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SKOLNÄMNDEN  

Omvärldsanalys 

Den mest betydelsefulla faktorn för kostnadsförändringar och behov av investeringar inom skolväsendet är progno-
serna för den demografiska utvecklingen. Förändringarna kan gå mycket snabbt. De flesta barn blir placerade i för-
skola vid ett års ålder. SCB har prognoser för födelsetal, men dessa är av naturliga skäl mycket osäkra. 

Enligt lagstiftningen kan kommunens framförhållning för varje enskilt barn vara högst 3-4 månader. Det är den så 
kallade garantitiden, alltså tiden från det att ansökan om förskoleplats inkommit, till dess en sådan erbjuds. Ofta är 
planeringstiden för placering ännu kortare. De flesta barn börjar förskolan vid ett års ålder, därför har kommunen 
ändå i praktiken ett år på sig att anpassa antalet förskoleplatser till efterfrågan. 

I skolan, från och med hösten det år barnet fyller sex år, har kommunen en oreserverad skyldighet att tillhandahålla 
plats i förskoleklass. Sedan 2018 gäller skolplikt även för förskoleklassen.  

Barnet har rätt att gå i skola nära hemmet. Rättigheten kallas närhetsprincipen. Samtidigt finns en stark rättighet att 
välja skola. Därför går det inte med någon större exakthet förutsäga elevantalen i varje enskild skola, utifrån antalet 
barn i upptagningsområdet. Det kan också vara svårt att fylla på skolor med lågt elevantal exempelvis på landsbygden 
genom att ändra upptagningsområde. Vårdnadshavarna kan ändå välja den skola de vill.  

Kommunen har självklart ingen möjlighet att skjuta upp barnets skolgång på grund av platsbrist eller av något annat 
skäl. Därför måste det finnas tillräckligt många platser i skolan exakt vid rätt tillfälle. 

I Sala fastställer skolchefen i samråd med rektorerna maxintaget till förskoleklass varje år. Bedömning av plats till 
följd av fritt skolval och inflyttning i senare årskurser görs av rektor. Skolorna brukar eftersträva något mindre grup-
per för de yngsta barnen och kan ha något större i de senare årskurserna. 

Sala hade fram till åren runt 2010 ett relativt stabilt elevantal. Åren därefter har inflyttningen accelererat. Även rör-
ligheten genom det fria skolvalet har ökat, vilket försvårar planeringen. Med undantag för 2015 då flyktingströmmen 
till Sverige var extremt stor, har inflyttningen sedan 2013 i snitt legat runt 35-40, både när det gäller barn i förskole-
åldern och elever i låg- och mellanstadiet (6-12 år). På högstadiet har motsvarande årliga inflyttning varit runt 15. I 
gymnasieskolan har antalet varierat kraftigt och bland annat påverkats av rörlighet mellan kommunerna bland en-
samkommande flyktingbarn. Nettoförändringarna, exklusive ensamkommande, ligger under de senaste åren på cirka 
5-10 per årskurs. 

Även 2017 var nettoinflyttningen inledningsvis mycket stor. Likaså tenderade det av SCB prognosticerade födelsetalet 
att bli betydligt större än väntat. Mot slutet av året skedde dock en betydande avtrappning av både födelsetal och 
nettoinflyttning. Slutresultatet blev inflyttning och födelsetal något över vad som prognosticerats. 

Skolnämnden har därför fått tre scenarier att ta ställning till vid beräkning av de demografiska förändringarna. 

Alternativ 1: Ingen nettoinflyttning alls.  

Alternativ 2: Halverad nettoinflyttning jämfört med de fem senaste åren (exklusive 2015).  

Alternativ 3: Fortsatt nettoinflyttning enligt de fem senaste åren (exklusive 2015). 

Barn och Utbildnings, genom skolchefens, rekommendation är att beräkna nettoinflyttningen enligt alternativ 2. 
Det alternativet ger trygghet i planeringen, under förutsättning att det finns viss beredskap att öka investeringar och 
budget, alternativt bromsa något, om befolkningsprognoserna inte slår in. Bedömningen är att det är bästa plane-
ringsnivån för att klara samhällsuppdraget och samtidigt värna om god ekonomisk hushållning. 

Det förutsätter samtidigt att det finns långsiktiga planer för skolbyggnationer och liknande som snabbt kan iscensät-
tas om det visar sig vara nödvändigt. 
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FÖRSKOLAN 

 

Vi räknar med att barnantalet inom förskolan ökar med 113 fram till 2021. Ungefär hälften av denna ökning tas emot 
på nya Gärdesta III som beräknas stå klar i början av hösten 2018. Ytterligare ett 60-tal platser behöver tillskapas för 
att barngruppernas storlek skall kunna hållas på 2017 års nivå. 

Antal vid halverat flyttnetto diff 

år 2017 jan 1227  

år 2018 jan 1266 39 

år 2018 dec 1284 57 

år 2019 dec 1288 61 

år 2020 dec 1311 84  

år 2021 dec 1340 113 

 

Förskolebarn 

 

Antal vid halverad flytt-
netto diff 

år 2017 jan 1227 0 

år 2018 jan 1266 39 

år 2018 dec 1284 57 

år 2019 dec 1288 61 

år 2020 dec 1311 84 

år 2021 dec 1340 113 
Inflyttningen av barn i förskoleåldern var närmare 50 år 2017. Nettoförändringen, (något större kull ”ut” och något 
mindre ”in”), blev plus 39. I dagsläget, slutet av februari, finns cirka 20 barn som inte kan beredas plats under våren, 
trots att lagstiftningen ger dem rätt till det enligt den så kallade garantitiden som beskrivs ovan. 

Kommunen hade enligt den senast tillgängliga nationella statistiken cirka 1,5 barn fler per avdelning än kommuner 
som liknar Sala (kommungruppen) och även i jämförelse med landet i sin helhet. Antalet inskrivna barn var då 17,6 
per avdelning i Sala och 16,0 i kommungruppen och 15,9 i landet i samtliga kommuner. Uppgifterna är från 2016 och 
Barn och Utbildning bedömer att läget idag är oförändrat, plus att alla barn med rätt till förskola inte kan beredas 
plats. 
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För att nå samma nivå som riket, behövs ytterligare cirka 70 platser för att utjämna skillnaderna mellan Sala och riket.  
Utöver det behövs alltså Gärdesta (64 platser 4 avdelningar) och ytterligare cirka 60 platser för att klara den väntade 
befolkningsökningen. Det blir totalt 130 platser, eller cirka 8 avdelningar, utöver Gärdesta III. 

Om Sala kommuns bedömning är att barngruppernas storlek kan förbli större än i riket i snitt, behövs ändå ett 60-tal 
platser för att klara den prognosticerade befolkningsökningen. Det motsvarar cirka 4 avdelningar, fram till hösten 
2021. 

Kommunen har tagit del av statsbidrag för minskade barngrupper. Om detta inte uppfylls kan kommunen bli återbe-
talningsskyldig, idag är bidraget ca 1 mkr.  

LÅG- OCH MELLANSTADIET 

 

Vi räknar med att elevantalet på låg- och mellanstadiet (f-6) ökar med 124 fram till läsåret 2021/2022.
  

Antal vid halverat flyttnetto diff 

år 2017 jan 1847  

år 2018 jan 1914 67 

år 2018 dec 1932 85 

år 2019 dec 1970 123 

år 2020 dec 1963 116 

år 2021 dec 1971 124 

Om inflyttningen begränsas till detta, så kommer antalet skolplatser i Sala tätort att vara tillräckligt 2021, genom 
Vallaskolans utökning. Vallaområdet har för närvarande cirka 330 elever fördelade på tre enheter. När nya Vallasko-
lan öppnas är den med nuvarande organisation dimensionerad för 450-500 elever och teoretiskt kapacitet för fler. 
Hänsyn måste samtidigt tas till var eleverna bor. Om elever skall flyttas från andra skolor till Valla behöver det föregås 
av en långsiktig planering av klassindelningar, etcetera. Någon sådan har inte gjorts och omflyttningar kan därför inte 
vara aktuella under planperioden.  

Effekt av förändrade upptagningsområden sker successivt och uppnås inte till fullo förrän efter sex år, när första 
gruppen förskoleklasselever nått skolans högsta årskurs (åk 6). Nya Valla kommer sannolikt att starta med strax 
under 400 elever och därefter successivt fyllas på. 
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Kommunen behöver enligt prognosen vara förberedd på att elevökningen fortsätter efter 2021 och därför planera för 
ytterligare skolbyggnationer. Åkraskolan kommer under de närmaste två-fyra åren att ersättas med moduler. Skolan 
var alltför trångbodd och modulerna ger tillfälligtvis mer utrymme. När Åkraskolan skall renoveras eller ersättas av 
nya lokaler behöver hänsyn tas till detta. 

HÖGSTADIET 

 

Antalet högstadieelever ökar fram till läsåret 2021/2022 med 98, där den huvudsakliga ökningen sker i slutet av 
perioden. Vi vill samtidigt uppmärksamma på att ökningstakten efter planperioden fortsätter i en brant bana uppåt 
under några år. 

   

Antal vid halverat flyttnetto diff 

år 2017 jan 713 0 

år 2018 jan 721 8 

år 2018 dec 728 15 

år 2019 dec 714 1 

år 2020 dec 771 58 

år 2021 dec 811 98 

Från 2020 och framåt behöver därför högstadiet utökade lokaler, där en lösning kan vara att samnyttja delar av de 
äldre Valla f-6-lokalerna som inte ingår i rivningsplanerna.  

SÄRSKOLAN 

Särskolan beräknas ha en oförändrad verksamhetsnivå under planperioden. Det är en liten grupp elever, cirka 20 på 
grundsärskolans f-6 och 5-10 på 7-9. 

Lokalfrågorna för särskolan är under utredning.  

Åkraskolan, där särskolan är inrymd, behöver evakueras. På sikt är strävan att särskolan är integrerad i grundskole-
verksamhet. En pågående dialog finns om hur långtgående den integrationen skall vara, om exempelvis fler skolor 
skall ha särskolegrupper. I dagsläget bedöms dock Sala vara för litet för att ha särskoleverksamhet för f-6 på flera 
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enheter. Det handlar både om behov av särskild kompetens bland personal och om elevernas känsla av att ingå i ett 
för dem adekvat sammanhang där de kan känna gemenskap med andra och trygghet.  

Särskolans högstadieelever finns i Gysingegården intill Ekebyskolan. Det är en lösning som inte ger de bästa förutsätt-
ningarna för integration med andra elever. I samband med förändringarna på Vallaskolan skapas möjligheter till lös-
ningar som underlättar integrationssträvandet. 

GYMNASIESKOLAN 

 

Sala kommun kommer enligt prognosen ha 18 fler elever i gymnasieåldern 2021. Hur stor andel av dessa som kom-
mer att gå i gymnasieskola i Sala kommun är osäkert, men tendensen sedan några år tillbaka är att den blir större. 

   

Antal vid halverad flyttnetto diff 

år 2017 jan 743 0 

år 2018 jan 721 -22 

år 2018 dec 731 -12 

år 2019 dec 760 17 

år 2020 dec 752 9 

år 2021 dec 761 18 

Kostnaden borde i princip vara densamma, oavsett var eleverna går. Under nuvarande omständigheter är dock er-
sättning per elev i annan kommun eller huvudman i snitt något lägre än i den egna kommunen. Med ökande elevtal i 
egen verksamhet finns möjlighet till mer rationella lösningar, exempelvis genom fyllda grupper.  

Ökningen av elevtalen kommer enligt de senaste årens trend i huvudsak bero på att fler mantalsskrivna elever i Sala 
väljer gymnasieskola på hemorten. De demografiska förändringarna är i sammanhanget obetydliga. 

VUXENUTBILDNING 

Vuxenutbildning planeras enligt nuvarande nivå. Eventuella förändringar regleras i huvudsak via externa intäkter, 
främst statsbidrag. 
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KULTURSKOLA 

Kulturskolans verksamhet planeras enligt nuvarande nivå. Eventuella förändringar regleras i huvudsak via externa 
intäkter, främst statsbidrag. 

ELEVHÄLSA 

Elevhälsans verksamhet planeras enligt nuvarande nivå. Eventuella förändringar regleras i huvudsak via externa 
intäkter, främst statsbidrag. 

Översikt, befolkningsförändringar 

 

Ovanstående graf visar hur elevkullarna såg ut 3 januari 2018. SCB:s prognos för 2017 var 243. Avvikelsen var alltså 
cirka 3 procent. Inflyttningen under 2017 var  

- 46 1-5-åringar 

- 40 i årskurs f-6  

- 12 i årskurs 7-9,  

- 21 i gymnasieåldern 

Under planperioden väntas antalet öka med 

- 113 1-5-åringar 

- 124 i årskurs f-6 

- 98 i årskurs 7-9 

- 18 i gymnasieåldern 

Totalt är det en ökning med 353 i hela skolsystemet, från förskola till och med gymnasiet upp till 19 år. Detta är 
beräknat enligt alternativ 2, det vill säga halverad nettoinflyttning. 

Utan inflyttning stannar ökningen vid 141. Om de senaste fem årens inflyttningsnivå (exklusive 2015) fortsätter 
så blir förändringen totalt 565 barn och elever. 
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KOSTNADS- OCH KVALITETSJÄMFÖRELSER MED ANDRA ORGANISATIONER 

Sala kommun har jämfört med samtliga kommuner relativt låg andel barn i förskoleverksamhet i enskild regi. Barnan-
talet per avdelning är högt, men personaltätheten ligger på riksnivå. 

På fritids är antalet elever per årsarbetare något högre än riket i övrigt. 

Lärartätheten inom grundskolan ligger mycket nära riket i övrigt och även jämförbara kommuner. 

Kostnaden per elev är cirka 5000 kronor högre än i riket i snitt, vilket till största del kan förklaras med högre kostnad 
för lokaler. 

Det finns även jämförelsetal för gymnasieskolan. Antal elever per lärare är högre än i riket i övrigt. Kostnaden för 
undervisning och lokaler är högre i kommunens skolor, men då bör det tas i beaktande att naturbruksgymnasier har 
en mer kostsam verksamhet än gymnasieskolor i allmänhet. Kostnaden för elever folkbokförda i kommunen ligger 
bara strax över rikssnittet.  

Ovanstående uppgifter är de senast tillgängliga för nationella jämförelser och är avser verksamhet kalenderåret 2016. 

STATENS UPPDRAG OCH FÖRÄNDRINGAR I DESSA. 

Det finns flera stora osäkerhetsfaktorer när det gäller statsbidrag och liknande. 

Återsök 
Kommunens möjligheter att erhålla statsbidrag för ökade kostnader i samband med flyktingmottagning är mycket 
osäker. Dels vet vi inte volymerna på kommande flyktingmottagning, dels är inte spelreglerna kring ersättningarna 
stabila. 

Riktade statsbidrag 
Skolväsendet får en rad riktade statsbidrag för olika ändamål som även dessa innehåller stora osäkerhetsfaktorer. 

Den största enskilda posten är statsbidrag för olika lönesatsningar för lärare. Det gäller försteläraruppdraget och det 
så kallade lärarlyftet. 

Andra stora statsbidragsposter är ”lågstadiesatsningen”, ”mindre barngrupper i förskolan” och ersättning för maxtaxa 
i förskolan och olika kvalitetsstärkande åtgärder, där ansökningarna bedöms beviljas eller avslås år från år och där 
det ingår ett betydande ekonomiskt osäkerhetsmoment. Verksamheten skall redovisas och bedömas i efterhand. Om 
den inte bedrivits enligt vad Skolverket anser vara enligt förordning och syfte, så blir kommunen återbetalningsskyl-
dig. 

Det är också möjligt att dessa riktade statsbidrag ombildas och blir en del av kommunens gemensamma statsbidrags-
pott, vilket behöver uppmärksammas när budgetfördelning görs inom kommunen. 

Ny lagstiftning 

Moderna språk 
Från och med höstterminen 2018 skall årskurs 6 ha undervisning i moderna språk (”språktillval” exempelvis tyska, 
franska, spanska). Reformen betraktas av staten som kostnadsneutral, eftersom den inte påverkar timplanen. För 
skolorna i tätorten är det förhållandevis enkelt att organisera undervisningen på det nya sättet. För landsbygdsskorna 
innebär det utökade ämnet stora svårigheter, eftersom det inte finns behöriga lärare på de små enheterna som kan 
undervisa i moderna språk. Det blir därför fjärrundervisning som både kräver personella insatser och teknisk utrust-
ning. Det medför i sin tur ökade kostnader. Preliminärt beräknas kostnaderna öka med cirka 0,5 mkr. 

Lovskola 
Lovskola blir från och med innevarande läsår obligatoriskt. Hur ersättningen för detta ser ut, är i dagsläget inte klar-
lagt, men delar av ersättningen går till det gemensamma kommunala statsbidraget. Preliminärt beräknas det till 0,4 
mkr. 

Förskoleklass 
Från och med 2018 är förskoleklassen obligatorisk och ingår i skolplikten. Då så gott som alla barn även tidigare gått 
förskoleklass, blir det i praktiken inga förändringar för kommunen. 

Nationella prov 
Proven kommer att bli digitala och därmed kräva att kommunen tillhandahåller verktyg för alla elever som gör detta 
möjligt. Från 2018 gäller det årskurs 9 och gymnasieskolan. Det betyder att den planerade digitaliseringen av skolan i 
Sala måste fortsätta. Statsbidrag finns inte för detta, utan bedöms vara ett rent kommunalt intresse. Den ena lärome-
delskostnaden måste bytas mot en annan, digitaliserad. Sala var tidigt ute med lösningar med datorer eller digitala 
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lärplattor till alla elever på högstadiet och har en mycket god försörjning av trådlöst nätverk på alla enheter. Dessa 
måste dock ständigt uppdateras och förnyas, vilket kräver både drift- och investeringsmedel. 

Programmering 
Skolan är på väg att få ett nytt ämne, eller åtminstone moment som påverkar flera andra ämnen. Programmering 
bedöms numer vara något som alla behöver grundläggande kunskaper i. 

REKRYTERING AV LÄRARE, MM 

Den enskilt största utmaningen som förskolan och skolan har är rekrytering av lärare. Ungefär 12000 studenter på-
börjar årligen sin lärarutbildning. Sveriges kommuner och landstings prognos visar att det under de närmaste fem 
åren behöver rekryteras 77000 nya lärare. 

Många kommuner är i samma situation som Sala och konkurrerar om lärare. Bra arbetsförhållanden, god arbetsmiljö 
och konkurrenskraftiga löner är avgörande för att lyckas. 

I planen finns utrymme för löneökningar på 2 procent per år. Under senare år har lärare varit en prioriterad kategori 
och fått löneökningar långt över denna nivå. Lärarnas lönenivåer är fortfarande något som står i fokus. Varje procent 
som kommunen höjer lärarlönerna över 2-procentsnivån genererar ökade kostnader på motsvarande 2,6 mkr. Rekto-
rer behöver följa med i ökningstakten eftersom löneskillnaderna mellan skolledare och lärare börjar krympa och i 
vissa enskilda fall har utplånats. Det blir i längden inte möjligt att rekrytera ledare som är beredda att ta ett utökat 
ansvar om det inte kan ersättas med lön som är högre än medarbetarnas. 

INTERKOMMUNALA ERSÄTTNINGAR 

En stor ekonomisk post inom skolväsendet är så kallade interkommunala ersättningar. Det är kostnader för Sala-
elever som går i andra kommuner och intäkter för elever från andra kommuner som går i förskola eller skola i Sala. 

Inom gymnasieskolan är de interkommunala kostnaderna och intäkterna omfattande. En allt större andel av elever 
mantalsskrivna i Sala har på senare år valt att gå i gymnasieskola på hemorten. Det blir med dagens organisation 
något dyrare. Samtidigt skapas förutsättningar för en mer rationell organisation när eleverna blir fler. Medel som 
tidigare hade gått till exempelvis grannkommuner eller enskilda skolhuvudmän blir nu kvar i Sala, vilket kan kräva 
lokalinvesteringar och liknande. 

LOKALHYROR 

Kostnadsförändringar för lokaler, jämfört med 2018. 

 2019 2020 2021 

Ransta skola och förskola* 5 250 000 5 250 000 5 250 000 

Vallaskolan f-6  6 750 000 13 500 000  

Åkraskolan, ökad volym 2 500 000 2 500 000 2 500 000 

Lärkbacksskolan 350 000 350 000 350 000 

Folkets park 180 000 180 000 180 000 

Familjecentral -556 000 -556 000 -556 000 

Gärdesta III förskola 1 645 000 1 645 000 1 645 000 

Kulturskolan 170 000 170 000 170 000 

B-huset gymnasieskolan** 880 000 880 000 880 000 

Sörskogen  -418 000 -418 000 

C-huset  -560 000 -1 120 000 

Särskolan 750 000 750 000 750 000 

Summa: 11 169 000 16 941 000 23 131 000 

*=Detta är hyresförändringen när gamla lokaler är avdragna.  

**=Kungsängsgymnasiet tar över kulturskolans befintliga lokaler på 880 000 kr. Detta täcks av elevpeng men total 
hyreskostnaderna blir 1 050 000 kr då kulturskolan går in i externa lokaler.  
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Åkraskolans moduler 
Merkostnaden för modulerna som ersätter Åkraskolan och särskolan ingår inte i ovanstående tabell. 

SKOLBIBLIOTEK OCH IT 

Kommunens skolbiblioteksverksamhet är för närvarande inte komplett och behöver även i övrigt utvecklas. 

En särskild tjänst som skolbiblioteksutvecklare har tillsatts med målet att lägga grund för en verksamhet som både 
uppfyller lagens krav och förstärker förutsättningarna för god måluppfyllelse på enheterna. Skolbiblioteksverksam-
heten behöver inriktas på tre områden: Läsfrämjande, Källkritik samt Media och informationskunskap. 

För att nämna ett av dessa områden, Källkritik, så är det idag ett område som är eftersatt men där behoven av kun-
skap och förmåga är av största vikt för att kunna fungera i ett demokratiskt samhälle men också ta del av korrekta 
faktauppgifter. 

För närvarande finns två skolbibliotekstjänster inom grundskolan, med ansvar för cirka 2700 elever. Verksamheten 
behöver förstärkas med ytterligare några bibliotekarietjänster men även stöd av läsfrämjande pedagog/er och biblio-
teksassistenter. Samtidigt genererar det ytterligare behov av IT-support och IT-pedagogik. Där kan skolbiblioteken ha 
en viktig roll, vilket också framgår av de nationella styrdokumenten. 

Flera skolor saknar regelbunden kontakt med skolbibliotekarie och det är mycket viktigt att likvärdigheten mellan 
skolorna förstärks. 

För närvarande finansieras utvecklingsarbetet med delar av statsbidrag för jämlikhetssåtgärder. Bidraget är på cirka 
1,5 miljoner kronor men det är mycket oklart om bidragens långsiktighet.  

En vanlig rekommendation är att det bör finnas en skolbibliotekarie på 500 elever. Det kartläggningsarbete som hit-
tills gjorts i Sala visar att skolbiblioteksverksamheten behöver utökas med minst två bibliotekarier. Jämförelsetalet 
blir då 675 elever per skolbibliotekarie i Sala, men i samverkan med bland annat en läsfrämjande pedagog, IT-support 
och IT-pedagogiska insatser kan organisationen ändå bli stark. 

Regeringen har beslutat om en IT-strategi för skolväsendet. På sikt väntas satsningen innebära att andra kostnader 
kan minskas. Under planperioden beräknas dock inventariekostnader för accesspunkter, elevers utrustning, mm, 
uppgå till 2 mkr årligen. Även support och IT-pedagogik som stödjer utvecklingen behövs för att lyckas. 

År 2011 fanns totalt 2121 elever i grundskolan f-9. År 2021 beräknas antalet vara 2782. Elevökningen är alltså cirka 
30 procent. 

BOSTADSFÖRSÖRJNING 

Kommunens bostadsförsörjningsprogram påverkar behovet av skolor och förskolor. Behovet behöver inte av nöd-
vändighet uppstå på det område de nya bostäderna byggs. Ökat bostadsbyggande ökar även rörligheten på bostads-
marknaden så att invånarna kan byta bostad när deras livssituation förändras. Det kan exempelvis vara äldre villaä-
gare som kan lämna sina hus och flytta in i en mindre lägenhet om möjlighet finns. Därmed skapas utrymme för yngre 
barnfamiljer att flytta in i en villa, etcetera. 

Bostadsförsörjningsprogrammet behandlas politiskt i skrivande stund. Det innehåller både villor, radhus, parhus, 
flerbostadshus, trygghetsboenden, med mera.  

Enligt bostadsförsörjningsprogrammet planeras: 

164 nya bostäder 2018.  
Stora objekt är Kronparken (80 hyresrätter) och Östra kvarteren (70 vård och omsorg). Ett inte nämnt objekt är Riks-
byggens bostadsrätter på Kungsängen om 23 lägenheter.  

67 nya 2019. 
Stora objekt är Skugganvägen (10 villor) och Östra kvarteren (8 lgh i flerbostadshus och 4 småhus). 

59 nya 2020, och 43 2021, med fortsättning av samma som 2019. 

Kommunen räknar även med 15 privata byggprojekt på landsbygden årligen. 

Efter 2021 följer en planerad stor satsning på Norrmalm och vid lasarettet. Det kan handla om totalt 500 respektive 
250 lägenheter. 

Om detta förverkligas i sin helhet får det förstås stor betydelse för behovet av förskolor och skolor. 

INVESTERINGAR 

Behovet av nya lokalinvesteringar utöver det som redan är planerat är under planperioden begränsade. På längre sikt  
behövs dock planer. 
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- Vid årsskiftet 2018/2019 väntas en ny förskola och skola öppnas i Ransta.  

- Under hösten 2018 väntas en ny förskola med fyra avdelningar öppnas på Gärdesta. 

- Kulturskolan flyttar in i nya ändamålsenliga lokaler hösten 2018. 

- Gymnasieskolan får hösten 2018 tillgång till de lokaler kulturskolan lämnar. 

- Flera förskolor är i sådant skick att en omfattande renovering kan behövas. 

- Sala har i jämförelse med riket i snitt och med kommungruppen en låg andel förskolor i enskild regi. Det 
finns behov av fortsatt utbyggnad av förskoleverksamhet och andra huvudmäns ambitioner behöver beaktas 
i planeringen. 

- Vallaskolans f-6 öppnar förhoppningsvis i ny byggnad inför läsåret 2020/2021. 

- 2020 frigörs då C-huset för andra ändamål. Om gymnasieskolans framgångar fortsätter kan de lokalerna be-
hövas för Kungsängsgymnasiet eller Vuxenutbildningen. Lokalerna är också ombyggda med skolgård som 
även passar exempelvis för förskoleverksamhet. 

- Åkraskolan inklusive särskolan f-6 evakueras till modulbyggnader inför läsåret 2018/2019. Om skolan re-
noveras eller ersätts av en ny skola återstår att se. Antalet elevplatser behöver dock utökas med cirka 100 
under planperioden.  På sikt kommer ytterligare platser att behövas. Elevökningen väntas fortsätta. 

 

Objekt (Program) Plan 2019 Nytt förslag 2019 Plan 2020 Nytt förslag 2020 Förslag 2021 

 4 000 4 000 4 000 20 000 4 000 

      

Summa 4 000 4 000 4 000 20 000 4 000 

 

Driftskonsekvenser 
Ransta samt Vallaskolan kräver stora investeringar i form av ny inventarier. Kostnaderna för investeringarna upp-
skattas till 5 000 000 kr för Ransta förskola och skola samt ca 15 000 000 för Vallaskolan när de är klara. Det kommer 

att belasta driften påtagligt under avskrivningsperioden. Avskrivningen bedöms göras på 5 år. Gamla inventarier 
kommer i möjligaste mån att återanvändas. 

 

  

 2019 2020 2021 

Inventarier Ransta 1 100 000 1 100 000 1 100 000 

Inventarier Valla  1 500 000 3 000 000 

    

Summa:  1 100 000 2 600 000 4 100 000 
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Resultatanalys (ekonomi och mål) 

RESULTATRÄKNING OCH EKONOMISK ANALYS 

Tkr 
Bokslut 2017 Budget 2018 Plan 2019 Nytt förslag 

2019 
Plan 2020 Nytt förslag 

2020 
Förslag 2021 

Externa intäkter 156 361 131 645 131 645 124 645 131 645 124 645 124 645 

Interna intäkter 63 802 81 672 81 672 81 672 81 672 81 672 81 672 

Summa intäkter 220 163 213 317 213 317 206 317 213 317 206 317 206 317 

Köp av huvudverk-
samhet, bidrag 

77 161 73 171 74 634 74 634 76 127 76 127 76 127 

Personalkostnader 385 686 407 221 415 365 429 210 423 672 439 009 449 827 

Övriga kostnader 52 992 45 162 46 065 46 412 46 986 46 986 46 986 

Interna kostnader 187 186 200 928 205 465 213 000 211 078 217 272 224 544 

Summa kostnader 703 028 726 482 741 530 763 256 757 864 782 876 803 887 

Resultat 482 865 513 165 528 213 556 939 544 547 576 559 597 570 

 

Kostnadsökningarna under planperioden består av lokalförändringar, volymökningar, minskade ”återsök” samt en 
uppräkning på 2 % av alla kostnader (mat, lön, hyror mm). I dessa beräkningar är målet bibehållen nivå på verksam-
heterna utom i förskolan där vi vill uppnå en nivå på barn/avdelning i närheten av rikets snitt.  

DRIFTREDOVISNING 

 

Tkr 
Bokslut 2017 Budget 2018 Plan 2019 Nytt förslag 

2019 
Plan 2020 Nytt förslag 

2020 
Förslag 2021 

Nämnd 617 786 803 803 819 819 819 

Kulturskolan 6 605 7 282 7 428 7 598 7 576 7 750  7 905 

Central förvaltning 18 370 16 867 17 204 17 204 17 548 17 548 17 899 

Förskolan 128 380 131 277 133 903 145 841 136 581 149 595 153 979 

Gymnasiesärskolan 7 729 6 965 7 002 7 002 7 142 7 142 7 285 

Grundsärskolan 9 405 12 622 12 874 12 874 13 132 13 132 13 395 

Grundskolan 233 449 244 732 254 411 267 262 265 268 280 326 294 032 

Gymnasieskolan 72 239 84 016 85 798 89 565 87 514 91 281 93 111 

Vuxenutbildningen 4 146 5 345 5 452 5 452 5 561 5 561 5 672 

SFI 1 924 3 273 3 338 3 338 3 405 3 405 3 473 

Summa 482 865 513 165 528 213 556 939 544 547 573 077 597 570 

 

De verksamheter som kommer påverkas tydligast de närmaste tre åren är förskolan, grundskolan och gymnasiet.  

Förskolan kommer att få nya hyror, ökad volym med barn. Dessutom är ambitionen att försöka sänka barnantalet på 
avdelningarna för att bibehålla statsbidrag samt att nå rikssnittet.  

Grundskolans absolut största post i kostnadsökningarna framöver är ökade lokalkostnader och volymökning.  

Gymnasieskolan är oförändrad på kostnadssidan men intäktssidan sjunker markant då vi inte kommer fortsätta 
kunna återsöka medel från migrationsverket.  

Övriga verksamheter är uppskriva med två procent i kostnadsökning för hyror, löner m.m.  
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MÅLAVSTÄMNING 

Nämndens bidrag till fullmäktiges mål för respektive perspektiv, tänk igenom föregående budgets indikatorer och vid 
behov föreslå förändringar. I tabellen listas de indikatorer som föreslås till budget/planperioden. För de indikatorer som 
användes vid bokslut 2017 anges ett värde. 

Perspektiv Hållbart samhälle 

MÅL: VÄXANDE SALA 

- Förskolan står väl rustad för att möta förändrad efterfrågan med verksamhet av god kvalitet, närhet och val-
möjlighet. 

- Kulturskolan skall bidra till pedagogisk utveckling i förskola och skola, samt ge barn och ungdomar god livskva-
litet. 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING 

 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

 

KOMMENTAR: 

Nämndens Indikatorer för perspektivet ett Hållbart samhälle 
 

    Bokslut 2017 

Ett Växande sala     

Väntetiden (dagar) för dem som inte får plats på önskat placeringsdatum understiger 20 dagar 
(KKIK) 

15 

Sala kommun har gymnasieskolor som minst 50 procent av de behöriga grundskoleeleverna 
väljer 

58,3 

Kulturskolan bedriver kulturgaranti som når alla klasser i alla årskurser, samt i förskoleklass och 
förskola (ny indikator) 

Ja 

 

Perspektiv Medborgare 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

- Elever skall uppleva att verksamheten 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 upprätthållas. 

- Alla elever i Sala skall lämna grundskolan med fullständiga betyg. 

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

dier. 

- Förskolan och skolan skall i nationellt jämförbara nyckeltal visa att kvaliteten i Sala i snitt ligger i den 

övre kvartilen i landet. Med andra ord skall Sala vara en av landets bästa skolkommuner. 

- Vuxenutbildningen ska bidra och stimulera till ett livslångt lärande, främja personlig utveckling och ge 

vuxna en starkare ställning på arbetsmarknaden. 

- Skolbiblioteksverksamhet skall bedrivas på alla enheter. 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE 
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KOMMENTAR: 

 

Nämndens Indikatorer för perspektivet Medborgare 
 

    Bokslut 2017 

Nöjda medborgare och brukare  

Elevernas syn på skolan och undervisningen enligt enkät i åk 8 överstiger nöjdhetsindex 85 
(KKIK) 

74 

God Service av hög kvalitet  

Den genomsnittliga personaltätheten i förskolan är högst 5 barn per helårsarbetare inom Sala 
kommun (KKIK) 

5,1 

Eleverna i åk 3 når godkänt resultat i de nationella proven (KKIK) 67 

Eleverna i åk 6 når godkänt resultat i de nationella proven (KKIK) 90,6 

Eleverna är behöriga att söka gymnasieprogram efter grundskolan (KKIK) 84,7 

Alla elever lämnar grundskolan med fullständiga betyg 70,7 

Elevernas meritvärde (betygspoäng slutbetyg) i grundskolan ständigt förbättras (17 ämnen) 218 

Eleverna i kommunens gymnasieskolor fullföljer sin gymnasieutbildning (KKIK) 69,8 

Andelen kursdeltagare inom SFI som klarat en kurs med lägst betyget E ska öka i.u 

Andelen slutförda kurser ska öka inom vuxenutbildningen med lägst betyget E i.u 

Skolbiblioteksverksamhet bedrivs på alla grundskolenheter 11/13 

Påverkan och inflytande för kommunens medborgare  

Svaret på frågan ”Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter” i SKL:s ”Öppna jämförel-
ser” är ”stämmer helt och hållet” eller ”stämmer ganska bra” överstiger 85 % i åk 5 (KKIK) 

90 

Svaret på frågan ”Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter” i SKL:s ”Öppna jämförel-
ser” är ”stämmer helt och hållet” eller ”stämmer ganska bra” överstiger 70 % i åk 8 (KKIK) 

71 

 

Perspektiv Medarbetare 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ 

- Arbetsgivaren skall leda verksamheten på ett sådant sätt att det bidrar till personalens arbetsglädje och 

goda hälsa vilket bland annat kan avläsas i sjuktalen. 

 

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

  

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

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

 

KOMMENTAR: 

Nämndens Indikatorer för perspektivet Medarbetare 
 

    Bokslut 2017 

Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö 
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    Bokslut 2017 

Sjuktalen i skolnämndens ansvarsområde understiger 4 % 6,5 

Andelen medarbetare som instämmer (svarsalternativ 4-5) ökar mellan mättillfällena på påstå-
endet ”Jag upplever att jag ges möjlighet att vara delaktig i beslut och ändringar som rör min 
arbetsplats mål och arbetssätt. (ny indikator) 

3,5 

     

 

VERKSAMHETSFAKTA/NYCKELTAL 

Beskriv exempelvis hur många platser eller antal lärare/barn vi kan erbjuda för den beräknade ramen 

 
Bokslut 2017 Budget 2018 Plan 2019 Nytt förslag 

2019 
Plan 2020 Nytt förslag 

2020 
Förslag 2021 

Förskola        

Antal inskrivna barn per 
avdelning 

18,6 18,0 17,0 16,5 17,0 16,0 16,0 

Andel årsarbetare med 
pedagogisk högskole-
utbildning 

40 40 40 45 40 50 55 

Antal inskrivna barn per 
årsarbetare 

5,5 5,1 5,1  5,1  5,1 

Avgiftsfinansieringsgrad - 7 7  7  7 

        

Fritidshem         

Andel årsarbetare med 
pedagogisk högskole-
utbildning 

33 33 33 40 33 45 50 

Antal inskrivna elever 
per anställd 

12,8 12,8 12,8 12 12,8 12 12 

Antal inskrivna elever 
per årsarbetare 

27,2 27,2 27,2 25 27,2 22,5 22,5 

Antal inskrivna elever 
per avdelning 

33,2 33,2 33,2  33,2   

        

Förskoleklass        

Antal elever per lärare 
(heltidstjänst) 

15,7 15,7 15,7  15,7   

Andel årsarbetare med 
pedagogisk högskole-
examen 

92,3 92,3 92,3  92,3   

        

Grundskolan        

Antal elever per lärare 
(heltidstjänst) 

11,3 11,3 11,3  11,3   

Andel lärare med peda-
gogisk högskoleexamen 

91 91 91  91 
  

        

Grundsärskolan        
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Bokslut 2017 Budget 2018 Plan 2019 Nytt förslag 

2019 
Plan 2020 Nytt förslag 

2020 
Förslag 2021 

Antal elever per lärare 
(heltidstjänst) 

4,3 4,3 4,3  4,3   

        

Gymnasiesärskolan        

Antal elever per lärare 
(heltidstjänst) 

4,4 4,4 4,4  4,4   

        

Gymnasieskolan        

Antal elever per lärare 
(heltidstjänst) 

9,4 10,3 10,3  10,3   

Andel lärare med peda-
gogisk högskoleexamen 

71 71 71  71   
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