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Tertialrapport 1, 2011 för
Utbildningsnämnden
Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:
1. Tertialrapport 1 2011 per den 30 april godkänns. Rapportens del 1 överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Förändringar avseende särskilt markerade indikatorer fastställs.
3. Nämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner föreslagen budgetjustering för statsbidrag om 9,7 mnkr varav 8,4 mnkr för maxtaxa och
1,3 mnkr för kvalitetssäkrande åtgärder. Se bilaga 2.
4. Förslag till omslutningsförändringar motsvarande totalt 86,1 mnkr
godkänns, se bilaga 2.
5. Kullskolan godkänns som resultatenhet för 2011.
6. Bredbyskolan omvandlas successivt till en F-6-skola från och med höstterminen 2011. Årskurs 7 hänvisas till Rinkebyskolan. Blivande årskurs
8 och 9 ges möjlighet att avsluta grundskolan i Bredbyskolan.
7. Utbildningsnämnden godkänner i efterhand hyreshöjande ventilationsåtgärder på Brotorpsskolan till en kostnad av 9 965 340 kr (hyreshöjning år
1 är 808 383 kr).
8. Omedelbar justering.

Thomas Persson
Direktör

Johanna Engman
Avdelningschef
Kvalitets- och ekonomiavdelningen

Bakgrund
Kommunstyrelsen har i uppdrag att löpande följa utfallet av stadens verksamheter.
Nämnden ska i tertialrapporterna redogöra för uppnådda resultat och analysera
eventuella avvikelser för verksamhet och ekonomi jämfört med verksamhetsplanen och de förväntade resultaten. Tertialrapporten avser prognos på ekonomiskt
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utfall och måluppfyllelsen utifrån verksamhetsplan 2011 med mål, indikatorer och
aktiviteter. Redogörelsen i tertialrapporten fokuserar på avvikelserapportering.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom kvalitets- och ekonomiavdelningen i samarbete med
övriga avdelningar inom förvaltningen.

Läsanvisning
Kommunfullmäktiges inriktningsmål
I tertialrapporter ska kortfattat redovisas hur och i vilken mån nämnden har
bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges tre inriktningsmål.
Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet
Under kommunfullmäktiges mål för respektive verksamhetsområde rapporteras en
prognos för helåret genom ”uppfylls inte/uppfylls delvis/uppfylls helt”. Vid annan
prognos än ”uppfylls helt” ska orsaken till avvikelsen kommenteras.
Nämnden ska sammanfattningsvis lämna en rapport om hur långt nämnden kommit i
sitt bidrag till att respektive mål uppnås. Vid avvikelser ska nämnden rapportera
vilka aktiviteter som nämnden vidtar för att uppfylla målen.

Nämndens mål
Nämndmålen konkretiserar fullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområdena. I rapporten lämnas prognos för helåret genom ”uppfylls inte/uppfylls
delvis/uppfylls helt”. Vid annan prognos än ”uppfylls helt” ska orsaken till
avvikelsen kommenteras.
Kommunfullmäktiges och nämndens indikatorer
I rapporten redovisas periodens utfall och prognos för helåret för indikatorer som
har rapporteringsperiod tertial. Periodens utfall framgår där i tabellerna med
indikatorer.
Prognos för helåret lämnas för indikatorer genom bedömningarna ”uppfylls inte/
uppfylls delvis/uppfylls helt ”.
Vid avvikelse mellan beslutat årsmål och prognos ska indikatorn kommenteras.
Kommunfullmäktiges och nämndens aktiviteter
Aktiviteter beskriver vad nämnden bl.a. ska utföra för att nå fullmäktiges mål.
Endast avvikelse gällande startdatum, slutdatum och genomförande rapporteras.
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Sammanfattande analys
Utbildningsförvaltningen bedömer att nämnden i huvudsak kommer att uppnå
angivna mål och i hög grad bidra till att kommunfullmäktiges mål för stadens
verksamheter uppnås. Så här långt kan inga större verksamhetsmässiga avvikelser
konstateras och prognoserna pekar i huvudsak på uppfyllelse av årsmål för
indikatorer.
Vissa kompletteringar kring indikatorer föreslås i detta ärende, bland annat en
sänkning från 4,6 till 4,4 procent som årsmål för sjukfrånvaro under 2011. Kartläggning av skolor med särskilt höga kostnader för korttidssjukfrånvaro genomförs
tillsammans med respektive skolledning. Arbetet ska leda fram till en handlingsplan med åtgärder på organisations-, grupp- och individnivå. Det lokala arbetet är
avgörande för att målet ska uppnås.
Förvaltningen bedriver ett framgångsrikt arbete för att kunna erbjuda praktikplatser till Jobbtorgens aspiranter.
Avvikelser mot årsmålen prognostiseras inom miljöområdet, bland annat vad
gäller andelen ekologiska livsmedel. Utbildningar genomförs för grundskolornas
måltidspersonal, till exempel kring ekologisk mat. Det projekt som inleddes under
2010 för att energieffektivisera skolorna fortsätter under 2011.
De i verksamhetsplanen angivna uppdragen och aktiviteterna genomförs som
planerat och en mängd insatser pågår inom ramen för de pedagogiska utvecklingsområdena. En samlad uppföljning och analys av resultat avseende mål och
indikatorer kring kunskaper, betyg etc. sker i samband med tertialrapport 2,
kvalitetsredovisningarna och verksamhetsberättelsen. Aktiva förberedelser pågår i
stadens grundskolor och gymnasieskolor inför Skola 2011 och GY2011.
I syfte att utvärdera betygssättningen vid de avlämnande grundskolorna samt att ge
gymnasieskolornas lärare ett underlag för planering av undervisningen ska en ny
typ av matematikprov genomföras vid gymnasieskolorna i början av hösten 2011.
Ett par skolor inom ramen för Söderortsvisionen och Järvalyftet har färdiga utkast
till handlingsplaner för förbättringsåtgärder för att lyfta kunskapsresultaten och nå
en högre grad av måluppfyllelse. En förvaltningsövergripande handlingsplan ska
tas fram, utifrån strategin för skolutveckling i Söderort och på Järvafältet.
Förvaltningen har under våren säkerställt att skolorna tagit del av den utvärdering
av program mot mobbning som Skolverket genomfört samt det av Skolverket
framtagna stödmaterialet.
Utbildningsnämnden prognostiserar totalt ett nettounderskott om 49,8 mnkr efter
prestationsförändringar och budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner redovisas
ett överskott om 50,0 mnkr. Fler inskrivna barn och elever i verksamheterna
jämfört med budget innebär prestationsökningar om totalt 391,0 mnkr.
Ett antal enheter prognostiserar ett underskott. Åtgärder för att få en budget i
balans genomförs och måste fortsatt prioriteras.

Tertialrapport 1 2011, Utbildningsnämnden
www.stockholm.se

SID 4 (49)

Komplettering och ändring angående
indikatorer
Kommunstyrelsen har den 16 mars 2011 i ärendet Avstämning av mål och budget
2011 föreslagit nya eller ändrade årsmål för ett antal indikatorer. Kommunstyrelsen uppmanar också nämnderna att se över en del av de i samband med
verksamhetsplanen beslutade årsmålen. I några fall har detta medfört att det
årsmål som utbildningsnämnden tidigare beslutat om behöver ändras.
Utbildningsnämnden, bland andra nämnder, uppmanas att se över målvärde samt
vidta aktiviteter så att målet för indikatorn ”Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha i förhållande
till antal anställda” inte innebär en ambitionssänkning jämfört med föregående år.
-

Utbildningsnämndens årsmål för 2011 avseende andel praktikplatser för
Jobbtorg Stockholm är 4 procent. Utbildningsförvaltningen föreslår inte någon
höjning av årsmålet.

Utbildningsnämnden uppmanas att anpassa årsmålet för ogiltig frånvaro i grundskolan så att det innebär en ambitionshöjning 2011.
-

Nämndens årsmål för ogiltig frånvaro i grundskolan föreslås ändrat från 3,3 till
2,9 procent.

Staden genomför under hösten 2011 en medarbetarundersökning. Kommunstyrelsen föreslår att den nya indikatorn Nöjd medarbetarindex (NMI) ska följas upp
under 2011 och föreslår fullmäktige att ange 63 som årsmål, för staden totalt.
Nämnderna uppmanas att ange årsmål i tertialrapport 1.
-

Som utbildningsnämndens årsmål för medarbetarindex föreslås 63.

För att staden ska nå sjukfrånvaromålet under 2011 uppmanas bland andra
utbildningsnämnden att justera målvärdet för sjukfrånvaro, och ta fram aktiviteter
som stöder detta, i samband med tertialrapport 1.
-

Nämndens årsmål för sjukfrånvaro föreslås ändrat från 4,6 till 4,4 procent.

Nationella prov genomförs från läsåret 2010/2011 inte längre i årskurs 5. Från och
med läsåret 2011/2012 genomförs nationella prov i årskurs 6. Årsmål och prognos
lämnas därför inte för 2010 för indikatorer som rör nationella prov i årskurs 5 eller
årskurs 6. Från 2012 föreslår förvaltningen att indikatorerna får ny lydelse och
istället avser nationella prov i årskurs 6.
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Uppföljning av Kommunfullmäktiges
inriktningsmål
KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och
växande stad för boende, företagande och besök
Utbildningsnämnden bidrar till att uppfylla inriktningsmålet bland annat genom
det arbete som bedrivs kring upphandling av verksamhet. Förvaltningen bedömer
dock att nämnden endast delvis kommer att uppnå kommunfullmäktiges mål
”Stockholms livsmiljö ska vara hållbar”.
En ny upphandling av receptions- och vaktmästeritjänster ska inledas under 2011.
Förvaltningen bedriver ett framgångsrikt arbete för att kunna erbjuda praktikplatser till Jobbtorgens aspiranter och sommarjobb för ungdomar.
I samband med ombyggnad/renovering av skolkök kök prövas möjligheten att
installera avfallskvarn. Regelbundna möten och utbildningar genomförs för grundskolornas måltidspersonal, kring bland annat ekologisk mat. Ett projekt för att
energieffektivisera skolorna inleddes under 2010. Projektet fortsätter under 2011.
Ett antal pilotskolor har valts ut för att arbeta skadeförebyggande. För att kunna
redogöra för den faktiska skadegörelsen redovisas bl.a. brand, klotter och övrig
skadegörelse på speciella skadekonton. Uppföljning sker kontinuerligt.
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra
städer i norra Europa
Uppfylls helt
Inga avvikelser förutses i förhållande till aktivitetsplanen för upphandling 2011.
Avtalet med ISS Facility Services AB förlängs inte efter den 31 december 2011.
En ny upphandling påbörjas under våren 2011. Upphandlingen omfattar receptions- och vaktmästeritjänster vid förvaltningens lokaler på Hantverkargatan 2F-G
och Trekantsvägen 3 samt intern service till samtliga verksamheter inom förvaltningen (undantaget skolor).
KF:s indikatorer

Periodens
utfall

Andel upphandlad
verksamhet i
konkurrens
Uppfylls helt

Prognos
helår

Årsmål KF:s
årsmål
37 %

35 %

Period
2011
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NÄMNDMÅL:

Utbildningsnämnden konkurrensutsätter flera delar av
verksamheten
Uppfylls helt
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande
Uppfylls helt

Utbildningsnämnden har som årsmål att andelen praktikplatser i förhållande till
antal anställda ska uppgå till 4 procent, vilket motsvarade ca 550 praktikplatser när
årsmålet fastställdes. Utbildningsförvaltningen har hittills under 2011 bidragit med
460 platser avsedda för tremånaderspraktik samt ungdoms- och språkpraktikplatser i arbetsmarknadsförvaltningens regi.
Utöver de 460 platserna har förvaltningen lämnat 90 praktikplatser till Arbetsförmedlingen avseende Joben fas 3. Det innebär att den arbetssökande får arbetspraktik med lämpligt innehåll under två år. Arbetsförmedlingen kontaktar i dessa
fall förvaltningens ansvariga handläggare, som kontaktar lämplig skola samt
förhandlar placeringen med berörd facklig organisation.
Arbetet pågår för att uppfylla målet med 65 platser till ungdomar som får sommarjobb i förvaltningen. Platser utöver dessa kommer att överlåtas till stadsdelsförvaltningarna. Årsmålet för utbildningsnämnden är en höjning jämfört med 2010
med 15 platser.
KF:s indikatorer
Andel praktikplatser
som kan
tillhandahållas för de
aspiranter som
Jobbtorg Stockholm
kan matcha i
förhållande till antal
anställda

Periodens
utfall
3,7 %

Antal ungdomar som
fått sommarjobb i
stadens regi
Uppfylls helt

Prognos
helår
4%

Årsmål KF:s
årsmål
4%

65 st

öka

Period
Tertial 1
2011

3 500 st 2011

NÄMNDMÅL:

Genom att erbjuda olika utbildnings- och praktikplatser bidrar
utbildningsnämnden till att fler personer kan få jobb
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Uppfylls helt
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar
Uppfylls delvis

Förvaltningen bedömer att nämnden endast delvis kommer att uppnå kommunfullmäktiges mål. De övergripande perspektiven om att en hållbar livsmiljö ska värnas
och utvecklas är dock närvarande i all undervisning utifrån nationella styrdokument som skollag, läroplaner och kursplaner.
Inom nämndens ansvarsområde finns 12 bilar av vilka 11 är miljöbilar - en stor
verksamhet med ett lågt antal bilar.
I samband med ombyggnad/renovering av skolkök kök prövas möjligheten att
installera avfallskvarn. Regelbundna möten och utbildningar genomförs för grundskolornas måltidspersonal, kring bland annat ekologisk mat.
Ett projekt för att energieffektivisera skolorna inleddes under 2010. Projektet
fortsätter under 2011.
KF:s indikatorer

Periodens
utfall

Andel av stadens
storkök eller storhushåll
i stadens verksamheter
som sorterar ut
matavfall för biologisk
behandling
Uppfylls delvis
Andel av stadens
verksamheter som
sorterar ut
förpackningar och
papper
Uppfylls helt
Andel elbilar i stadens
fordonspark inkl.
leasade fordon exkl.
utrycknings- och
specialfordon
Uppfylls helt

Prognos
helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

40 %

40 %

2011

100 %

100 %

2011

9%

2,5 %

2011
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KF:s indikatorer

Periodens
utfall

Prognos
helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Andel fordon som
använder odubbade
vinterdäck, exkl.
utrycknings- och
specialfordon
Uppfylls helt

100 %

100 %

2011

Andel förnyelsebart
drivmedel i stadens
egna och leasade
etanol- och
fordonsgasfordon
Uppfylls helt

85 %

85 %

2011

16 %

16 %

Tertial 1
2011

Andel inköpta
ekologiska livsmedel i
staden i kronor av
totala värdet av
inköpta livsmedel
Uppfylls delvis

11 %

13 %

Kommentar: För en ökad måluppfyllelse genomförs regelbundna möten och utbildningar för
grundskolornas måltidspersonal. Utbildningsförvaltningens kostchef görs delaktig i
livsmedelsupphandling för att säkerställa ett antal ekologiska produkter som skolorna har att
inhandla. Trots dessa satsningar beräknas inte årsmålet om 16 % nås förrän 2012.
Andel medarbetare
som under arbetstid
använder miljövänliga
transportmedel när de
reser i tjänsten
Uppfylls helt
Andel miljöbilar i
stadens fordonspark
inkl. leasade fordon
exkl. utrycknings- och
specialfordon

92 %

100 %

85 %

85 %

100 %

100 %

2011

Apr 2011
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KF:s indikatorer

Periodens
utfall

Prognos
helår

Årsmål
100 %

Andel upphandlingar
av datorer och övrig
elektronikutrustning,
kontorsmöbler,
textilier, däck,
städkemikalier och
städtjänster där krav
ställts på att prioriterade miljöskadliga
ämnen inte ingår
Uppfylls helt

KF:s
årsmål

Period

tas fram 2011
av
nämnden

Elförbrukning
Uppfylls helt

84 500 000 680 gWh 2011
kWh

Elförbrukning per
kvadratmeter
Uppfylls helt

65
kwh/kvm

80 kWh

2011

NÄMNDMÅL:

Utbildningsnämnden bidrar aktivt till en hållbar livsmiljö
Uppfylls delvis
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning
samt renhållning
Uppfylls helt

Antalet anmälda incidenter till stadens incidentrapporteringssystem (RISK) har
under första kvartalet uppgått till 309.
Under våren 2011 har ett antal pilotskolor valts ut för att arbeta skadeförebyggande. Ett av projektmålen är att kunna redogöra för den faktiska skadegörelsen genom att skolor redovisar skadegörelse på speciella skadekonton, som
avser brand, glaskross, klotter, vattenskador och övrig skadegörelse. Uppföljning
sker kontinuerligt och projektet avslutas 2012.
KF:s indikatorer

Periodens
utfall

Prognos
helår

Årsmål KF:s
årsmål

Period
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KF:s indikatorer

Periodens
utfall

Prognos
helår

Antal identifierade
sårbarheter som
nämnden avser att
arbeta
förebyggande med
under året
Uppfylls helt
Antal inträffade
incidenter
Uppfylls helt
KF:s aktiviteter
Alla verksamheter ska göra risk- och
sårbarhetsanalyser

Årsmål KF:s
årsmål

Period

3 st

48 st

2011

1 000
st

minska

2011

Startdatum Slutdatum
2011-01-01

Avvikelse

2011-12-31

NÄMNDMÅL:

Utbildningsnämnden bidrar till en säker och trygg verksamhet
Uppfylls helt
Nämndens aktiviteter
Stockholmsenkätens resultat beaktas som
underlag för aktiviteter i det
förebyggande arbetet i områden där
eleverna visar ökad användning av
droger.

Startdatum Slutdatum
2011-01-01

Avvikelse

2011-12-31
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KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras
Utbildningsnämnden bedöms i hög grad bidra till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål och till visionen om världsklass. Flertalet av indikatorerna under detta mål avser resultat avseende kunskaper, betyg etc. En samlad
uppföljning och analys av verksamheternas resultat redovisas i samband med
tertialrapport 2, kvalitetsredovisningarna och verksamhetsberättelsen.
Ett digitalt system för resultatuppföljning är under utveckling, som stöd för analys
så att insatser för ökad måluppfyllelse kan riktas på ett bättre och effektivare sätt.
Förvaltningen arbetar för att öka andelen elever med fullständiga betyg och för en
ökning av meritvärdet, bland annat pågår insatser och aktiviteter inom ramen för
de pedagogiska utvecklingsprojekten.
Ett aktivt arbete pågår i stadens grundskolor med att implementera den nya
samlade läroplanen med kursplaner för grundskola och grundsärskola som ska
gälla från och med höstterminen 2011. Implementeringsarbetet inför den nya gymnasieskolan fortsätter under våren med bl.a. konferenser för lärare.
Samtliga grundskolor kommer att delta i utbildning för att höja kvaliteten på
arbetet med åtgärdsprogram.
Ett par skolor inom ramen för Söderortsvisionen och Järvalyftet har redan färdiga
utkast till handlingsplaner för förbättringsåtgärder för att lyfta kunskapsresultaten
och nå en högre grad av måluppfyllelse. En förvaltningsövergripande handlingsplan ska tas fram, utifrån strategin för skolutveckling i Söderort och på Järvafältet.
En ny typ av matematikprov ska genomföras vid gymnasieskolorna i början av
hösten 2011 i syfte att utvärdera betygssättningen vid de avlämnande grundskolorna samt att ge gymnasieskolornas lärare ett diagnostiserande underlag för
planering av undervisningen.
Förvaltningen har under våren säkerställt att skolorna tagit del av den utvärdering
av program mot mobbning som Skolverket genomfört samt det av Skolverket
framtagna stödmaterialet.
Implementering pågår av de riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat om,
inklusive stödmaterial, för samverkan mellan stadsdelsnämndernas verksamheter
och skolan.
Ett projekt har startats för att samordna delprojekt om Lärarlyftet II, meritering
och portfolio för lärare, att koordinera stadens introduktionsår med den statliga
förordningen samt att upprätta ett personal- och behörighetsregister för lärarna.
Kartläggning av skolor med särskilt höga kostnader för korttidssjukfrånvaro
genomförs tillsammans med respektive skolledning. Arbetet ska leda fram till en
handlingsplan med åtgärder på organisations-, grupp- och individnivå. Arbetet för
att halvera antalet långtidssjukskrivna fortsätter.
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KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald
Uppfylls helt

Jämför service
Förvaltningen har tagit fram en modell för presentation på Jämför service
avseende utbildningsresultat för gymnasieskolan. Modellen innebär att resultaten
för varje skola, oavsett huvudman, redovisas på Jämför service i jämförelse med
elevernas meritvärde från grundskolan och socioekonomiska bakgrundsfaktorer.
Syftet är varje skolas kvalitet ska kunna bedömas med hänsyn tagen till skolornas
ingångsvärden. Inriktningen är att resultaten ska kunna presenteras hösten 2011.
Utveckling av LIS
Utvecklingen av stadens lednings- och informationssystem, LIS, fortsätter för att
bättre anpassas till rektorers och andra användares behov. Förvaltningen har
påbörjat ett arbete som syftar till att rektorerna ska kunna följa upp sina resultat
utifrån skriftliga omdömen.
Brukarundersökningar våren 2011
Under våren har brukarundersökningar genomförts av stadsledningskontoret i
samverkan med utbildningsförvaltningen. Undersökningarna har riktat sig till
föräldrar med barn inom förskola, förskoleklass, årskurs 2 i grundskolan och
fritidshem samt till elever i årskurs 5 och 8, grundsärskola, gymnasieskolans
årskurs 2 och gymnasiesärskola. Resultaten från undersökningarna kommer att
redovisas senare i vår.
Ansökningar om godkännande av huvudman för fristående
skolor
Utbildningsnämnden har i april besvarat remisser från Skolinspektionen avseende
ansökningar om godkännande av huvudman till fristående skolor från och med
läsåret 2012/13. I år har remisserna omfattat 29 ansökningar avseende etablering
av fristående förskoleklasser, grundskolor, fritidshem och grundsärskolor i Stockholms stad samt 82 ansökningar avseende fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor i Stockholms stad och län. Antalet ansökningar avseende etablering
av fristående grundskolor har varit relativt oförändrat under åren, medan antalet
gymnasieskoleansökningar har ökat under ett antal år.
Utbildningsförvaltningens bedömning är att om en betydande del av ansökningarna avseende fristående gymnasieskolor leder till etablering kommer det med
stor säkerhet att få långtgående negativa konsekvenser för redan etablerade skolor,
oavsett huvudman.
Elevdatabas
En elevdatabas för länets gymnasieskolor ska handlas upp. Upphandlingen sker i
Kommunförbundet Stockholms Läns regi och utbildningsförvaltningen deltar i
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arbetet med att ta fram ett förfrågningsunderlag. Databasen ska ge en effektivisering av hanteringen av interkommunala ersättningar och bidrag till fristående
gymnasieskolor.
Gemensam kö till förskola i staden och inskrivning av barn
utifrån tillstånd
Den största kunskapen om behovet av att utöka antalet förskoleplatser finns på
respektive stadsdelsförvaltning. Ett samarbete mellan utbildningsförvaltningens
avdelning för enskilt driven och fristående verksamhet och stadsdelsförvaltningarna sker idag kring detta. Samarbetet kommer att utvecklas, liksom kontakterna
med de olika anordnarna då det gäller behov av platser.
Nya huvudmän som får ett godkännande att starta förskola informeras om
möjligheten att vara med i den gemensamma kön. I samband med möten med
fristående förskolor kommer information om den gemensamma kön att förmedlas.
För att underlätta dialogen med de fristående förskolorna/skolorna finns tre
geografiskt ansvariga kontaktpersoner.
Förutom den information om möjligheten att delta i den gemensamma kön som
finns på www.stockholm.se kommer riktad information ges till de fristående
förskolorna.
Förskoleklassvalet
Möjligheten att söka förskoleklass via en e-tjänst har funnits under 2010 och 2011.
Inför valet 2011 gjordes en processklartläggning och en omfattande rutinbeskrivning. Skolvalsperioden tidigarelades och urvalsgrunderna förtydligades och
förankrades. Ett antal centrala begrepp i skolvalsprocessen definierades för att
säkerställa likvärdig hantering. Vid skolvalet 2011 gjordes ca 69 procent av
ansökningarna via e-tjänsten, detta ska jämföras med ca 50 procent vid valet 2010.
Denna ökning resulterade i att viss personaleffektivisering kunde genomföras.
Vid skolvalet 2011 kunde cirka 86 procent av förstahandsvalen tillgodoses, att
jämföras med cirka 85 procent 2010, och 95 procent kunde erbjudas något av sina
tre val. Av de 5 procent som inte fick något av sin tre val tillgodosedda utgjorde en
procentenhet elever från annan kommun samt femåringar. Under antagningsprocessen har ytterligare elever fått något av sina önskade val.
Preliminärantagning till gymnasieskolan
Vid den preliminära antagningen till gymnasieskolan har 96 procent av eleverna i
årskurs nio sökt till gymnasieskolan. Totalt har ca 8 500 personer folkbokförda i
Stockholms stad sökt till gymnasieskolan. Antal sökande från Stockholms stad
som ännu inte är behöriga till det nationella program de valt i första hand är 1 383
elever, vilket är 250 fler än året innan. De elever som söker till gymnasieskolan
läsåret 2011/12 söker till de nya nationella programmen och med de nya, skärpta,
behörighetskrav som gäller i den nya gymnasieskolan, GY 2011.
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Förstahandsval till gymnasieskola, elever folkbokförda i Stockholms stad:
År
Kommunal skola i Stockholms stad
Annan kommun
Fristående gymnasieskola
Totalt antal förstahandssökande

2009
4 744 (54 %)
965 (11 %)
3 140 (35 %)
8 849

2010
4 514 (51 %)
1 013 (12 %)
3 275 (37 %)
8 802

2011
3 948 (47 %)
1 256 (15 %)
3 239 (38 %)
8 443

Av de sökande från Stockholms stad har 77 procent sökt ett högskoleförberedande
program (5 procentenheter fler än 2010) och 23 procent har sökt ett yrkesprogram
(5 procentenheter färre än 2010).
Preliminärt kom 46 procent av de sökande folkbokförda i Stockholms stad in på en
kommunal skola i staden, 12 procent till en annan kommun och 42 procent till en
fristående skola.
Ca 4 200 elever är preliminärt antagna till någon av stadens skolor, en minskning
med ca 300 elever jämfört med preliminärantagningen 2010. 68 procent av
samtliga preliminärt antagna stockholmare har antagits på sitt förstahandsval,
vilket är en minskning med 3 procentenheter jämfört med 2010.
Antalet lediga platser på nationellt program i Stockholms stads skolor efter
preliminärantagningen är ca 1 100, en mindre ökning jämfört med 2010.
NÄMNDMÅL:

Utbildningsnämnden ger goda förutsättningar för
vårdnadshavares och elevers val av förskola och skola genom
neutral och lättillgänglig information om olika alternativ
Uppfylls helt
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de
behöver för att lära och utvecklas
Uppfylls helt
Flertalet av indikatorerna under detta mål avser resultat avseende kunskaper, betyg
etc. Uppföljning och analys av verksamheternas resultat redovisas i samband med
tertialrapport 2, kvalitetsredovisningarna och verksamhetsberättelsen.
Skola 2011 - Lgr11
Ett aktivt arbete pågår i stadens grundskolor med att implementera den nya
samlade läroplanen med kursplaner för grundskola och grundsärskola som ska
gälla från och med höstterminen 2011. Strategiska handlingsplaner för detta arbete
har utarbetats på varje skola och lokala implementeringsteam har bildats bestående
av skolledare och lärare.
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För att stödja och inspirera det lokala arbetet har det genomförts centrala kompetensutvecklingssatsningar, erbjudits konferenser och föreläsningar samt tagits fram
olika typer av stödmaterial.
GY 2011
Den nya gymnasieskolan; GY 2011, införs höstterminen 2011. Implementeringsarbetet fortsätter under våren med bl.a. konferenser för lärare i gymnasiegemensamma ämnen i skolverkets regi.
Grundskolans analysinstrument för resultatuppföljning
Som stöd för skolledare att kunna systematisera sina egna resultat på skolnivå som
grund för analys är ett digitalt system för resultatuppföljning under utveckling. I
detta system kommer resultaten att kunna följas på skol-, klass/grupp-, ämnes-,
genus- och lärarnivå utifrån bedömningen av elevers kunskaper i de skriftliga
omdömena. Med resultat på en lägre aggregerad nivå möjliggörs en analys så att
insatser kan riktas på ett bättre och effektivare sätt.
Verktyget kommer att tas i bruk under våren 2011.
Elevdokumentation och åtgärdsprogram
Arbetet med att digitalisera elevdokumentationen via Stockholm Skolwebb
fortgår. En anpassning till den nya läroplanen görs under våren i syfte att på ett
bättre sätt, även i dokumentationen, synliggöra kopplingen mellan läroplansmålen,
undervisningens innehåll och bedömningen av elevers lärande/kunnande.
Målet är att även åtgärdsprogram ska registreras digitalt för att all dokumentation
av elevers kunskapsutveckling ska vara samlad. För att höja kvaliteten på både
formulerandet av åtgärdsprogram och processen utifrån dessa har en kompetensutvecklingssatsning påbörjats. Syftet med utbildningen är att några på varje skola
ska bli väl förtrogna med bestämmelserna utifrån den nya skollagen samt kunna
utveckla arbetet med åtgärdsprogrammets arbetsprocess på den egna skolan.
Samtliga skolor kommer att delta i denna utbildning.
Bredbyskolan omvandlas till en F-6-skola
Bredbyskolan har ett lågt elevantal i årskurserna 7-9. Från och med höstterminen
2011 och fram till höstterminen 2013 föreslås Bredbyskolan successivt omvandlas
till en F-6-skola. Årskurs 7-elever hänvisas till Rinkebyskolan. Blivande årskurs 8
och 9 ges möjlighet att avsluta grundskolan i Bredbyskolan.
I samband med denna förändring föreslås successiv avveckling av Bredbyskolans
paviljonger.
För en högre måluppfyllelse - Skolstrategi för Järva och
söderort
Utbildningsnämnden beslutade i december 2010 att ge berörda skolor i Söderort
och på Järvafältet i uppdrag att med stöd i dokumentet ”Strategier för skolut-
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veckling i Söderort och på Järvafältet” utarbeta en plan för förbättringsåtgärder för
att lyfta kunskapsresultaten och nå en högre grad av måluppfyllelse. Dokumentet
och uppdraget presenterades på en konferens för alla Stockholms skolledare i
januari. Även en förvaltningsövergripande handlingsplan, utifrån strategin,
kommer att tas fram.
Projektledarna för Söderortsvisionen och Järvalyftet har under våren haft kontakt
med flertalet av de berörda skolorna för att vara till stöd i arbetet med att utforma
handlingsplan för respektive skola. Några skolor har haft studiedagar och från
början involverat all personal i arbetet med att utforma lokala strategier. Ett par
skolor har redan färdiga utkast till handlingsplaner. I samband med dialogdagar i
Söderort under våren har arbetet med handlingsplaner intensifierats. De skolor
som deltar i dialogarbetet har redovisat sitt pågående utvecklingsarbete i
broschyrer som delas ut till allmänheten under dialogdagarna. En avstämning av
arbetet sker i juni 2012.
Utvärderande matematikprov
Utbildningsförvaltningen kommer vid starten av gymnasieskolornas läsår hösten
2011 att genomföra en ny typ av matematikprov. De primära syftena med provet är
att utvärdera betygssättningen vid de avlämnande grundskolorna samt att ge
gymnasieskolornas lärare ett diagnostiserande underlag för planering av undervisningen. Ett antal kommunala gymnasieskolor har valts ut för att genomföra
provet och ett urval fristående gymnasieskolor kommer att erbjudas att genomföra
provet. Detta innebär att provet genomförs vid ett 30-tal skolor av alla elever i
årskurs 1 på nationella programmen.
KF:s indikatorer

Periodens
utfall

Prognos
helår

Årsmål KF:s
årsmål

Period

Andel behöriga
lärare i grundskolan
Uppfylls helt

84 %

öka

2011

Andel elever i
skolundersökningen
i årskurs 8 som är
nöjda med Jag
känner mig trygg i
skolan
Uppfylls helt

83 %

83%

2011
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KF:s indikatorer

Periodens
utfall

Prognos
helår

Årsmål KF:s
årsmål

Period

Andel elever i
skolundersökningen
i årskurs 8 som är
nöjda med Jag kan
arbeta utan att bli
störd
Uppfylls helt

46 %

46%

2011

Andel elever i
årskurs 9 som
uppnått målen i alla
ämnen
Uppfylls helt

78 %

78%

2011

Andel elever som
nått kravnivån på de
nationella proven i
årskurs 3
Uppfylls helt

75 %

75%

2011

…

öka

2011

Andel elever som
uppnått kravnivån
på de nationella
proven i år 6

Kommentar: Nationella prov i årskurs 6 införs först läsåret 2011/2012.
Andel elever som
uppnått kravnivån
på de nationella
proven i år 9
Uppfylls helt

90 %

90%

2011

Andel elever som
uppnått LUS-punkt
15 i årskurs 3
Uppfylls helt

77 %

77%

2011

Andel elever som är
behöriga till
gymnasiet
Uppfylls helt

90 %

90%

2011
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KF:s indikatorer

Periodens
utfall

Prognos
helår

Årsmål KF:s
årsmål

Period

Nöjd elevindex i
årskurs 8
Uppfylls helt

60 %

60

2011

Ogiltig frånvaro i
grundskolan
Uppfylls helt

2,9 %

3,3%

2011

Kommentar: Årsmålet justeras nedåt från 3,3 % till 2,9 %.
Andel behöriga
lärare i
gymnasieskolan
Uppfylls helt

85 %

öka

2011

Andel elever med
grundläggande
behörighet till
högskola och
universitet
Uppfylls helt

94 %

öka

2011

Andel elever som
uppnått kravnivån
på de nationella
proven i gymnasiet
Uppfylls helt

96 %

96%

2011

Andel
gymnasieelever med
godkänt i alla kurser
i slutbetyget vid
vårterminens slut
(exkl. IV-progr.)
Uppfylls helt

70 %

70%

2011

Andel nybörjare i
årskurs 1 i oktober
år 2007 som
fullföljde
utbildningen inom 4
år (exkl. IV-progr.)
Uppfylls helt

84 %

84%

2011
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KF:s indikatorer

Periodens
utfall

Prognos
helår

Årsmål KF:s
årsmål

Period

Andel nöjda elever i
gymnasieundersökningen avseende
lugn och arbetsro
Uppfylls helt

68 %

68%

2011

Andel nöjda elever i
gymnasieundersökningen avseende
möjligheten att
känna sig trygg i
skolan
Uppfylls helt

97 %

97%

2011

…

Mäts
första
gången
2011

2011

5%

5%

2011

Nöjd elevindex
gymnasieskolan
Ingen prognos ska
lämnas
Ogiltig frånvaro i
gymnasieskolan
Uppfylls helt
KF:s aktiviteter

Startdatum Slutdatum
2011-01-01

2014-10-31

Kommunstyrelsen och utbildningsnämnden 2011-01-01
ska tillsammans utarbeta en långsiktig
plan för hur ökningen av grundskoleelever
ska mötas

2011-12-31

2011-01-01

2014-12-31

Utbildningsnämnden ska i samverkan med 2011-01-01
stadsdelsnämnderna genomföra en
kartläggning av placerade barns
skolsituation

2011-12-31

2011-01-01
Utbildningsnämnden ska ta fram en
strategi för att förbättra kunskapsresultaten
i skolor med låga resultat

2011-12-31

En omfattande satsning inom matematik,
naturvetenskap och teknik genomförs i
grund- och gymnasieskolan

Lässatsningen fortsätter i år 0-6 i
grundskolan

Avvikelse
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KF:s aktiviteter

Startdatum Slutdatum

Utbildningsnämnden ska utreda
möjligheten till en skolakut för akuta
placeringar av elever i grundskolan

2011-01-01

2011-12-31

Erbjuda lärare möjlighet till kompetensutveckling samt skapa nya karriärvägar för
lärare genom karriärtjänst och forskning

2011-01-01

2014-12-31

Avvikelse

NÄMNDMÅL:

1. Skolan ska ge samtliga elever förutsättningar att utvecklas
så långt som möjligt utifrån läroplansmålen
2. Skolan ska verka för att elever och vårdnadshavare
uppfattar att den valda skolan är den bästa
Uppfylls helt
Nämndens indikatorer

Periodens
utfall

Prognos
helår

Årsmål

Period

Andel elever i gymnasieskolan med godkänt i
engelska A i slutbetyget
Uppfylls helt

99 %

2011

Andel elever i gymnasieskolan med godkänt i
matematik A i slutbetyget
Uppfylls helt

99 %

2011

Andel elever i gymnasieskolan med godkänt i
svenska B i slutbetyget
Uppfylls helt

98 %

2011

Andel elever i gymnasieskolan med godkänt i
svenska som andraspråk
B i slutbetyget
Uppfylls helt

92 %

2011

Tertialrapport 1 2011, Utbildningsnämnden
www.stockholm.se

SID 21 (49)

Nämndens indikatorer

Periodens
utfall

Prognos
helår

Årsmål

Period

Andel elever i gymnasieskolan som uppnått
kravnivån på nationella
provet i engelska A
Uppfylls helt

98 %

2011

Andel elever i gymnasieskolan som uppnått
kravnivån på nationella
provet i matematik A
Uppfylls helt

93 %

2011

Andel elever i gymnasieskolan som uppnått
kravnivån på nationella
provet i svenska B
Uppfylls helt

96 %

2011

Andel elever som börjar
naturvetenskapligt
program
Uppfylls helt

22 %

2011

Andel elever som enligt
skolundersökningen
anser - Jag kan
rekommendera min skola
(åk 5)
Uppfylls helt

75 %

2011

Andel elever som enligt
skolundersökningen
anser - Jag kan
rekommendera min skola
(åk 8)
Uppfylls helt

65 %

2011

Andel elever som klarat
samtliga delprov på det
nationella provet i
engelska i år 5

83 %

2011

Kommentar: Inga nationella prov genomförs i årskurs 5 läsåret 2010/2011. Från och
med läsåret 2011/2012 genomförs nationella prov i årskurs 6.
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Nämndens indikatorer

Periodens
utfall

Andel elever som klarat
samtliga delprov på det
nationella provet i
matematik i år 5

Prognos
helår

Årsmål
81 %

Period
2011

Kommentar: Inga nationella prov genomförs i årskurs 5 läsåret 2010/2011. Från och
med läsåret 2011/2012 genomförs nationella prov i årskurs 6.
Andel elever som klarat
samtliga delprov på det
nationella provet i
svenska i år 5

75 %

2011

Kommentar: Inga nationella prov genomförs i årskurs 5 läsåret 2010/2011. Från och
med läsåret 2011/2012 genomförs nationella prov i årskurs 6.
Andel elever som klarat
samtliga delprov på det
nationella provet i
matematik i årskurs 3
Uppfylls helt

75 %

2011

Andel elever som klarat
samtliga delprov på det
nationella provet i
svenska i årskurs 3
Uppfylls helt

78 %

2011

Andel elever som
uppnått kravnivån i det
nationella provet i
engelska i år 9
Uppfylls helt

91 %

2011

Andel elever som
uppnått kravnivån på det
nationella provet i
matematik i år 9
Uppfylls helt

82 %

2011

Andel elever som
uppnått kravnivån på det
nationella provet i
svenska i år 9
Uppfylls helt

90 %

2011
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Nämndens indikatorer

Periodens
utfall

Andel lärare i
gymnasieskolan som
uppnått nivå 1 i PIM
Uppfylls delvis

Prognos
helår

Årsmål
100 %

Period
2011

Kommentar: 2010 hade 55 % genomfört PIM 1. Den bristande måluppfyllelsen togs upp
med skolorna i utvecklingsdialogerna Skolorna har nu egna PIM-examinatorer vilket bör
bidra till ökad måluppfyllelse. Sannolikt blir det dock inte 100 %, vilket är målet 2011.
Andel lärare i
gymnasieskolan som
uppnått nivå 2 i PIM
Uppfylls helt

40 %

2011

Andel lärare i
gymnasieskolan som
uppnått nivå 3 i PIM
Uppfylls helt

20 %

2011

Andel vårdnadshavare
som enligt
skolundersökningen
anser - Jag kan
rekommendera min/mitt
barns skola
(grundsärskolan)
Uppfylls helt

90 %

2011

Andel vårdnadshavare
som enligt
skolundersökningen
anser - Jag kan
rekommendera mitt
barns fritidshem (åk 2)
Uppfylls helt

80 %

2011

Andel vårdnadshavare
som enligt
skolundersökningen
anser - Jag kan
rekommendera mitt
barns skola
(F-klass)
Uppfylls helt

80 %

2011
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Nämndens indikatorer

Periodens
utfall

Prognos
helår

Årsmål

Period

Andel vårdnadshavare
som enligt
skolundersökningen
anser - Jag kan
rekommendera mitt
barns skola
(åk 2)
Uppfylls helt

80 %

2011

Genomsnittlig
betygspoäng för elever
med slutbetyg (ej IV)
Uppfylls helt

15,5
Poäng

2011

Meritvärde i årskurs 9
Uppfylls helt

225
Poäng

2011
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NÄMNDMÅL:

3. Samtliga elever möter dagligen en god fysisk och
psykosocial arbetsmiljö
Uppfylls helt

Trygghet och studiero/antimobbningsarbetet
Arbetet med trygghet och studiero är ett högt prioriterat område i Stockholms stad.
Gemensamma riktlinjer och stödmaterial finns för att stödja skolorna i deras lokala
arbete.
Under våren har förvaltningen säkerställt att skolorna tagit del av den utvärdering
av program mot mobbning som Skolverket genomfört samt det av Skolverket
framtagna stödmaterialet; ”Vad fungerar? Resultat av utvärdering av metoder mot
mobbning”. I det materialet betonas att för att motverka mobbning är det viktigt
att skapa en strategi utifrån varje skolas unika förutsättningar. Det är också av stor
betydelse att arbeta systematiskt med rutiner och förhållningssätt där all personal
engageras och där eleverna görs delaktiga. Denna utvärderings slutsatser kommer
att utgöra utgångspunkten för det fortsatta arbetet i staden.
I ärendet ”Översyn av skolornas arbete mot mobbning” till utbildningsnämnden
ges en utförlig redovisning av förvaltningens arbete.
Nämndens indikatorer

Periodens
utfall

Prognos
helår

Årsmål Period

Andel elever som enligt
skolundersökningen F-klass
är nöjda med - Jag känner
mig trygg i skolan
Uppfylls helt

90 %

2011

Andel elever som enligt
skolundersökningen F-klass
är nöjda med - Jag kan
arbeta utan att bli störd
Uppfylls helt

70 %

2011

Andel elever som enligt
skolundersökningen åk 2
är nöjda med - Jag kan
arbeta utan att bli störd
Uppfylls helt

60 %

2011
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Nämndens indikatorer

Periodens
utfall

Prognos
helår

Årsmål Period

Andel elever som enligt
skolundersökningen åk 2
är nöjda med - Jag känner
mig trygg i skolan
Uppfylls helt

85 %

2011

Andel elever som enligt
skolundersökningen åk 5
är nöjda med Jag kan
arbeta utan att bli störd
Uppfylls helt

60 %

2011

Andel elever som enligt
skolundersökningen åk 5
är nöjda med Jag känner
mig trygg i skolan,
Uppfylls helt

89 %

2011

NÄMNDMÅL:

4. Samtliga elever ska ha ett reellt inflytande över, ansvar för
och förståelse för sitt eget lärande
Uppfylls helt
Nämndens indikatorer

Periodens
utfall

Prognos
helår

Årsmål

Period

Andel elever som enligt
skolundersökningen åk 5
är nöjda med Jag vet
vad jag behöver kunna
för att nå målen i de
olika ämnena
Uppfylls helt

82 %

2011

Andel elever som enligt
skolundersökningen åk 8
är nöjda med Jag vet
vad jag behöver kunna
för att nå målen i de
olika ämnena
Uppfylls helt

67 %

2011
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Nämndens indikatorer

Periodens
utfall

Prognos
helår

Årsmål

Period

Andel elever som är
nöjda med hur deras
skola informerar om vad
man ska kunna och hur
man ligger till, enligt
gymnasieundersökningen
år 2
Uppfylls helt

79 %

2011

Andel vårdnadshavare
som enligt
skolundersökningen Fklass är nöjda med – Jag
och mitt barn vet vad mitt
barn behöver för att lära
och utvecklas
Uppfylls helt

80 %

2011

Andel vårdnadshavare
som enligt
skolundersökningen i
fritidshem är nöjda med
– det inflytande mitt barn
har över fritidshemmets
aktiviteter
Uppfylls helt

75 %

2011

Andel vårdnadshavare
som enligt
skolundersökningen åk 2
är nöjda med - Jag och
mitt barn vet vad mitt
barn behöver för att lära
och utvecklas
Uppfylls helt

80 %

2011

NÄMNDMÅL:

5. Samarbetet mellan socialtjänst, förskola, skola, polis och
föräldrar stärks
Uppfylls helt

Implementering pågår av de riktlinjer, inklusive stödmaterial, för samverkan
mellan stadsdelsnämndernas verksamheter och skolan som kommunfullmäktige
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beslutat om. Stödmaterialet kommer att kompletteras med anledning av en
skrivelse, ”Alla barn har rätt att gå i skolan”, från (FP), (M), (C) och (KD) till
utbildningsnämnden respektive socialnämnden, samt uppdateras mot bakgrund av
nya skollagen.
I utbildningsförvaltningens nya organisation kommer respektive grundskolechef
att samarbeta med två stadsdelsförvaltningar, vilket kommer att underlätta samverkan med stadsdelsnämndernas verksamheter. Rektorernas, i kommunala och
fristående skolor, uppdrag och ansvar behöver förtydligas i samverkanssammanhang då fler beslut har lagts på rektor i den nya skollagen.
Ett arbete tillsammans med representanter för stadsdelsförvaltningarna har påbörjats med att se över barns övergång från förskola till skola, hitta goda exempel,
föreslå rutiner med mera.
I chefssamråden i Norrort, Söderort och City träffas beslutsfattare inom rättskedjan, socialtjänsten, skolan, hälso- och sjukvården med flera regelbundet för att
utveckla det strategiska brottsförebyggande arbetet tillsammans. Överenskommelser om samverkan och prioriteringar har fattats.
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NÄMNDMÅL:

6. Samverkan med andra aktörer ska öka såväl inom
närområdet som internationellt
Uppfylls helt

Grundskolornas samverkan med arbetslivet utvecklas ytterligare. Det aktiva samarbetet som i dag finns i Järvafältets skolor utvidgas till att också omfatta skolor i
Söderort. Grundskolans samverkan med universitet och högskolor fortsätter och
intensifieras inom prioriterade områden NO/teknik. Det sedan några år etablerade
storstadssamarbetet med Göteborg och Malmö fortsätter. Fokusområden rör bl.a.
kvalitetsarbete, lärarbehörighet och utvärderings- och analysinstrument. Grundskolans representation inom programrådet för studie- och yrkesvägledarprogrammet utökas med en skolledarrepresentant. Syftet med representationen är att som
avnämare medverka till att utveckla och förbättra utbildningens innehåll i linje
med skolornas och stadens behov.
En inventering av gymnasieskolornas befintliga omvärldskontakter pågår. Syftet är
att få en uppdaterad bild av samarbeten/samverkan med olika intressenter/avnämare både i Sverige och internationellt med arbetslivet, högskolor/universitet/yrkeshögskolor, mellan gymnasieskolor etc. Syftet med inventeringen är att
utifrån denna underlätta, samordna och utveckla skolornas omvärldskontakter.
Specifikt inventeras även de lokala programråden för yrkesprogrammen med
anledning av att råden blir obligatoriska när GY 2011 införs hösten 2011. Staden
deltar även aktivt i det arbete som pågår på länsnivå med att etablera regionala
programråd för yrkesutbildningen inom gymnasieskolan och den kommunala
vuxenutbildningen.
Internationellt samarbete med olika partners med syfte att utveckla skolverksamheten pågår med bl.a. Kina/Indien, New York, Nottingham, Leeds/Helsingfors,
Seoul, Düsseldorf och Boston. Samarbetsområden är bl.a. globalisering, näringslivssamarbete, undervisning, ledarskap, matematik, entreprenörskap och IKT.
Nämndens indikatorer

Periodens
utfall

Externa
myndighetsmedel för
internationalisering
uttryckt i kronor per elev
Uppfylls helt

Prognos
helår

Årsmål
30
kr/elev

Period
2011

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande
och utmanande arbeten
Uppfylls helt
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Ett projekt har startats för att samordna delprojekt om Lärarlyftet II, meritering
och portfolio för lärare, att koordinera stadens introduktionsår med den statliga
förordningen samt att upprätta ett personal- och behörighetsregister för lärarna.
Kartläggning av skolor med särskilt höga kostnader för korttidssjukfrånvaro
genomförs tillsammans med respektive skolledning. Arbetet ska leda fram till en
handlingsplan med åtgärder på både organisations-, grupp- och individnivå.
Förvaltningens arbete med målet att halvera antalet långtidssjukskrivna fortsätter.
KF:s indikatorer

Periodens
utfall

Nöjd medarbetarindex (NMI)
Uppfylls helt

Prognos
helår

Årsmål KF:s
årsmål

Period

63

63

2011

4,4 %

4,8 %

2011

Kommentar: Ny indikator.
Sjukfrånvaro
Uppfylls helt
Kommentar: Årsmålet ändrat från 4,6 %.
NÄMNDMÅL:

Utbildningsförvaltningen ska vara en modern arbetsgivare och
dess verksamheter ska erbjuda spännande och utmanande
arbeten
Uppfylls helt

Lärarbehörighet
Ett projekt har startats vilket har som syfte att samordna delprojekt om Lärarlyftet
II, meritering och portfolio för lärare, att koordinera stadens introduktionsår med
den statliga förordningen samt att upprätta ett personal- och behörighetsregister
för lärarna vilket utgår från den av staten beslutade behörigheten.
Informationsinsatser för stadens rektorer är planerade och kommer att genomföras
under maj med medverkan från Skolverket. Information om lärarlegitimation finns
även på Pedagog Stockholm.
Gemensam aktivitet för all personal
Under början av hösten 2012 kommer förvaltningen att genomföra en samlad
aktivitet för all personal inom förvaltningens verksamhetsområde. Syftet är att
stödja och stimulera utveckling genom att sprida kunskaper och erfarenheter,
synliggöra goda insatser samt skapa möjligheter för personal att mötas kring
viktiga frågor. Aktiviteten var planerad att genomföras redan hösten 2011, men
flyttas fram på grund av arbetet med förvaltningens förändrade organisation.
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Minska kostnaderna för korttidssjukfrånvaron (dag 2-14) med
minst 10 % jämfört med föregående år
Det är av yttersta vikt att arbetet med att minska kostnaden för korttidssjukfrånvaron prioriteras på alla nivåer. Korttidsfrånvaron har ökat och därför måste
insatser vidtas. Det lokala arbetet är avgörande varför varje enhet ska sätta egna
mål för arbetet.
Personalavdelningens uppdrag att stödja chefer för skolor/enheter med särskilt hög
kostnad för korttidsfrånvaro fortsätter. En kartläggning av 83 enheter med en
kostnad mer än 500 tkr har genomförts. Även en kartläggning av sjuklönekostnaden per yrkesgrupp har skett.
Två HR-specialister har besökt 20 grundskolor som har valts ut av grundskolecheferna. På dessa skolor har en kartläggning och analys gjorts tillsammans med
skolledningen. Arbetet ska leda fram till en handlingsplan med åtgärder på både
organisations-, grupp- och individnivå för att sänka kostnaden för korttidssjukfrånvaron. Samtliga 83 arbetsplatser med en kostnad för korttidsfrånvaron
överstigande 500 tkr ska ha en aktiv handlingsplan. Från och med den 1 april 2011
ökar antalet anställda som är knutna till tjänsten sjuk- och friskanmälan via
MedHelp från 1 300 till 5 000. Samtliga skolor/enheter som är föremål för riktade
insatser kommer att ingå i projektet.
Personalavdelningen håller fortlöpande utbildningar i rehabiliteringsarbete och
stöder och inspirerar chefer och medarbetare i det hälsofrämjande arbetet,
exempelvis genom kompetensutveckling i hälsa, må bra kurser, framtagande av
livsstilsmall i samband med medarbetarsamtal, återkoppling efter genomförd
AHA-enkät (mäter hälsostatusen på grupp och individnivå).
Halvera antalet långtidssjukskrivna (sjukskrivning > 180
dagar)
Förvaltningens arbete med målet att halvera antalet långtidssjukskrivna fortsätter.
Chefer som har långtidssjuka medarbetare kontaktas och erbjuds konkret stöd i sitt
rehabiliteringsarbete. En förutsättning för att målet ska nås är att arbetet med både
kort och lång sjukfrånvaro prioriteras lokalt så att antalet nya långtidssjuka inte
ökar.
Nämndens indikatorer

Periodens
utfall

Korttidssjukfrånvaro 2-14
dagar
Uppfylls hel
Sjukfrånvaro 180 dagar
och längre
Uppfylls hel

Prognos
helår

Årsmål

Period

Minska 2011
med minst
10 %
Minska
50 %

2011
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KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva
Utbildningsnämnden bidrar till att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppfylls.
Nämnden redovisar i prognosen ett underskott om 49,8 mnkr efter prestationsförändringar och budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner redovisas ett överskott om 50,0 mnkr.
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.1 Budgeten ska vara i balans
Uppfylls helt

Prognoserna – efter justeringar – tyder på ett positivt resultat efter prestationsförändringar och resultatdispositioner Åtgärder för att enheternas kostnadsmedvetenhet och prognossäkerhet ska öka fortsätter i form av utbildningsinsatser och
dialog.
Skolskjutskostnaderna ökade under 2010 och enheterna redovisar i sina prognoser
för 2011 en ytterligare ökning. Under 2011 kommer en översyn av skolskjutsanvisningarna göras och rutiner för beviljande av skolskjuts kommer att tas fram.
KF:s indikatorer

Periodens
utfall

Nämndens
budgetföljsamhet
efter
resultatöverföringar

Prognos
helår

SLK
rapporterar

Årsmål KF:s
årsmål
100 %

100 %

Period
Tertial 1
2011

Kommentar: SLK registrerar värde efter beslut om tekniska justeringar.
Nämndens
budgetföljsamhet
före
resultatöverföringar

100,4 %

100 %

Nämndens
prognossäkerhet T2
Uppfylls helt

100 %

Tertial 1
2011

+/- 1 %

2011

NÄMNDMÅL:

Utbildningsnämnden ökar kostnadsmedvetenheten och
prognossäkerheten
Uppfylls helt
Nämndens indikatorer

Periodens
utfall

Prognos
helår

Årsmål

Period
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Nämndens indikatorer

Periodens
utfall

Prognos
helår

Avdelningens/enhetens
prognossäkerhet.
Tertialrapport 2 jämfört
med bokslut
Uppfylls helt

Årsmål

Period

+/- 1 %

2011

Uppföljning av driftbudget
Prognos över årsutfall
Driftverksamhet, mnkr

Budget

Årsprognos

Avvikelse

Summa kostnader

14 061,4

14 622,8

-561,4

Drift och underhåll

14 022,3

14 579,9

-557,6

Kapitalkostnader

39,1

42,9

-3,8

Summa intäkter

-1 630,8

-1 761,1

130,3

Nettoutfall

12 430,6

12 861,7

-431,1

Beräknade prestationsökningar*

391,0

Begärda budgetjusteringar

-9,7

Summa justerat nettoutfall

-49,8

Ingående resultatfond från 2010

253,6

Resultatöverföring till 2012

-153,8

Nettoutfall efter resultatfond

Investeringsverksamhet, mnkr

50,0

Budget

Investeringsutgifter

Årsprognos

90,0

75,0

Avvikelse
15,0

Utbildningsnämnden redovisar ett underskott om 49,8 mnkr efter prestationsförändringar och budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner redovisas ett överskott
om 50,0 mnkr.
Fler inskrivna barn och elever i verksamheterna jämfört med budget innebär
prestationsökningar motsvarande totalt 391,0 mnkr netto. Förändringarna redovisas under respektive verksamhetsområde.
Budgetjusteringar begärs med totalt 9,7 mnkr.
Prognosen för kapitalkostnader uppgår till 42,9 mnkr.
Prognoser över antal barn, elever och studerande återfinns i bilaga 1. Obligatoriska
bilagor återfinns som bilaga 2. Resultatenheter redovisas i bilaga 2 och anslagsenheter i bilaga 3.
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Prognos per verksamhetsområde, inklusive kapitalkostnader
Driftverksamhet,
PrestaOmBudgetBudget
Netto, mnkr
tioner slutning justering

Justerad
Prognos Avvikelse
budget

Förskola

1 648,7

116,5

0,0

-9,7

1 755,5

1 764,4

-8,9

Grundskola inkl
skolbarnsomsorg

7 584,1

220,4

0,0

0,0

7 804,4

7 834,8

-30,4

Grundsärskola
Gymnasieskola
Gymnasiesärskola
Utbildning för vuxna
Nämnd och övergrip.
Netto

424,7

-26,6

0,0

0,0

398,1

423,2

-25,0

2 327,8

49,1

0,0

0,0

2 376,9

2 374,8

2,1

124,6

31,6

0,0

0,0

156,2

149,8

6,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,0

320,8

0,0

0,0

0,0

320,8

314,8

6,0

12 430,6

391,0

0,0

-9,7

12 811,9

12 861,7

-49,8
253,6

Resultatfond från 2010

-153,8

Resultatfond till 2012

50,0

Förskola
Driftverksamhet,
Netto, mnkr
Förskola

Budget
1 755,5

Prognos
1 764,4

Avvik.
före
fonder
-8,9

Avvik.
efter
fonder
-8,9

Analys av utfallet
Förskoleverksamheten redovisar ett underskott om 8,9 mnkr. Av underskottet
avser 2,3 mnkr minskade uppdrag till språkcentrum och 5,9 mnkr ersättning till
enskilda anordnare. Avläsning av antalet inskrivna barn i enskild förskoleverksamhet och utbetalning av ersättning till enskilt drivna förskolor görs månadsvis.
Nämndens budget grundar sig på ett snitt av antalet inskrivna barn vid vår- och
höstavläsningen. När barnantalet ökar efter avläsningen blir nämndens kostnad
högre än tilldelningen från kommunfullmäktige.
Prestationsförändringar
Förskoleverksamheten redovisar prestationsökningar motsvarande 116,5 mnkr.
Antalet barn i enskilt driven förskola ökar med 720 och antalet stockholmsbarn i
andra kommuners förskolor ökar med 40.
Budgetjustering
Statsbidraget för maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder ökar med 8,4 mnkr
respektive 1,3 mnkr. Nämnden begär budgetjustering med totalt 9,7 mnkr.
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Grundskola/skolbarnsomsorg
Driftverksamhet, Netto, mnkr

Budget

Grundskola inkl skolbarnsomsorg

7 804,5

Prognos
7 834,8

Avvik.
före
fonder

Avvik.
efter
fonder

-30,4

23,7

Analys av utfallet
Grundskola inklusive skolbarnsomsorg redovisar ett underskott om 30,4 mnkr före
och ett överskott om 23,7 mnkr efter resultatdispositioner. Barn- och elevantalet
ökar jämfört med den prognos som gjordes i verksamhetsplanen för år 2011.
Skillnaden mellan schablon och peng ökar med 9,2 mnkr till följd av det ökade
elevunderlaget.
Utbildningsnämnden beslutade den 17 mars 2011 om en justering av det socioekonomiska tilläggsanslaget vilken innebär att det nya resursfördelningssystemet
genomförs till 50 procent år 2011. För grundskolor i egen regi sker en omfördelning inom grundskoleavdelningen om 20,0 mnkr, vilket ger skolorna ett totalt
tillskott om 46,7 mnkr. Trots detta lämnar skolorna i sina prognoser ett underskott
efter fond om 36,0 mnkr, vilket är en marginell förbättring med 4,9 mnkr jämfört
med marsprognosen.
Erfarenhetsmässigt prognostiserar skolorna ett sämre resultat i tertialrapporterna
än i bokslutet, vilket i denna prognos delvis förklaras av osäkerhet kring hur stort
verksamhetsstödet (det individbaserade bidraget för elever i behov av särskilt
stöd) kommer att bli. Det har också funnits en osäkerhet kring storleken på den
socioekonomiska ersättningen och ersättningen för modersmål. De enheter som
fått lägre socioekonomisk ersättning jämfört med föregående år prognostiserar ett
underskott och effekten av de nedskärningar av personal som görs till följd av
dessa dröjer. Det nya läroplanen i grundskolan innebär bland annat att skolorna
behöver införskaffa nya läromedel, vilket initialt innebär en ökad kostnad.
Skolskjutskostnaderna med personbil eller specialfordon har ökat med 32 procent
mellan 2009 och 2010. Enheterna redovisar i sina prognoser för 2011 en
ytterligare ökning om 41 procent jämfört med bokslutet 2010. Detta beror framför
allt på det nya avtalet för skolskjuts som trädde i kraft den 1 juli 2010. Under 2011
kommer en översyn av skolskjutsanvisningarna göras och rutiner för beviljande av
skolskjuts kommer att tas fram.
Minskade kostnader för stockholmsbarn inskrivna i andra kommuners grundskolor
och skolbarnsomsorg ger ett överskott om 9,6 mnkr.
Utbetalning av ersättning till andra kommuner görs löpande mot faktura. Nämndens budget grundar sig på ett genomsnitt av antalet inskrivna barn vid vår- och
höstavläsningen. Eftersom antalet stockholmselever i andra kommuner minskar
blir nämndens kostnad lägre än tilldelningen från kommunfullmäktige.
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Prestationsförändringar
Grundskoleverksamhetens schablonbudget ökar med totalt 137,0 mnkr. Av
ökningen avser 62,0 mnkr grundskola i egen regi och 75,0 mnkr stockholmselever
i fristående grundskolor och i andra kommuner. Antalet stockholmselever i egen
regi ökar med 1 200 jämfört med elevantalet i kommunfullmäktiges budget för år
2011. Antalet stockholmselever i fristående grundskolor ökar med 1 200, medan
antalet stockholmselever i andra kommuners grundskolor minskar med 85.
Inom skolbarnsomsorgen ger fler inskrivna barn en schablonökning om 94,2 mnkr.
För skolbarnsomsorg i egen regi innebär det en ökning av schablonen med
81,6 mnkr medan enskilt driven skolbarnsomsorg och stockholmsbarn i andra
kommuner ger en ökning av schablonen med 12,6 mnkr. Föräldraintäkterna för
skolbarnsomsorgen ökar med 10,8 mnkr.
Antalet barn i skolbarnsomsorg i egen regi ökar med 1 950 barn jämfört med
kommunfullmäktiges budget och antalet stockholmsbarn i enskilt drivna fritidshem och barn i andra kommuners fritidshem ökar med 320 barn.
Omslutningsförändringar
Grundskoleverksamheten redovisar omslutningsförändringar motsvarande
5,2 mnkr. Omslutningsförändringarna avser ökad försäljning av verksamhet.
Grundsärskola
Driftverksamhet,
Netto, mnkr

Budget

Grundsärskola

Prognos

398,1

423,2

Avvik.
före
fonder
-25,0

Avvik.
efter
fonder
-25,0

Analys av utfallet
Verksamheten redovisar ett sammanlagt underskott om 25,0 mnkr. Grundsärskola
i egen regi redovisar ett underskott om ca 24,0 mnkr. Underskottet beror på att
kostnaderna för skolskjuts inte täcks fullt ut av skolskjutspengen. Skolskjutskostnaderna med personbil eller specialfordon prognostiseras att öka med 18 procent
jämfört med bokslutet 2010. Mellan 2009 och 2010 ökade kostnaderna för
skolskjuts med 20 procent till följd av det nya avtalet.
Prestationsförändringar
Grundsärskolan redovisar minskade prestationer motsvarande totalt 26,6 mnkr,
varav egen regi har minskade prestationer motsvarande 35,5 mnkr medan
fristående grundsärskola har ökade prestationer motsvarande 8,9 mnkr. Antalet
elever minskar jämfört med kommunfullmäktiges budget, från 940 elever till 870.
Egen regi minskar med 80 elever medan fristående verksamhet ökar med ca 10
elever. Orsaken till det minskade elevantalet inom grundsärskolan är osäkerheten
inför hösten om det tillkommer lika många elever som slutar.
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Gymnasieskola
Driftverksamhet, Netto, mnkr

Budget

Gymnasieskola

2 376,9

Prognos
2 374,8

Avvik.
före
fonder

Avvik.
efter
fonder

2,1

18,8

Analys av utfallet
Verksamheten redovisar ett överskott om 2,1 mnkr före och ett överskott om
18,8 mnkr efter resultatdispositioner. Gymnasieskolorna visar stor försiktighet i
sina prognoser. Flera skolor har upparbetade fonder som de planerar att använda
för att parera osäkerheten över bland annat IT-kostnadernas storlek och elevprognosen till hösten. Många av skolorna garderar sig också inför införandet av GY
2011. Osäkerhet råder om vilka program eleverna kommer att välja och hur de nya
behörighetsreglerna kommer att slå.
För elever i fristående gymnasieskolor och stockholmselever i andra kommuner
redovisas ingen avvikelse.
Prestationsförändringar
Gymnasieskolan redovisar prestationsökningar motsvarande 49,1 mnkr. För
egenregiverksamheten uppgår ökningen till 15,9 mnkr, för fristående verksamhet
till 32,2 mnkr och för stockholmselever i andra kommuner till 1,1 mnkr.
Antalet stockholmselever i gymnasial utbildning ökar jämfört med kommunfullmäktiges budget för 2011. Elevantal i egen regi, andra kommuner och landsting
samt i fristående skolor redovisas i sin helhet i bilaga 1.
Omslutningsförändringar
Gymnasieverksamheten redovisar omslutningsförändringar om 17,4 mnkr. Omslutningsförändringarna avser ökad försäljning av verksamhet på gymnasieskolorna samt på uppdragsavdelningen.
Gymnasiesärskola
Driftverksamhet,
Netto, mnkr
Gymnasiesärskola

Budget

Prognos

156,2

149,8

Avvik.
före
fonder
6,4

Avvik.
efter
fonder
6,4

Analys av utfallet
Gymnasiesärskolan prognostiserar ett överskott om 6,4 mnkr. Överskottet hänför
sig huvudsakligen till gymnasiesärskola i egen regi och beror på att elevantalet
ökar. Skillnaden mellan schablon och peng har ökat med 4,8 mnkr till följd av det
ökade elevunderlaget. Prognosen för skolskjutskostnaderna med personbil eller
specialfordon beräknas att öka med ytterligare 34 procent jämfört med bokslutet
2010. Redan mellan 2009 och 2010 ökade kostnaderna för skolskjuts med
31 procent till följd av det nya avtalet.
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Prestationsförändringar
Gymnasiesärskolan redovisar prestationsökningar motsvarande 31,6 mnkr. För
egenregiverksamheten uppgår ökningen till 6,7 mnkr, för fristående verksamhet
till 20,6 mnkr och för stockholmselever i andra kommuner och landsting till
4,3 mnkr.
Omslutningsförändringar
Gymnasiesärskolan redovisar en omslutningsförändring om 2,4 mnkr avseende
ökade intäkter för korttidstillsyn.
Utbildning för vuxna
Driftverksamhet,
Netto, mnkr

Budget

Utbildning för vuxna

Prognos

0,0

0,0

Avvik.
före
fonder
0,0

Avvik.
efter
fonder
0,0

Analys av utfallet
Utbildning för vuxna redovisar ingen avvikelse mot budget. Kostnaderna för första
halvåret ska debiteras arbetsmarknadsnämnden som har budgeten för vuxenutbildning från och med 1 januari 2011. Utförligare kommentarer till vuxenutbildningen
redovisas i arbetsmarknadsnämndens tertialrapport.
Omslutningsförändringar
Utbildning för vuxna redovisar omslutningsförändringar motsvarande 2,3 mnkr.
Omslutningsförändringen beror på att språkcentrums intäkter för uppdrag
avseende vuxenutbildning blir lägre än beräknat i verksamhetsplanen för år 2011.
Nämnd och övergripande verksamhet
Driftverksamhet, Netto, mnkr

Budget

Nämnd och övergrip.

320,8

Prognos
314,8

Avvik.
före
fonder

Avvik.
efter
fonder

6,0

35,0

Analys av utfallet
Nämnd- och övergripande verksamhet redovisar ett överskott om 6,0 mnkr före
och 35,0 mnkr efter resultatdispositioner. Fonden avser uppdragsavdelningen.
Överskottet beror på att förvaltningens reserv inte behöver användas fullt ut.
Tidigare år har visat att nämndens totala överskott blir större än vad enheternas
prognoser under året visar. Förvaltningens reserv, som finns under förvaltningschefen, behöver därför inte användas fullt ut.
Omslutningsförändringar
Nämnd- och övergripande verksamhet redovisar omslutningsförändringar motsvarande 9,4 mnkr. Omslutningsförändringen avser arbetsmarknadsåtgärder.
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Resultatenheter
Ingående fond 2011, mnkr
Grundskola
Ingående fond resultatenheter 2011

180,8

Ingående fond resultatenheter avvecklade i bokslut 2010
Totalt ingående fond grundskola

176,6

-4,2

Gymnasieskola
Ingående fond resultatenheter 2011

47,7

Ingående fond resultatenheter avvecklade i bokslut 2010
Totalt ingående fond gymnasieskola

47,7

Övriga
Ingående fond uppdragsavdelningen

29,3

Totalt ingående fond

0,0

253,6

Utgående fond 2011, mnkr
Grundskola
Resultatenheter med överskott (75)

146,4

Resultatenheter med underskott (18)

-23,9

Resultatenheter med fond +/-0 (5)
Totalt utgående fond grundskola

122,5

0,0

Gymnasieskola
Resultatenheter med överskott (12)

36,7

Resultatenheter med underskott (3)

-5,7

Resultatenheter med fond +/-0 (2)
Totalt utgående fond gymnasieskola

0,0
31,0

Övriga
Utgående fond uppdragsavdelningen
Totalt utgående fond

0,3
153,8

Grundskolor
Grundskolans resultatenheter redovisar för år 2011 ett nettounderskott om
90,1 mnkr före och ett nollresultat efter resultatdispositioner. Av de 98 resultatenheterna redovisar 75 enheter ett överskott om sammanlagt 146,4 mnkr, 5
enheter visar ett nollresultat och 18 enheter ett sammanlagt underskott om
23,9 mnkr i resultatöverföring till 2011.
Resultatenheterna hade en ingående resultatfond om 180,9 mnkr i nettoöverskott.
De i bokslut 2010 avvecklade resultatenheternas resultatfond uppgår till ett underskott om 4,2 mnkr som måste täckas i 2011 års bokslut. Resultatenheterna visar en
resultatöverföring till 2012 om 122,5 mnkr i nettoöverskott. Reglerna för ekonomisk förvaltning begränsar resultatöverföringen till 5 procent av enhetens
bruttobudget för året. Detta medför att ett underskott om 8,3 mnkr inte kommer att
föras över till 2012 utan påverkar årets resultat efter avsättning av fond till 2012.
Det som överskrider 5 procent ska täckas i bokslut 2011.
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Gymnasieskolor
Resultatenheterna redovisar ett underskott om 16,2 mnkr före och ett överskott om
0,5 mnkr efter resultatöverföringar. Resultatenheterna hade med sig en ingående
fond om 47,7 mnkr och redovisar en utgående fond om 31,0 mnkr.
Av gymnasieskolans 24 enheter är 17 resultatenheter. Av dessa visar 10 skolor
underskott, 6 visar ett nollresultat samt 1 visar överskott på årets resultat. Av de 10
skolor som visar underskott använder samtliga skolor sina fonder dels för speciella
satsningar under året dels för att parera osäkerheter kopplade till elevutvecklingen.
Av resultatenheterna redovisar 12 enheter ett överskott om 36,7 mnkr och 3
enheter ett underskott om 5,7 mnkr i resultatöverföring till 2012.
Uppdragsavdelningen
Avdelningens ingående resultatfond uppgår till ett överskott om 29,3 mnkr och
den utgående fonden till ett överskott om 0,3 mnkr. Dispositionen av överskottet
avser i huvudsak finansiering av trådlösa nätverk till grundskolorna, enligt det
avtalade uppdraget som påbörjades 2010.
Rättelse av skrivfel avseende Kullskolan
I bilaga till verksamhetsplan angavs de resultatenheter som skulle fastställas för år
2011. På grund av ett skrivfel i bilagan har Kullskolan angetts som resultatenhet
först från 2012. Förvaltningen föreslår att en korrigering godkänns och att Kullskolan inrättas som resultatenhet från och med 2011.

Investeringar
Förvaltningens investeringsbudget uppgår till 90,0 mnkr. Hittills har 34,8 mnkr
fördelats till grundskolorna, 11,5 mnkr till gymnasieskolorna och 0,8 mnkr till
övriga enheter. Därutöver har ett investeringsutrymme om 15,0 mnkr i form av
nyetableringsbidrag tilldelats grundskolor för att stimulera till egna kapacitetshöjande åtgärder som leder till att skolans totala kapacitet höjs. Arbetet med att
fördela resterande medel om 27,9 mnkr fortgår. Satsningar kommer att göras på
digitala verktyg, miljö, tillgänglighet och andra kapacitetshöjande åtgärder inom
nuvarande lokalbestånd. Integrering av skolbarnsomsorg och förskoleverksamhet i
skollokalerna planeras. Köksutrustning och ventilationssystem ska ses över, paviljonger och andra externa lokaler ska avvecklas.
De totala investeringsutgifterna för år 2011 beräknas uppgå till 75,0 mnkr.

Omslutningsförändringar
Omslutningsförändringar motsvarande 86,1 mnkr redovisas under respektive verksamhetsområde och i bilaga 2.
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Budgetjusteringar
Statsbidraget för maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan ökar med
8,4 mnkr respektive 1,3 mnkr. Nämnden begär budgetjustering med totalt
9,7 mnkr, se bilaga 2.

Övrigt
Bredbyskolan
Bredbyskolan har ett lågt elevantal i årskurserna 7-9. Från och med höstterminen
2011 och fram till höstterminen 2013 föreslås Bredbyskolan successivt omvandlas
till en F-6 skola. Blivande årskurs 7 hänvisas till Rinkebyskolan. Blivande årskurs
8 och årskurs 9 ges möjlighet att avsluta grundskolan i Bredbyskolan.
I samband med denna förändring föreslås successiv avveckling av Bredbyskolans
paviljonger.
Godkännande i efterhand av byggnadsåtgärder
År 2010 har SISAB genomfört hyreshöjande ventilationsåtgärder på Brotorpsskolan till en kostnad av 9 965 340 kr (hyreshöjning år 1 är 808 383 kr) utan
beställning från utbildningsnämnden. Förvaltningen har i efterhand kontrollerat
åtgärden och funnit åtgärden relevant eftersom de har höjt ventilationsnivån till
dagens krav utöver SISAB:s OVK-åtgärder. Förvaltningen föreslår att nämnden i
och med denna anmälan i efterhand godkänner åtgärden.
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva
Uppfylls helt

Central förvaltning, skolor och enheter ska utveckla en effektivare hantering av sin
administration.
KF:s indikatorer

Periodens
utfall

Prognos
helår

Årsmål KF:s
årsmål

Administrationens
andel av de totala
kostnaderna
Uppfylls helt

2,8 %

Antal tävlande i
kvalitetsutmärkelsen
Uppfylls inte

15 st

minska

Period
2011

tas fram 2011
av
nämnden

Kommentar: För 2011 har 11 kommunala grund- och gymnasieskolor anmält deltagande
i kvalitetsutmärkelsen.
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NÄMNDMÅL:

Utbildningsnämnden ökar resurserna till kärnverksamheterna
genom en effektivare administrations- och lokalhantering
Uppfylls helt
Nämndens indikatorer

Periodens
utfall

Administrationens andel
av de totala kostnaderna
på skolan/enheten
Uppfylls helt

Prognos
helår

Årsmål
minska

Period
2011

Kommentar: Andelen varierar mellan olika skolor och enheter, bland annat beroende på
bedömningen av om olika kostnader hänför sig till undervisning eller administration.
Genomsnittlig hyra
pedagogiska lokaler per
kvadratmeter
Uppfylls helt

980
kr/kvm

Halvår 1
2011

Genomsnittlig hyreskostnad pedagogiska
lokaler per
elev/studerande
Uppfylls helt

15 700 Halvår 1
kr/elev 2011

Genomsnittlig yta per
elev/studerande, kvm
Uppfylls helt

15,5 kvm Halvår 1
2011

Synpunkter och klagomål
Inkomna synpunkter och klagomål hanteras, utifrån de förvaltningsgemensamma
rutinerna, kontinuerligt.
Under året har det hittills till grundskoleavdelningen inkommit 37 nya ärenden; 28
ärenden från Skolinspektionen, 8 ärenden från barn- och elevskyddsombudet
(BEO) och ett ärende från diskrimineringsombudsmannen (DO).
Hittills har 11 anmälningar till Skolinspektionen som rör 7 av stadens gymnasieskolor skolor gjorts. 2 av anmälningarna är avskrivna, 6 ärenden är ännu inte
utredda och 3 ärenden följs upp av inspektionen. Ärendena berör huvudmannens
organisation och styrning, utbildningens innehåll, samarbete och information
skola/hem.
Förvaltningen har hittills under året registrerat 19 nya anmälnings/tillsynsärenden
avseende enskilt drivna förskolor och fritidshem. Den kritik som framförts gäller
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främst brister i den pedagogiska verksamheten eller att förskolorna har begränsade
öppettider.
Utöver detta har förvaltningen i 2 ärenden beslutat att förelägga huvudmän att
avhjälpa vissa påvisade missförhållanden. Dessa ärenden har gällt brister i
registrering av barn.
Utbildningsnämnden har för 3 huvudmän återkallat godkännande att bedriva förskola och för 1 huvudman återkallat godkännandet att bedriva fritidshem.

Övrigt
Projekt för IT-utveckling
Plattform 2014
IT-funktionen förvaltar idag verksamhetssystemen Hanna, Fronter, Bosko och
Skolwebb med separata databaser. Utbildningsförvaltningen planerar att inför
2014 köpa en tjänst med en webbaserad plattform för hela förvaltningens utbildningsverksamhet, som omfattar såväl administrativa som pedagogiska resurser.
Tjänsten ska utvecklas till att bli den naturliga arbetsytan för elever, pedagoger
och annan skolpersonal och ligga till grund för utvecklingen av nya e-tjänster.
Möjlighet till ett ökat deltagande från vårdnadshavare och andra intressenter ingår
i arbetet.
Arbetet påbörjas med modulen Frisko, för att hantera elever vid fristående
gymnasieskolor, då detta verksamhetssystem inte påverkas av gymnasiereformen.
Plan för avveckling av Hanna:
1. Elever vid fristående gymnasieskolor: start maj 2011 och klart i september
2011.
2. Kommunal vuxenutbildning: påbörja en utredning om databasbehov
sommaren 2011, klart i mars 2012.
3. Sfi: Starta utredning om databasbehov när utredningen för kommunal
vuxenutbildning är klar.
4. Resterande system (Hanna för gymnasiet)
5. Avveckling av Hanna klart 2014
_________

Bilagor
Bilaga 1 Antal barn och elever
Bilaga 2 Obligatoriska bilagor
Bilaga 3 Anslagsenheter
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Del 2, till utbildningsnämnden
Prognos per avdelning
Avdelning, Netto, mnkr
Grundskoleavdelningen varav
- Stab

Budget*

- Stab

0,0

6 076,2

6 110,3

-34,1

6 076,2

0,0

0,0

6 076,2

6 020,2

56,0
-90,1

-98,0

97,9

0,0

-0,0

90,1

1 223,7

22,6

0,0

1 246,3

1 243,9

2,4

1 246,3

0,0

0,0

1 246,3

1 219,3

27,0

-22,6

22,6

0,0

-0,0

24,6

-24,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 785,0

270,5

-9,7

5 045,8

5 045,8

-0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29,0

-29,0

111,3

0,0

0,0

111,3

111,3

0,0

67,4

0,0

0,0

67,4

67,5

-0,1

0,0

0,0

197,2

195,2

2,0

67,8

0,0

0,0

67,8

58,8

9,0

12 430,6

391,0

-9,7

12 811,9

12 861,7

-49,8

- Skolor

Uppdragsavdelningen
Personalavdelningen
Administrativa avdelningen
Kvalitets- och
ekonomiavdelningen
Förvaltningsledning

Summa

Prognos* Avvikelse

97,9

Vuxenavdelningen
EF-avdelningen

Justerad
budget

5 978,2

- Skolor
Gymnasieavdelningen varav

PrestationsBudgetjusteringar justeringar

197,2

253,6

Resultatfond från 2010

-153,8

Resultatfond till 2012

50,0
* Inklusive interna
mellanhavanden

Grundskoleavdelningen
Driftverksamhet, Netto, mnkr

Budget

Grundskoleavdelningen

6 076,2

Prognos
6 110,3

Avvik.
före
fonder

Avvik. efter
fonder

-34,1

20,0

Grundskoleavdelningen redovisar ett underskott om 34,1 mnkr före och ett
överskott om 20 mnkr efter resultatdispositioner. Enheterna visar ett sammanlagt
underskott om 90,1 mnkr före och 36,0 mnkr efter resultatdispositioner. Underskottet täcks av ett överskott om 56,0 mnkr inom grundskolestaben. Överskottet på
grundskolestaben förklaras bland annat av att skillnaden mellan schablon och peng
ökar till följd av det ökade elevunderlaget. För lokalkostnader prognostiseras
också ett överskott och dessutom finns medel avsatta inom staben för att täcka
enheternas underskott.
Utbildningsnämnden beslutade den 17 mars 2011 om en justering av det socioekonomiska tilläggsanslaget vilken innebär att det nya resursfördelningssystemet
genomförs till 50 procent år 2011. För grundskolor i egen regi sker en omfördelning inom grundskoleavdelningen om 20,0 mnkr, vilket ger skolorna ett totalt
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tillskott om 46,7 mnkr. Trots detta lämnar skolorna i sina prognoser ett underskott
efter fond om 36,0 mnkr, vilket är en marginell förbättring med 4,9 mnkr jämfört
med marsprognosen.
Erfarenhetsmässigt prognostiserar skolorna ett sämre resultat i tertialrapporterna
än i bokslutet, vilket i denna prognos delvis förklaras av osäkerhet kring hur stort
verksamhetsstödet (det individbaserade bidraget för elever i behov av särskilt
stöd) kommer att bli.
Jämfört med tertialrapport 1 år 2010 har enheternas underskott ökat med
15,9 mnkr.
Resultatenheter
Resultatenheterna hade en ingående resultatfond om 180,8 mnkr i nettoöverskott.
De avvecklade resultatenheternas ingående resultatfond om 4,2 mnkr i underskott
ska täckas i 2011 års bokslut.
Grundskolans resultatenheter redovisar ett nettounderskott om 66,6 mnkr före och
8,3 mnkr efter resultatdispositioner. Totalt överförs ett överskott om 122,5 mnkr
till år 2012. Enligt Regler för ekonomisk förvaltning begränsas enheternas resultatöverföring till 5 procent av enhetens bruttobudget för året. Detta medför att ett
sammanlagt underskott om 8,3 mnkr inte kommer att kunna föras över till 2012
utan påverkar årets resultat negativt.
Anslagsenheter
Grundskolans 19 anslagsenheter redovisar ett sammanlagt underskott om
23,5 mnkr. Av enheterna redovisar 9 enheter nollresultat eller överskott om totalt
0,3 mnkr och 10 enheter underskott om totalt 23,8 mnkr.
En strategi för hur en skola ska komma tillrätta med sitt underskott arbetas fram i
samråd med biträdande grundskolechef och rektor för aktuell enhet. Åtgärder som
kan vidtas för att minska kostnaderna diskuteras bland annat på uppföljningsmöten
och pedagogisk revision. Utgångspunkten är hur rektor ser på läget. Ibland kan
synsätt behöva förändras. En organisations- och strukturöversyn kan medföra
behov av en ny organisation som utgår från skolans uppdrag och elever.
Målet är att samtliga grundskolor ska klara sin ekonomi. De allra flesta skolor
lever upp till det målet, men några har problem att klara ekonomi i balans. Sedan
2007 har antalet anslagsenheter minskat och i årets verksamhetsplan inrättades
ytterligare 13 resultatenheter.
Nyetableringsbidrag samt ersättning vid större byggnadsprojekt
Skolenheter inom grundskolan kan erhålla nyetableringsbidrag i samband med
utökning av skolans kapacitet respektive vid lokalavveckling som leder till bättre
resursutnyttjande. Bidrag utgörs i huvudsak av ett investeringsutrymme vars
kapitalkostnad belastar grundskoleavdelningen. Bidraget fördelas i huvudsak
under första tertialet och totalt har 17,3 mnkr fördelas till 23 skolenheter som ökar
sin kapacitet med ca 800 nya platser, varav knappt hälften av platserna skapas
genom effektivisering inom befintliga lokaler.
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I samband med större byggnadsprojekt och fastighetsägarens underhållsprojekt,
kan skolenheter drabbas av ökade driftkostnader och ansöka om ersättning från
grundskoleavdelningen. De beviljade beloppen täcker del av skolans kostnader.
Bidraget fördelas i huvudsak under första tertialet och totalt har 14,6 mnkr
fördelats till 16 skolenheter, varav den största posten utgörs av bidrag till
Engelbrektsskolan.

Gymnasieavdelningen
Driftverksamhet, Netto, mnkr

Budget

Gymnasieavdelningen

1 246,3

Prognos
1 243,9

Avvik.
före
fonder

Avvik. efter
fonder

2,4

19,0

Gymnasieavdelningen redovisar ett överskott om 2,4 mnkr före och ett överskott
om 19,0 mnkr efter resultatdispositioner. Staben visar ett överskott om 27,0 mnkr.
Överskottet består i huvudsak av resurser för elevstöd som ännu inte fördelats till
skolorna samt minskade lokalkostnader avseende främst ombyggnader och
hyresaktiveringar.
Sammanlagt visar 15 gymnasieskolor underskott och 9 överskott eller nollresultat.
Skolor med befarade underskott har fått i uppdrag att omgående lämna åtgärdsplaner till gymnasieavdelningen med analys och åtgärdsprogram för en ekonomi i
balans. Skolor med stora underskott är Riddarfjärdens gymnasium/Kungliga
balettskolan, Stockholms Hotell- och Restaurangskola och Farsta gymnasium.
Riddarfjärdens gymnasium/Kungliga balettskolan läggs ner från och med höstterminen. Kungliga Svenska Balettskolan bildas den 1 juli som en egen anslagsenhet med enbart inriktning dans för både grund- och gymnasieelever.
Från och med den 1 juli indelas gymnasieskolorna i 10 gymnasieområden.
Gymnasieslussen övergår till gymnasiestaben. IVIK-gymnasiet bildar en egen
anslagsenhet som tillsammans med ESS-gymnasiet ingår i gymnasieområde 7.
Mot bakgrund av ett vikande elevunderlag sker en kontinuerlig översyn av
programutbud och gymnasieskolornas verksamhet.
Resultatenheter
Resultatenheterna redovisar ett sammanlagt underskott om 16,2 mnkr.
Anslagsenheter
Anslagsenheterna redovisar ett sammanlagt underskott om 8,4 mnkr.

Vuxenutbildningsavdelningen
Driftverksamhet, Netto, mnkr

Budget

Vuxenutbildningsavdelningen

0,0

Prognos
0,0

Avvik.
före
fonder

Avvik. efter
fonder

0,0

0,0

Vuxenutbildningsavdelningen redovisar ingen avvikelse mot budget. Kostnaden
för första halvåret 2011 beräknas uppgå till 106,9 mnkr och täcks av motsvarande
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intäkter från arbetsmarknadsnämnden Utförligare kommentarer till vuxenutbildningen redovisas i arbetsmarknadsnämndens tertialrapport.

Avdelningen för enskilt driven/fristående
verksamhet
Driftverksamhet, Netto, mnkr

Budget

EF-avdelningen

5 045,8

Prognos
5 045,8

Avvik.
före
fonder

Avvik. efter
fonder

0,0

0,0

Avdelningen för enskilt driven/fristående verksamhet redovisar ingen avvikelse
mot budget.
Förskoleverksamheten redovisar ett underskott om 5,9 mnkr som beror på ökade
kostnader för utbetalning av peng för barn i enskilt drivna förskolor. Den
schablonbudget nämnden får från kommunfullmäktige baseras på genomsnittet av
antalet inskrivna barn vid avläsningarna i mars och september. Utbetalning till
anordnare av enskilt driven verksamhet sker utifrån aktuell inskrivning varje
månad. Fler inskrivna barn efter avläsningstillfällena ger därför en högre kostnad
än tilldelad budget.
Inom fristående grundskolor medför färre inskrivna elever efter avläsningstillfällena minskade kostnader med 4,1 mnkr och inom enskilt driven skolbarnsomsorg minskade kostnader med 5,3 mnkr. Kostnaderna för stockholmselever i andra
kommuner är lägre än beräknat.
Kostnaden för elever i fristående gymnasial särskola ökar med 2,6 mnkr, vilket i
huvudsak förklaras av högre skolskjutskostnader. För elever i grundsärskola ökar
kostnaden med 1,1 mnkr, beroende på ökade kostnader för elever i fristående
skolor.
Kostnader för stockholmselever i fristående och andra kommuners gymnasieskolor redovisar ingen avvikelse mot budget.

Uppdragsavdelningen
Driftverksamhet, Netto, mnkr

Budget

Uppdragsavdelningen

0,0

Prognos
29,0

Avvik.
före
fonder

Avvik. efter
fonder

-29,0

0,0

Avdelningen redovisar ett underskott om 29,0 mnkr. Underskottet beror framförallt på avtalet avseende stöd och applikationer till skolorna vid införandet av
trådlösa nätverk som påbörjades 2010 och som slutförs under året. Avtalet
omfattar 25,0 mnkr.
Språkcentrum redovisar ett underskott om 4,0 mnkr. Orsakerna till underskottet är
minskade beställningsvolymer från framförallt förskolan men även från grundskolan. Enhetens arbete med att anpassa verksamheten till efterfrågan fortsätter.
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En åtgärdsplan kommer att tas fram och redovisas i samband med uppföljningen i
maj.
Resultatfond
Den ingående resultatfonden uppgår till 29,2 mnkr och efter årets prognostiserade
resultat uppgår den till 264 tkr.

Personalavdelningen
Driftverksamhet, Netto, mnkr

Budget

Personalavdelningen

Prognos

111,3

Avvik.
före
fonder

111,3

Avvik. efter
fonder

0,0

0,0

Personalavdelningen redovisar ingen avvikelse mot budget.
Personalplaneringsarbetet inför läsåret 2011/2012 pågår. Cirka 60 personer är i
nuläget föremål för omställningsåtgärder och fler är att vänta eftersom många
skolor inte är klara med sin tjänstefördelning. Berörda av omställningsåtgärder är i
nuläget medialärare, elevassistenter, städpersonal, resurspedagoger och modersmålslärare.
Personalavdelningen arbetar med pensions- och avgångslösningar för att minimera
konsekvenserna av neddragningsbeslut i verksamheterna. Budgeten för avgångsersättningar och särskilda ålderspensioner är 17,0 mnkr och i dagsläget är
5,7 mnkr intecknade.
Arbetet med chefsprogrammet pågår som planerat utifrån de beställningar som är
gjorda av verksamhetsavdelningarna. Chefsprogrammet har i år fått ett utökat
ansvar vid rekrytering av biträdande rektorer inom grundskolan och administrativa
chefer inom gymnasieskolan. Verksamheten utökas med två nya tjänster som
kommer att utannonseras under våren.

Administrativa avdelningen
Driftverksamhet, Netto, mnkr

Budget

Administrativa avdelningen

67,4

Prognos
67,5

Avvik.
före
fonder

Avvik. efter
fonder

-0,1

-0,1

Administrativa avdelningen redovisar ett underskott om 0,1 mnkr.
Underskottet beror på ökade portokostnader.
Administrativa avdelningens budget har minskat med 15,8 mnkr jämfört med
2010, vilket beror på att IT-enheten avvecklades under föregående år. Vissa kvarvarande lönekostnader för IT-personal i början av året har täckts inom avdelningens budget.
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Kvalitets- och ekonomiavdelningen
Driftverksamhet, Netto, mnkr

Budget

Kvalitets- och ekonomiavdelningen

197,2

Prognos
195,2

Avvik.
före
fonder

Avvik. efter
fonder

2,0

2,0

Avdelningen redovisar ett sammanlagt överskott om 2,0 mnkr. Överskottet beror
främst på att det planerade projektet ”Vecka 33” skjutits upp till år 2012.
Inom avdelningen redovisas de engångsavgifter för GS-IT som periodiseras över
en treårsperiod och även central förvaltnings kostnader för GS-IT.

Förvaltningsledning
Driftverksamhet, Netto, mnkr

Budget

Förvaltningsledning

67,8

Prognos
58,8

Avvik.
före
fonder

Avvik. efter
fonder

9,0

9,0

Förvaltningsledning redovisar ett överskott om 9,0 mnkr. Överskottet hänförs
huvudsakligen till förvaltningens reserv som är budgeterad under förvaltningschefen.
___________
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