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SKOLNÄMNDEN  

Sammanfattning året som gått 

Sala har ett växande födelsetal och stor inflyttning av 
barn och ungdomar. Det kommer inflyttande både 
från utlandet och från övriga Sverige. Trots att flyk-
tingströmmen avtagit har belastningen på mottag-
ningsenheten varit stor. Det kräver mer personal och 
fler lokaler i både förskola och skola. 

Bristen på utbildad personal är stor inom så gott som 
alla yrkeskategorier. Det märks för närvarande främst 
i verksamheterna på landsbygden dit det är svårt att 
rekrytera.  

En offensiv rekryteringsplan är upprättad och förank-
rad hos de fackliga organisationerna. 

Efter en rad år med bättre resultat för de nationella 
målen i skolan, blev det en svag återgång 2017. Sala 
kommun har inlett ett omfattande projekt med stöd 
av Skolverket för att stärka skolans kompensatoriska 
uppdrag, det vill säga utjämna skiftande socioekono-
misk bakgrund. 

Ransta förskola och skola har börjat byggas och be-
räknas stå klar för inflyttning vid årsskiftet 
2018/2019. Under våren 2018 förväntas även bygge 
av en ny och större f-6-skola på Valla ha påbörjats. 
Den skall stå klar inför läsåret 2020/2021. 

Gymnasieskolan i Sala har en mycket bra utveckling 
och lockar allt större andel Sala-elever att studera på 
hemorten. 

Verksamhetsansvar 

UPPDRAG 

Skolnämnden fullgör kommunens uppgifter inom 
offentliga skolväsendet för barn och vuxna enligt 
gällande skolförfattning och förordningar. 

Skolnämnden skall fullgöra kommunens uppgifter 
avseende 

 Förskola, pedagogisk omsorg samt fritids-
hem 

 Utbildning inom det offentliga skolväsendet 
för barn och ungdomar: Förskoleklass, 
Grundskola, Gymnasieskola, Grundsärskola 
och gymnasiesärskola med de direkta stöd-
funktionerna, exempelvis fritidsklubb 

 Utbildning inom det offentliga skolväsendet 
för vuxna: 

Kommunal vuxenutbildning 

Svenska för invandrare (SFI) 

Samhällsinformation 

 Särskild utbildning för vuxna 

 Kulturskola 

Arbetsmarknadsfrågor kopplade till utbildning 

ORGANISATION 

Central förvaltning består av elevhälsovård, centralt 
kansli, skolnämnd, gemensam kompetensutveckling, 
vikariehantering, IKT- och skolbiblioteksverksamhet 
och andra centrala funktioner. 

Förskolan ska enligt läroplanen utgå från en helhets-
syn på barnet och barnets behov och utformas så att 
omsorg, utveckling och lärande bildar en enhet. Sala 
kommun slår också vakt om pedagogisk omsorg i 
andra former, då främst dagbarnvårdarverksamhet i 
familjedaghem. Den finns i Sala i något större ut-
sträckning än i landet i snitt. 

Grundskolans uppdrag styrs av skollag, timplan, 
läroplaner och kursplaner. I organisationen ingår 
även fritidshemmen, samt förskoleklass för 6-årigar, 
som är en brygga mellan förskolan och skolan. 

Särskolan är ett alternativ till grundskolan för elever 
som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans 
kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstör-
ning. För beslut om särskoleplacering krävs såväl 
pedagogisk, psykologisk, social som medicinsk utred-
ning. 

Gymnasieskolan är treårig och frivillig. Det finns 18 
nationella program: tolv yrkesprogram och sex hög-
skoleförberedande. Det finns också fem introdukt-
ionsprogram för elever som inte är behöriga till ett 
nationellt program. På Kungsängsgymnasiet finns 
följande program; barn- och fritid; el- och energi; 
ekonomi; fordons- och transport; naturvetenskap; 
samhällsvetenskap; teknik.  Det finns också introdukt-
ionsprogram för dem som saknar nödvändiga betyg, 
restaurangprogrammet som inte längre tar emot nya 
elever samt lärlingsprogram. 
På Ösby finns: Naturbruksprogrammet med inrikt-
ningarna lantbruk, skog och djur; Byggprogrammet;   
Gymnasiesärskola med naturbruk och yrkesämnen. 

Gymnasiesärskolan är gymnasieskolans särskole-
verksamhet. 

Vuxenutbildning; Målen är att vuxna ska stödjas och 
stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att ut-
veckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att 
stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att 
främja sin personliga utveckling. Kommunerna har 
skyldighet att tillhandahålla kommunal vuxenutbild-
ning. Utbildningen finns på två nivåer: grundläggande 
nivå och gymnasial nivå. Dessa nivåer har sin motsva-
righet i grundskolan respektive gymnasieskolan.  I 
Vuxenutbildningen ingår även svenska för invandrare 
(SFI) 

Kulturskolan har kurser i sång, olika musikinstru-
ment, dans och bild. Det finns även dramapedagoger 
och poet. Kulturskolan bedriver kommunens kultur-
garanti för för- och grundskola så att alla barn och 
elever årligen kommer i kontakt med olika kulturfor-
mer. Kulturskolan administrerar kulturinsatser ge-
nom kulturrådets bidrag för Skapande skola. 
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Viktiga händelser året som gått 

 Enligt de nationella målen skall samtliga ele-
ver nå målen, vilket innebär minst fullstän-
diga betyg i alla ämnen. Kommunen kan inte 
ha lägre mål än nationen, även om dessa på 
kort sikt kan tyckas vara visionära och 
ouppnåeliga. 

 Ett stort samarbetsprojekt mellan Sala 
kommun och Skolverket har startats för att 
öka jämlikheten inom undervisningen. Pro-
jektet har starkt fokus på kvalitetsutveckling 
och ledarskap. 

 En ny förskola har öppnats i Sätrabrunn. Den 
har möjlighet att ta emot fler barn än den ti-
digare. Tidigare var det 2,5 avdelning nu 
finns det möjlighet att ha ända upp till 4 av-
delningar. 

 Första spadtaget till den nya förskolan och 
skolan i Ransta togs 25 augusti 2017. Den 
beräknas kunna tas i bruk i januari 2019. 

 Projekteringen av en om- och tillbyggnad av 
Vallaskolans f-6 för preliminärt 450-500 ele-
ver fortgår och ett underlag till beslut väntas 
vara klart i början av 2018. Skolan kan stå 
klar inför höstterminen 2020. 

Ekonomi 

RESULTATRÄKNING OCH EKONOMISK 
ANALYS 

Tkr 
Bokslut 

2016 
Budget 

2017 
Bokslut 

2017 
Budget-

avvikelse 

Externa intäkter 124 020 113 766 156 361 42 596 

Interna intäkter 76 745 57 672 63 802 6 130 

Summa intäkter 200 765 171 438 220 163 48 725 

Köp av huvudverk-
samhet, bidrag 

77 000 78 388 77 161 1 227 

Personalkostnader 353 204 364 781 385 686 -20 921 

Övriga kostnader 48 165 42 019 52 995 -10 810 

Interna kostnader 186 974 181 678 187 186 -5 660 

Summa kostnader 665 342 666 866 703 028 -36 163 

Resultat 464 577 495 428 482 865 12 563 

Större delen av avvikelser på externa intäkter beror 
på gynnsamma beslut gällande återsök av kostnader 
för nyanlända samt statsbidrag. Interna intäkter har 
ökat mycket då vi har en ökning av Salaungdomar som 
väljer att studera vidare på våra egna gymnasieskolor.  

Köp av skolans kärnverksamhet (främst interkommu-
nala kostnader), har följt budget. Kostnaderna för 
förskolan har dock blivit högre än budget medan 
gymnasiets kostnader har blivit lägre.  Personalkost-
naderna har en stark koppling till de statsbidrag vi 
fått och som inte varit budgeterade. Oväntat stor 
elevtillströmning har pressat upp kostnaderna ytterli-
gare. För övriga kostnader ligger avvikelsen till stor 

del på IT-satsningar som gjort under året. De interna 
kostnaderna har avvikit till följd av fler gymnasieele-
ver än budgeterat. 

Avvikelsen i stort mot delåret beror till stor del av att 
statsbidragen blivit större samt att flera satsningar 
gällande digitala läromedel samt kapacitetförstärk-
ning på nätverket har gjorts efter att delårsresultatet 
indikerat att utrymme för detta funnits.  

DRIFTREDOVISNING 

Tkr 
Bokslut 

2016 
Budget 

2017 
Bokslut 

2017 
Budget-

avvikelse 

Nämnd 750 803 617 186 

Kulturskolan 6 161 6 961 6 605 356 

Central förvaltning 14 687 15 104 18 370 -3 266 

Förskolan 122 724 130 092 128 380 1 389 

Gymnasiesärskolan 10 033 9 818 7 729 2 090 

Grundsärskolan 8 989 9 466 9 405 61 

Grundskolan 216 460 230 176 233 449 -2 951 

Gymnasieskolan 76 802 85 700 72 239 13 461 

Vuxenutbildningen 4 674 5 384 4 146 1 236 

SFI 2 396 1 924 1 924 0 

Summa 463 932 495 428 482 865 12 563 

Central förvaltning:  

En stor satsning har gjort på digitala läromedel. Detta 
var inte budgeterat. Den största posten är inköp av 
accesspunkter för att öka wifi-kapaciteten och möta 
den nya mängden lärplattor/datorer. Det är i enlighet 
med regeringens IT-strategi för skolväsendet. IT-
strategin fastställdes efter delårsrapporten, därför 
avviker prognos mot utfall.  

Förskolan: 

Senare delen av året var kostnaderna något lägre än 
prognostiserat. Även beslut om ett återsök från Mi-
grationsverket gällande 2016 kom då, vilket påver-
kade utfallet positivt. Posten var bortbokad men 
kommunen fick rätt i en överklagan.  

Gymnasiesärskolan: 

Överskottet beror på att antal externa elever ökat till 
hösten. Detta fanns inte med i prognosen då delåret 
gjordes. 

Grundskolan: 

Personalkostnaderna är högre än budgeterat då anta-
let elever har ökat. Prognosen på delåret stämde väl 
med utfallet.  

Gymnasieskolan: 

Återsöken från Migrationsverket har kraftigt översti-
git budgeterade belopp då elever fått stanna längre i 
Sala. Sala har haft en fortsatt stark tillströmning av 
nya elever. Ösbys mjölkförsäljning har genererat 
större intäkter än budget. Prognosen i delåret stämde 
ganska väl.  

Vuxenutbildningen: 
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Prognosen vid delåret var 500 tkr men under hösten 
har vi fått ett större anslag på statsbidragen än vad 
som fanns med i prognosen.  

Avvikelse mot delåret: 

Slutet på året fick kontoret ett gynnsamt beslut på ett 
statsbidrag vilket förbättrade resultatet med 3,5 mkr 
samt ett beslut från Migrationsverket där en överkla-
gan gällande ett återsök 2016 fallit ut till kommunens 
fördel och en utbetalning på 160 tkr kom till kommu-
nen i slutet på året.  

INVESTERINGAR 

Tkr 
Bokslut 

2016 
Budget 

2017 
Bokslut 

2017 
Budget-

avvikelse 

Inkomster 0 0 246 246 

Utgifter 4 099 4 000 3 230 1 262 

Summa 4 099 4 000 2 984 1 016 

Ösby har inte gjort två inköp av maskiner som var 
planerat för 600 tkr. Dessa pengar kommer begäras 
över till 2018. 

Målavstämning 

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra 
till att uppnå fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen bedöms utifrån indikato-
rer som samtliga redovisas i bilagan Indikatorsammanställning. 

Målet är helt uppfyllt  Målet är delvis uppfyllt Målet är inte uppfyllt 

Mätindikator saknas Ingen mätning  Inget mål satt 

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE 

KOMMENTAR: Nämnden har valt att i indikatorsammanställ-
ningen redovisa flera interna mål som inte redovisas i kommu-
nens bokslut. 

MÅL: VÄXANDE SALA 

- Förskolan står väl rustad för att möta 
förändrad efterfrågan med verksam-
het av god kvalitet, närhet och valmöj-
lighet. 

- Kulturskolan skall bidra till pedago-
gisk utveckling i förskola och skola, 
samt ge barn och ungdomar god livs-
kvalitet.  

- Vuxenutbildningen fungerar som ett 
komplement till övrig utbildning som 
hjälper innevånare att finna egen för-
sörjning. 

 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING 

  

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

 
 

KOMMENTAR: Målet Växande Sala är enligt indikatorsamman-

ställningen uppfyllt. För övriga mål inom perspektiv hållbart 

samhälle har inte skolnämnden indikatorer.

PERSPEKTIV MEDBORGARE 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

- Elever skall uppleva att verksamhet-
en har god kvalitet och att de har 
möjlighet till inflytande. 

 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET 

- Personaltätheten i förskolan skall 
vara så hög att god kvalitet kan upp-
rätthållas. 

- Alla elever i Sala skall lämna grund-
skolan med fullständiga betyg. 

- Elever i Salas gymnasieskolor skall 
fullfölja sin utbildning för att kunna 
gå vidare till arbete eller studier. 

- Förskolan och skolan skall i nation-
ellt jämförbara nyckeltal visa att kva-
liteten i Sala i snitt ligger i den övre 
kvartilen i landet. Med andra ord 
skall Sala vara en av landets bästa 
skolkommuner. 

- Skolbiblioteksverksamhet skall bed-
rivas på alla enheter. 

 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MED-

BORGARE 

  
 

 

KOMMENTAR: Inget av målen är uppfyllda enligt valda indika-

torer. Flera av målen är nationella och ger inte utrymme för 

annat än 100 procent måluppfyllelse.

 

PERSPEKTIV MEDARBETARE 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ 

- Sjuktalen i skolnämndens ansvars-
område understiger 4% 

 

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

  

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

- Arbetsgivaren skall leda verksam-
heten på ett sådant sätt att det bidrar 
till personalens arbetsglädje och 
goda hälsa. 

 

 

KOMMENTAR: Sjuktalen har ökat de senaste åren. För målet 

om bra ledarskap finns ingen indikator. Däremot har nämnden 
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en indikator för delaktighet och inflytande, där indikatormålet 

om förbättring mellan mättillfällena är uppnått.

Framtiden 

 Bristen på behöriga lärare börjar bli stor 

inom snart alla ämnesområden. Vissa lands-

bygdsskolor har också större rekryterings-

svårigheter än tätortsskolorna dit det är en-

klare att pendla. Prognoserna visar att bris-

ten kommer att bli större de närmaste åren. 

 Nämnden aviserade hösten 2016 behov av 

mer långsiktiga lösningar för att komma till-

rätta med lokalbristen inom verksamheten. 

Moduler med åtta klassrum är beställda till 

Lärkbacksskolan och två förskoleavdelning-

ar vid Åkra förskola. Ytterligare insatser be-

höver göras för att öka kapaciteten inom så-

väl förskola som grundskola.  

 Kulturskolans lokaler är inte är tillgängliga 

för alla. De är dessutom dåligt anpassade till 

verksamhetens behov. Nämnden har begärt 

kostnadsberäkning för nya lokaler. 

 Sala satsar tillsammans med Skolverket på 

att förstärka enheternas förmåga att svara 

för kompensatoriska insatser för att utjämna 

skillnader mellan skolenheter och elever 

med skiftade socioekonomisk bakgrund. 

 Stora insatser görs också för att förstärka 

skolbibliotekens roll tillsammans med sko-

lans digitaliseringsprocess. Målet där är 

bland annat att förbättra och upprätthålla 

elevernas läs- och skrivförmåga och stärka 

det källkritiska förhållningssättet. 

Verksamhetsfakta 

 2015 2016 2017 

FÖRSKOLAN    

Kommunal förskola 905 912 855 

Fristående förskola 175 173 188 

Familjedaghem 56 43 29 

Fristående pedagogisk omsorg 24 30 44 

Salabarn hos skolhuvudman i 
annan kommun 

18 14 17 

GRUNDSKOLAN    

Grundskola och förskoleklass 2 252 2372 2544 

 2015 2016 2017 

-varav elever från annan kom-
mun 

57 24 34 

Salaelever hos skolhuvudman i 
annan kommun 

62 66 60 

FRITIDSHEM    

Fritidshem 895 987 1070 

-Varav elever från annan kom-
mun 

24 18 17 

Salaelever hos skolhuvudman i 
annan kommun 

15 11 13 

SÄRSKOLAN    

Grundsär/träningsskola 26 25 21 

Fritidsklubb/fritids 25 27 20 

KULTURSKOLAN    

Antal elever i kulturskolan 316 349 412 

GYMNASIUM    

Elever i Sala kommuns gymna-
sieskolor 

591 636 695 

-Varav elever från annan skolhu-
vudman 

155 162 109 

Salaelever hos annan skolhu-
vudman 

367 373 325 

GYMNASIESÄR    

Elever i Sala kommuns gymna-
sieskolor 

36 38 39 

-Varav  elever från annan 
skolhuvudman 

18 21 27 

Salaelever hos annan skolhu-
vudman 

12 8 2 

ENHETEN FÖR VUXNAS LÄ-
RANDE 

   

Helårsplatser gymnasial vuxen-
utbildning 

IU 140 126 

Helårsplatser grundläggande 
vuxenutbildning 

IU 46 52 

Antal elever Svenska för invand-
rare (snitt) 

156 151 201 
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