
  

DELÅ RSRÅPPORT 
 2018-08-31 

Skolnä mnden 

Bärn och utbildning 
 

  

 
 





3 (8) 
Barn och utbildning 

 
 

3 (8) 

INNEHÅLL  

SKOLNÄMNDEN/KONTORET ............................................................................................................................................ 4 
Perioden som gått .................................................................................................................................................... 4 
Ekonomi.................................................................................................................................................................... 4 
Målavstämning ......................................................................................................................................................... 6 
Framtiden ................................................................................................................................................................. 7 

 

 



4 (8) 
Barn och utbildning 

 
 

4 (8) 

SKOLNÄMNDEN/KONTORET  

Perioden som gått 

Under årets första månader stod det klart att Åkraskolan snarast behöver utrymmas på grund av fuktskador. En ny 
modulskola för cirka 400 elever strax intill på Gärdesta togs i anspråk inför skolstarten i augusti. Hyreskostnadsför-
ändringar för detta är i dagsläget inte reglerade. 

En ny förskola med fyra avdelningar är beställd och iordningställs på Gärdesta. Lokalerna har tidigare använts av vård 
och omsorg och beräknas efter ombyggnad kunna tas i anspråk som förskola under våren 2019. 

En omfattande satsning på likvärdighet och skolutveckling genomförs med stöd av Skolverket med bland annat kom-
petensförstärkning, forskningsbaserat stöd och ledarskapsutveckling. En tidig slutsats av det arbetet är att elevers 
läsförmåga har stor betydelse för resultaten i samtliga ämnen. Ytterligare långsiktiga riktade statsbidrag används där-
för för att stärka insatserna för skolbibliotek och läsfrämjande. 

Personalförsörjningsfrågan utkristalliseras allt tydligare som en stor utmaning för såväl förskola som skola. 

Inflyttningen av förskole- och grundskoleelever fortsätter i ungefär samma utsträckning som de senare åren. 

Andelen Sala-ungdomar som väljer gymnasieutbildning på Kungsängsgymnasiet ökar stadigt. 

Kulturskolans lokalsituation står under arbetsmiljöverkets bevakning. Flytt till nya lokaler förbereds. 

Ekonomi 

Resultaträkning och ekonomisk analys 

Tkr 
Budget jan-

aug 2018 
Utfall jan-aug 

2018 
Avvikelse Budget 

 2018 
Helårsprognos 

2018 
Avvikelse 

Externa intäkter 83 208 80 405 -2 803 131 645 144 010 12 365 

Interna intäkter 53 897 47 305 -6 593 81 672 74 344 -7 329 

Summa intäkter 137 105 127 710 -9 395 213 317 218 354 5 036 

Personalkostnader 271 114 254 095 17 046 406 651 408 648 -1 957 

Övriga kostnader 79 152 70 712 8 460 118 363 118 730 -367 

Interna kostnader 129 430 125 931 3 452 200 928 205 684 -4 825 

Summa kostnader 479 696 450 739 28 958 725 912 733 062 -7 149 

Resultat 342 591 323 029 19 563 512 595 514 708 -2 113 

PERIODENS RESULTAT 

Generellt för perioden är att både intäkter och kostnader har blivit mindre då delar av de budgeterade intäkterna inte 

når budget. Lönekostnader lyfts i perioden upp av en uppbokad löneskuld på ca 19 mkr så i själva verket ligger perso-

nalkostnaderna minus 2 mkr.  

 

ÅRSPROGNOS 

Prognosen pekar mot ett underskott på totalen. Det är i huvudsak personalkostnader, kostnaderna vid flytten av Åkra 
skola samt minskade intäkter som påverkar resultatet. Trots återhållsamhet i organisationen så blir det svårt att nå 
budget i balans 2018.  
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Driftsredovisning 

Tkr 
Budget jan-

aug 2018 
Utfall jan-aug 

2018 
Avvikelse Budget 

 2018 
Helårsprognos 

2018 
Avvikelse 

Nämnd 524 412 112 786 686 100 

Kulturskola 4 855 2 666 2 189 7 282 6 944 338 

Central förvaltning 10 865 8 792 2 073 16 297 15 010 1 287 

Förskola 87 964 87 148 817 131 277 129 121 2 156 

Gymnasiesärskolan 4 081 4 559 -477 6 965 6 717 248 

Grundsärskolan 8 415 6 880 1 535 12 622 11 168 1 454 

Grundskolan 160 535 152 731 7 804 244 732 249 630 -4 898 

Gymnasieskolan 59 401 53 654 5 747 84 016 86 282 -2 266 

Vuxenutbildningen 3 777 4 015 -238 5 345 5 877 -532 

SFI 2 173 2 173 0 3 273 3 273 0 

Summa 342 591 323 029 19 563 512 595 513 644 -2 113 

 

Kulturskolan 

På kulturskolans periodutfall ligger mycket statsbidrag som kommer gå åt under hösten eller föras över till nästa år.  

Central förvaltning 

Central förvaltning har haft tjänster vakanta en tid. Detta är en kortsiktig lösning för att nå budget i balans.  

Förskolan 

Semesterlöneskulden som bokats upp som en intäkt har lyft resultatet med nästa 2 mkr. Inom förskolan råder det allmän 
återhållsamhet vilket hjälper till att lyfta resultatet.  

Grundsärskolan 

Särskolan har budgeterat för en större mängd elever till hösten än vad själva utfallet blivit. Det har genererat ett plus.  

Grundskolan 

Grundskolans resultat lyfts tack vare semesterlöner som är uppbokade som intäkter. Det förbättrar resultatet med nästan 
12 mkr. Några skolenheter har ett betydande underskott och åtgärder på dessa har vidtagits till hösten men effekten dröjer. 
Åkra modulskola har även genererat en del extrakostnader i samband med flytt från den gamla skolan. Här finns även en 
osäkerhet i hur de nya hyreskostnaderna kommer se ut framöver. En effekt av återhållsamheten är att underskotten har 
bromsats in. 

Gymnasieskolan 

Budget i balans kan inte nås då intäkterna från migrationsverket har sjunkit betydande mot budgeterad intäkt. Här råder 
det dock en osäkerhet runt regeringens beslut om att låta de som studerar på nationellt program få ett temporärt uppe-
hållstillstånd. Kommunen skall kunna söka medel för dessa men ett flertal kommuner prövar detta för närvarande i rätten. 
Beroende på utfall så kan kommunens förutsättningar att söka medel komma att påverkas.  

Kungsängsgymnasiet går mot ett underskott på ca -2 mkr. Åtgärder har vidtagits och 2019 är skolan i balans igen.  

Ösby lämnar i prognosen ett överskott på 0,6 mkr.   
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Investeringar 

Tkr 
Budget jan-

aug 2018 
Utfall jan-aug 

2018 
Avvikelse Budget 

 2018 
Helårsprognos 

2018 
Avvikelse 

Investeringsmedel 4 050 1 132 2 918 6 075 6 075 0 

TA Ösby 400 400 0 600 600 0 

       

Summa 4 450 1 532 2 918 6 675 6 675 0 

Mycket av investeringsmedlen kommer användas till att inreda Ransta skola när den blir klar nära årsskiftet. Det har 
även begärt extra medel från kommunfullmäktige för att möte dessa utgifter.  

Målavstämning 
Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen bedöms utifrån 
indikatorer 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 

MÅL: VÄXANDE SALA 

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

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

 

MÅL: ENLÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING 

-   

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

-  
 

KOMMENTAR: På senare år har inflyttningen av barn i förskoleåldern varit stor, vilket gör att barngruppernas storlek är större än plane-

rat. Investeringar görs på Gärdesta för att utöka antalet avdelningar där med 4. Även i Ransta blir det en viss ökning av permanenta för-

skolelokaler när nya förskolan/skolan tas i drift i januari 2019. 

Kulturskolan har en omfattande verksamhet med kulturgaranti för samtliga elever i alla skolor och i alla klasser. Därutöver finns ett stort 

utbud av kurser på fritiden i musik, dans, dramaproduktioner, bild och poesi. 

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 
studier. 

- 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. 

 



7 (8) 
Barn och utbildning 

 
 

7 (8) 

- Skolbiblioteksverksamhet skall bedrivas på alla enheter. 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE 

 
 

KOMMENTAR: En kommungemensam enkät i årskurs 2, 5 och 8 görs under höstterminen angående elevernas upplevelse av kvalitet och 

inflytande i skolan. Barnantalet i förskolan är större än planerat, vilket gör att personaltätheten inte kunnat förstärkas i den utsträckning 

som önskats. Den lagstiftade ambitionsnivån när det gäller måluppfyllelse i skolan är 100 procent. Den nationella statistiken för 2018 är 

ännu inte tillgänglig, men Sala brukar ha bättre resultat än de flesta kommuner i länet och ligga nära rikssnittet. 

En omfattande satsning görs på skolbibliotek med fokus på läsfrämjande insatser och samverkan med lärare. Stor vikt läggs vid likvärdig-

het mellan alla enheter. Satsningen finansieras till stor del av riktade statsbidrag. 

 

PERSPEKTIV MEDARBETARE 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ 

Mätning sker vid bokslut  

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 vilket bland annat kan avläsas i sjuktalen. 

 

KOMMENTAR: Sjuktalen har under året sjunkit något, jämfört med föregående år. En enkät för alla kommunanställda brukar göras vart 

tredje år, för att se utvecklingen av bland annat trivsel i arbetet. 

Framtiden 

En relativt stor andel av skolans verksamhet sker för närvarande i tillfälliga lokallösningar. 2020 beräknas den nya 

Vallaskolan f-6 tas i drift vilket minskar den andelen. En utredning är tillsatt för att i första hand se över hur Åkrasko-

lans lokalbehov skall lösas på lång sikt. 

Det behövs även tillskott av fler förskolelokaler för att minska barngruppernas storlek. 

Elevunderlaget för grundskolan väntas öka, under de närmaste åren i synnerhet på högstadiet. 

Såväl förskola som skola står inför en omfattande utmaning när det gäller rekrytering av behörig personal. Det utbil-

das allt för få förskollärare och lärare i landet och konkurrensen om arbetsplatsen mellan huvudmännen är stor. Det 

är därför viktigt att kunna erbjuda god arbetsmiljö, gott ledarskap och konkurrenskraftiga löner. 

Gymnasieskolan i Sala har på senare år vänt trenden och andelen elever som väljer gymnasieutbildning i Sala ökar. 

Det skapar goda förutsättningar för kvalitetsutveckling, förbättrat utbud, god ekonomisk hushållning och en attraktiv 

arbetsmarknad, samtidigt som det ställer krav på lämpliga lokaler och möjligheter att rekrytera personal. 
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