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Besparingar och konsekvenser för att nå budgetram 2019-2020 
Skolnämndens verksamhetsområde 

INLEDNING 

Skolnämndens verksamhetsvolym behöver reduceras med motsvarande cirka 25 mkr under 

2019 för att nå budgetbalans. De huvudsakliga förklaringarna till detta är kraftigt ökade 

hyreskostnader, fler barn i förskola och fler elever i grundskola, samt minskade statsbidrag. 

Skolkontorets ledning träffade nämndens avgående och tillträdande ordförande i mitten av 

december för att på ett övergripande plan diskutera situationen och de åtgärder som kan 

behöva beskrivas före beslut. Skolnämndens nya presidium träffade skolkontorets ledning 4 

januari 2019 för en mer detaljerad beskrivning. Därefter har tf skolchef Henric Sjöblom, 

utredaren Benny Wetterberg, ekonomerna Daniel Ahlin och Mikaela Jaredal, 

Kungsängsgymnasiets rektor Anna Wiklund, Ösby naturbruksgymnasiums rektor Börje 

Andersson, högstadieskolornas rektor Per Eisen, Ängshagenskolans och Kila skolas rektor 

Elisabeth Tjärnström, elevhälsochefen Margareta Axtelius och förskolecheferna Carina 

Andersson och Leila Baker bearbetat och konsekvensbeskrivit besparingsalternativen ur ett 

verksamhetsperspektiv. Även tf kulturskolechef Peter Fredriksson har varit involverad i 

arbetet. En presentation gjordes 9 januari 2019 för skolnämndens majoritetsgrupp, av ett 

preliminärt material, som i stora drag överensstämmer med detta. 

Flera av besparingsalternativen kan inte få effekt mer än marginellt under innevarande år 

2019. Uppsägningar av personal och hyreskontrakt tar den tid som handläggning, avtal och 

andra överenskommelser kräver. 

Nedanstående är alltså en redovisning av de möjliga åtgärder som Barn och Utbildning 

identifierat, med en sammanfattande konsekvensanalys ur verksamhetsperspektiv. 

Ordförandes förslag till beslut kommer att presenteras för de fackliga organisationerna i 

Skolsam 23 januari 2019, dagen efter ordförandeberedningen. Övrig personal informeras 

därefter. Handlingen och ordförandes förslag till beslut distribueras enligt planerna till 

nämnden 29 januari. 

De åtgärder som sedan föreslås och beslutas av nämnden behöver i sedvanlig ordning 

riskbedömas efter nämndens beslut och innan verkställighet. 
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FÖRSKOLAN 

Större grupper, med i snitt ett barn till per avdelning. 

Besparing 4 mkr. 

Det innebär under våren gruppstorlekar om cirka 16 barn på småbarnsavdelningar 

(1-3 år) och 22 på syskonavdelningar. 

Åtgärden ger endast effekt i tätorten, eftersom landsbygdsenheternas 

verksamhetsvolym anpassas till befolkningsunderlaget. 

Besparingen motsvarar ungefär 35 platser. Det motsvarar i volym en förskola något 

större än Bellanderska förskolan. 

Konsekvenser: 

Att lägga barngruppernas storlek permanent på en högre nivå än idag, skulle 

sannolikt leda till fler sjukskrivningar och definitivt till försämrad kvalitet för 

barnen. Bland annat blir det svårt att nå läroplanmålen. Däremot kan det på enstaka 

avdelningar, under begränsade tider, vara möjligt utan allvarliga konsekvenser, att 

ta emot något enstaka barn till. Det innebär dock att ambitionsnivån med planering, 

uppföljning, etc. får skjutas upp under en tid. 

Minskad personaltäthet per avdelning från 3,0 till 2,85. 

Besparing: 4,5 mkr. 

Konsekvenser: 

Förskolechefernas bedömning är att en sådan organisation skulle bli mycket svår att 

administrera, eftersom det även finns ett mål om att erbjuda alla heltidstjänst. Att nu 

försöka införa sådana arbetsscheman, utan att heltidsmåttet rubbas, skulle leda till 

att personal måste gå mellan olika avdelningar eller förskolor. 

Organisationsmodellen med 2,85 procent tjänst på varje avdelning baseras på hur 

det kunde fungera förr, då vistelsetiderna generellt sett var kortare och 

jämställdhetsfrågor på arbetsmarknaden och i samhället i övrigt inte lika starkt 

värderade som idag. 

Översyn förskoletaxan, tillämpningsföreskrifter. 

Besparing 3 mkr. 

Ändring av taxan och dess tillämpningsföreskrifter kräver beslut av fullmäktige, 

vilket realistiskt sett i så fall kan bli aktuellt tidigast inför hösten 2019. 

I Sala har alla barn rätt till förskola, från 1 års ålder. Detta även om föräldrarna inte 

arbetar/studerar. Dessa villkor kan ändras för 1-2-åringar, vilket uppskattningsvis 

kan beröra 20-30 barn. 

Villkoren för allmän förskola kan eventuellt skärpas, genom att de tre 

garantitimmarna varje dag fördelas mellan för- och eftermiddag, ev. utan lunch. 
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Idag tas hänsyn till vårdnadshavarnas önskemål om hur allmänna förskoletiden 

skall förläggas. Eventuellt finns även möjlighet att betrakta allmän förskola som en 

särskild förskoleform med särskild ansökan, vilket kan påverka taxan. 

Besparingar för förskoleplatser för 1-2 åringar förutsätter att förskoleplatser kan 

avvecklas i samma utsträckning. 

Konsekvenser: 

Osäkerheten är stor om besparingseffekten. Vårdnadshavarnas behov utifrån arbete 

eller studier kan i många fall ganska enkelt dokumenteras, om frågan ställs på sin 

spets. 

Enskilda barns särskilda behov av förskoleplatser kan i vissa fall inte identifieras i 

tid, vilket kan få negativa konsekvenser för barnet på sikt. I dagsläget är det 

sannolikt att barn med andra modersmål än svenska i första hand skulle beröras. 

Öppna förskolan 

Öppna förskolan är inte en lagstadgad verksamhet och kan därför avvecklas. 

Besparing 1,7 mkr.  

Konsekvenser: 

Det finns en politisk överenskommelse om att det skall finnas en familjecentral i 

Sala, där kommunens skolväsende och socialtjänst samverkar med regionen. Dialog 

förs för närvarande om hur detta samarbete skall gestaltas, då nuvarande lokaler för 

familjecentralen måste lämnas 2019 och hyresavtalet med regionen därefter går ut. 

Förskolechefernas bedömning är att samverkan förekommit med regionen och vård- 

och omsorg, men att denna varit relativt sparsam. 

Öppna förskolans verksamhet är en omtyckt service för föräldrar, men med 

nuvarande utformning kan det egentliga behovet behöva utvärderas. 

Dagbarnvårdarna 

Planer har funnits att samordna öppna förskolan med dagbarnvårdarlokalen. 

Dagbarnvårdarlokalen på Bryggeriet kan avvecklas. Besparing; 0,1 mkr. 

Pedagogiska luncher 

Omfattningen kan behöva ses över. I en grannkommun har man exempelvis ett 

generellt löneavdrag för måltider under arbetstid. 2017 åt vuxna för 3,4 mkr i Salas 

förskolor. Barnen åt samma år för 13,6 mkr. Vi kalkylerar med en besparing på 1 

mkr per helår. 

Konsekvenser: 

Förskolechefernas bedömning är att pedagogiska måltider idag ges med visst mått 

av frikostighet och att det går att exempelvis begränsa frukost och mellanmål med 

hänvisning till arbetstider. I vilken mån det ger en betydande besparing för 

kommunen i sin helhet är mer osäkert, eftersom det som främst påverkas är 

råvarukostnaderna som i sammanhangen är ringa. Men volymminskningar kan även 

leda till mer betydande ”trappstegseffekter” i köken. 
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GRUNDSKOLAN 

Minskad lärartäthet. 

Om lärartätheten minskas generellt över hela grundskolan, går kommunen miste om 

statsbidraget för lågstadiesatsningen, motsvarande cirka 4 mkr. För lågstadiet blir 

därför en sådan reducering av personaltätheten ekonomiskt kontraproduktiv. 

Minskningen kan därför behöva begränsas till mellanstadiet och högstadiet. 

Lärartätheten enligt Skolverket (SCB) låg 2017 på 11,1 elever per heltidstjänst 

lärare i Sala kommun, 11,2 i jämförbara kommuner och 11,9 i landet i snitt. I 

jämförelsen bör det tas i beaktande att Sala kommun har en stor andel mindre 

landsbygdsskolor med elevgrupps-sammansättningar som generellt sett kräver 

större lärartäthet. 

Besparingar motsvarande 2 procent gjordes inom hela grundskolan 2018. 

Minskning 0,2 lärare per 100 elever, mellanstadiet. 
Indirekt har mellanstadiet fått besparingskrav senare år, genom att timplanerna 
utökats utan ekonomisk kompensation. Idag är tätheten i resursfördelningen 7,3 per 
100 elever. Till det kommer exempelvis extra stöd för att upprätthålla verksamhet 
på små enheter, främst på landsbygden, samt viktade medel för skolor med elever 
där vårdnadshavarnas utbildningsbakgrund är låg. 

Besparing: 1,1 mkr 

Konsekvenser: 

Konsekvenserna blir mycket olika, beroende på skolans storlek. För exempelvis en 

mindre skola på landsbygden kan det bli mycket svårt, eller omöjligt, att konstruera 

fungerande lärartjänster. Redan nu är det svårt att rekrytera behöriga lärare till 

främst landsbygdsskolorna. 

En grundbemanning av lärare behövs för att upprätthålla timplanens krav på 

undervisning. Nedskärningar kommer därför i första hand påverka insatser för 

elever i behov av särskilt stöd. Barn i behov av särskilt stöd får då inte samma 

förutsättningar i enlighet med vår strävan att få en likvärdig skola. Kommunen, som 

huvudman, är ytterst ansvarig för att lagens krav på likvärdig undervisning uppfylls. 

”Utbildningen skall utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en 

skolmiljö som präglas av trygghet och studiero” (Skollagen 5 kap §3). 

Många av de negativa effekter som nämns under högstadiets 

konsekvensbeskrivning gäller även mellanstadiet. 

Minskning 0,4 lärare per 100 elever, mellanstadiet. 

2,2 mkr 

Konsekvenser: 

Ovanstående konsekvenser blir starkare. 

Minskning 0,6 lärare per 100 elever, mellanstadiet. 

3,3 mkr 
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Konsekvenser: 

Ovanstående konsekvenser blir starkare. 

Fritidshem 

Sala kommun har i jämförelse med andra kommuner en betydlig lägre kostnad och 

personaltäthet i fritidsverksamheten. Ytterligare besparingar i denna verksamhet 

bedöms som uteslutet. 

Skolinspektionen har uppmärksammat kommunen på att verksamheten för äldre 

barn är allt för svag. Ett alternativ kan vara att skapa fritidsklubb. Den formen kan 

innebära en lägre kostnad per barn, men i gengäld kan efterfrågan av platser öka. 

Att fritidsklubb leder till lägre totalkostnader är därför högst tveksamt. 

Högstadiet 

Högstadiet har sedan hösten 2011 årligen gjort besparingar i organisationen. Runt 

2012 underlättades denna något av elevtillströmning till Ekebyskolan från 

Västerfärnebo, vilket skapade förutsättningar för en mer rationell organisation. Vid 

den tidpunkten låg elevtalen på högstadiet på en relativt låg nivå.  

Nedskärningar i lärartäthet gjorts i flera omgångar. I de fall det inte varit en följd av 

uttryckliga sparkrav, har anpassningar behövt göras då verksamheten inte 

kompenserats för ökade kostnader för hyror, skolmat och avtalade löneökningar i 

sin helhet. 

Högstadiet skulle enligt högstadiets rektors beräkningar ha 16-20 fler tjänster om 

samma budgetfördelning som till låg- och mellanstadiet gjordes. Ändå har 

högstadiet cirka 18 procent mer lagstadgad timplan än elever i de lägre skolåren. 

Cirka 20 procent av eleverna från mellanstadiet kommer till högstadiet med 

otillräckliga kunskaper. Högstadiet skall alltså först lyfta dessa elever till den 

kunskapsnivå som behövs för högstadieundervisning, och dessutom vidare till en 

nivå som behövs för fortsatta gymnasiestudier.  

En ytterligare nedskärning oavsett storlek kommer påverka verksamheten avseende 

arbetsbörda för personal, möjlighet till att ge särskilt stöd för elever, gruppstorlekar 

och möjlighet till stöd i undervisningen, studiemiljö, etc. 

0,2 tjänster per 100 elever skulle innebära att ytterligare 1,5 tjänster behöver tas 

bort. Det finns flera sätt att tänka sig dessa besparingar. En teoretisk lösning är att 

öka lärarnas undervisningsgrad. Det finns ingen avtalad tidsgräns för hur stor del av 

lärarnas arbetstid som skall användas för direkt undervisning. 0,2 tjänster/100 

elever motsvarar ca 40 minuter extra undervisning i veckan för högstadiets lärare. 

(besparing 0,8 mkr) 

För detta behöver lärarkollegiets nuvarande sammansättning (ämneskompetens) 

förändras. Om inte, skulle exempelvis en och samma klass behöva tre olika lärare i 

engelska, för att det skall fungera. Åtgärden skulle sannolikt leda till att lärare väljer 

arbete hos andra huvudmän än Sala kommun. Åtgärden skulle därmed knappast ge 

några ekonomiska besparingar i realiteten, men leda till betydande 

kvalitetsförsämringar. 
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En annan lösning skulle vara att minska antalet klasser för kommande sjuor. Med 

två färre klasser skulle vi gå från ca 22 till 27-28 elever per klass. Effekten skulle bli 

minskad studiero, minskad tillgång till undervisande lärare och försämrade resultat. 

Om åtgärden skall ge full effekt redan från hösten 2019 måste nuvarande klasser 

brytas upp inför årskurs 8 respektive 9, vilket förstås kommer att leda till betydande 

oro. 

Större klasser ger mindre besparingar än vad som kan framgå vid en snabb teoretisk 

beräkning. Behovet av delningar av klasser i vissa ämnen, främst de praktiskt-

estetiska, kommer att behöva göras. Det finns också lagstadgade krav på att 

tillgodose enskilda elevers behov av särskilt stöd, vilket kommer att kräva mer 

insatser om grupperna generellt sett blir större. Klassrummen och ventilationen 

behöver också dimensioneras för större grupper, vilket kan innebära mycket 

omfattande investeringar. 

En tredje åtgärd kan vara att ta bort personal ut högstadiets elevhälsopersonal. De 

speciallärarinsatser som då pågår skulle tas bort och elever i behov av särskilt stöd 

skulle få det i ännu mindre utsträckning än nu. 

Man kan även tänka sig kombinationer av ovan åtgärder men man får då räkna med 

att ju mer vi drar ner, desto sämre kommer resultaten bli. Arbetsmiljön för personal 

försämras och den brist vi redan idag har av behöriga lärare kommer öka vilket i sin 

tur startar en ökad stress på de som orkar vara kvar och som är behöriga. 

Minskning 0,4 lärare per 100 elever, högstadiet. 

1,6 mkr 

Konsekvenser: 

Med åtgärder på denna nivå, behövs helt andra lokallösningar än idag, med 

storgruppsundervisning. Sala skulle med en sådan situation behöva utveckla 

undervisningsmetoder som är anpassade för en annan samhällssituation än den vi 

haft i Sverige under senare år, med elever som fostrats att vara självständiga, 

ifrågasättande och med vårdnadshavare som ställer betydande krav på skolans 

insatser för deras barn. 

Vi får i dagsläget bedöma att detta är orealistiskt. 

Minskning 0,6 lärare per 100 elever, högstadiet. 

2,4 mkr 

Konsekvenser: 

Se ovan. 

Lednings- och administrativ samverkan högstadieskolorna. 

Genom samordnad ledningsfunktion för Vallaskolan 7-9 och Ekebyskolan beräknas 

på sikt vissa samordningsvinster kunna uppnås, främst inom administration och 

vissa specialfunktioner. Nivån på eventuella besparingar kan i dagsläget inte 

beräknas. 
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NEDLÄGGNING AV SKOLENHETER. 

Heden 

2,5 mkr. 

Besparingen görs i första hand på det kvalitetsstöd som ges för mindre 

undervisningsgrupper på små skolor och på lokaler. Verksamheten ryms i 

Västerfärnebo.  

Åby 

1,6 mkr. 

Kvalitetsstöd och lokaler. Verksamheten ryms eventuellt på Åkra. 

Kila skola 

Kila skola står inför utmaningar, då nuvarande modul behöver tas bort och ersättas 

av en permanent utbyggnad under kommande år. Alternativet är att 

modulbyggnaden tas bort utan att ersättas, vilket kräver ett kraftigt minskat 

elevunderlag och att B-skoleform införs. Elever från tätorten, främst 

Styrars/Stampers behöver i så fall flyttas till en tätortsskola. B-skola är per elev 

vanligtvis en dyrare form. Dessutom behöver skolan en matsal och ett 

tillagningskök, vilket idag inryms i Lindgården som kan stå inför en försäljning.  

Ett tredje alternativ är att Kila skola avvecklas.  

Varmsätra 

Elever från Kumla och Tärna kan flyttas till Ransta skola som har plats för fler 

elever. Varmsätra skola kan göras om till en mindre B-skola eller avvecklas, med 

samma följder som beskrivs för Kila skola. 

Konsekvenser: 

De ekonomiska följderna av skolavveckling behöver beräknas mer noggrant. Oftast 

följer kostnadshöjningar för skolskjuts, anpassning eller nybyggnation av lokaler på 

annat håll för att rymma dessa elever. Samtidigt kan sammanslagningar av 

skolenheter leda till mer rationell organisation på den mottagande skolan. 

Konsekvenser vid skolnedläggningar eller begränsad verksamhet blir ur 

elevperspektiv att de flesta får längre till skolan och behöver ägna mer tid för 

skolresor. 

Det finns både för- och nackdelar med små skolenheter när det gäller trygghet och 

undervisningens kvalitet. På större enheter har elever genom att kretsen av barn 

och vuxna är större, bättre möjligheter att finna kamratskap och trygghet hos 

jämnåriga med liknande intressen eller vuxna, samtidigt som det finns fler 

relationer och källor till konflikter. Beroende på hur skolverksamheten är 

organiserad, kan det finnas situationer där elever har sämre förutsättningar att bli 

sedda på stora enheter. Motsvarande kan även gälla på små enheter. 

Elever lär sig socialt samspel genom att möta andra elever med skiftande social eller 

etnisk bakgrund.  
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Stora enheter har generellt sett större möjligheter att erbjuda undervisning av 

lärare med behörig personal och få tillgång till annat stöd. Lärarkollegiet blir också 

större och mer mångfacetterat. Förutsättningarna för kollegialt lärande blir 

starkare. 

Ekonomiskt sett är större enheter mer kostnadseffektiva, god ekonomi ger också 

möjlighet till kvalitetssatsningar. 

Ur ett vidare samhällsperspektiv har tillgången till skola betydelse för 

attraktionskraften att bo och verka även på landsbygden. 

Pedagogiska luncher 

En översyn av villkor och omfattning av personalens kostnadsfria pedagogiska 

luncher kan göras, på samma sätt som ovanstående beskrivning inom förskolan. 

Besparingspotentialen är troligen lägre inom skolan. 

Läromedelsanslag 

Skolorna i Sala bör på ett tydligare sätt samordna läromedlen och tydligare rikta in 

dem mot enhetliga digitala lösningar.  

Enligt läroplanen: ”Skolans arbetsmiljö utformas så att alla elever, för att själva 

kunna söka och utveckla kunskaper, ges aktivt lärarstöd och får tillgång till och 

förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet samt andra lärverktyg för en 

tidsenlig utbildning, bl.a skolbibliotek och digitala verktyg.” 

GYMNASIESKOLAN 

Sammantaget bedöms gymnasieskolan kunna göra besparingar motsvarande 3 mkr. 

Under senare år har andelen elever som väljer gymnasieskola i Sala successivt ökat, 

vilket lett till möjligheter att rationalisera och göra verksamheten mer 

kostnadseffektiv, per elev.  På de nationella högskoleförberedande programmen 

ligger elevantalet per klass på närmare 30, vilket är optimalt nyttjande.  

Även om interkommunala ersättningar för enskilda elever är jämförbara med 

kostnader för samma elev i Sala, så finns ekonomiska och kvalitetsmässiga fördelar 

med att fler elever väljer gymnasieutbildning i Sala. Kostnader för resor och 

inackordering minskar, samordning kan göras. Att marknadsföringen av Sala som 

studieort för gymnasieungdomar fortsätter, är därför av stor vikt. Det handlar även 

om arbetstillfällen, skatteintäkter och kommunens självbild. 

I nationella jämförelser, (SKL:s databas Kolada), kan man se att gymnasieskolan i 

Sala relativt andra kommuner har utrymme för utveckling av elevresultaten. 

Exempelvis har Sala en förhållandevis låg andel elever som efter 

gymnasieutbildningen fortsätter att studera på universitet och högskola.  

Kommunen har också av Skolinspektionen uppmärksammats på att högpresterande 

elever inte får tillräckliga utmaningar.  

Även om det inte alltid finns helt raka samband mellan resurser och resultat, så 

finns stora risker med att göra neddragningar. Däremot finns skäl att ständigt se 
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över verksamhetens organisation och kostnader, så att tilldelade resurser används 

på bästa möjliga sätt. 

Nedläggning av program 

Konsekvensen blir att elever söker utbildning hos andra huvudmän till ofta högre 

kostnad, direkt och indirekt, än i kommunens egen regi. I dagsläget ser inte 

skolledningen någon vinst i att göra sådana organisationsförändringar. De nationella 

program som finns i Sala är framgångsrika och därmed kostnadseffektiva och 

använder lokalytorna effektivt. 

Introduktionsprogrammen 

Däremot finns möjligheter till effektivare organisation av IM-programmen, vilket 

teoretiskt kan ge möjlighet på besparingar. Det behöver dock stämmas av vilken 

betydelse det kan få för möjligheter till statsbidrag. 

IM-språk 

För närvarande finns flera mindre grupper för IM-språk och språkintroduktion. 

Bland eleverna finns medborgare med posttraumatisk problematik, analfabetism 

och liknande stora utmaningar. Kommunen har enligt gymnasieförordningens 17 

kap 4 skyldighet att ge dessa elever grundläggande utbildning. Större grupper kan 

påverka kvaliteteten, med konsekvenser för individer med oerhört stort behov. 

IM-ind 

Inom IM Ind. (individuellt alternativ) finns ett tiotal med svenska som modersmål. 

Denna grupp elever har mycket stora behov med olika grader av tragedier pågående 

eller bakom sig. De flesta har diagnoser, är svagbegåvade, familjehemsplacerade 

(med extern finansiering). Ihopslagna grupper innebär att dessa elever sannolikt 

inte klarar kraven enligt deras behov och förutsättningar. 

Inom kommunen finns en samverkan mellan främst skola och vård- och omsorg att 

minska antalet elever som är inskrivna men inte kommer till skolan. Det är 

kostnadskrävande insatser som skall ställas mot den långsiktiga nytta som detta gör, 

för att undvika att eleverna hamnar i ett destruktivt utanförskap. 

IM-Pro  

IM-Pro innebär individuell anpassning med anknytning till nationellt program. 

Gymnasiet i Sala kan ev. ha varit mer generös än vad lagstiftningen kräver med att 

ge sådana ”dispenser”. Tidigare har ibland avsikten varit att upprätthålla elevtal i 

vissa program för att få dem att fungera och överleva. Behovet av sådan bedömning 

är inte lika stort för närvarande, då elevtillströmningen är god.  Tar man bort elever 

flyttar i så fall kostnader från ena utbildningsformen till annan. IM-Pro har hög 

lärartäthet då eleverna har stora inlärningsproblem.  

Alternativet kan vara att eleverna går kvar ett år på IM-ind. 
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Flex 

Flex-gruppen. Många går på nationellt program men får särskild undervisning i vissa 

ämnen. Ofta är det förknippat med diagnostiserade funktionshinder. I dagsläget är 

det oklart vilka konsekvenser en nedläggning av flex skulle få för enskilda elever. 

Sammanfattning IM 

Översynsarbete pågår, kopplat till behov av att arbeta in nivån för 2018 års 

underskott. 

Skolans insatser behöver ställas mot konsekvenserna av alternativ framtid för dessa 

elever. Sammantaget är det en kommungemensam fråga hur dessa medborgare skall 

kunna stödjas för att inte hamna i ett långvarigt eller permanent utanförskap. 

Uppehållstillstånd 

Inom gymnasieskolan finns stor ovisshet kring gymnasielagen och nya 

gymnasielagen. Det gäller främst prövning av enskilda elevers möjlighet till 

uppehållstillstånd. Det råder stor osäkerhet vad gäller antalet ungdomar som 

kommer att få uppehållstillstånd. 

Arbetsmarknadspolitiska insatser 

Cirka 10 personer finns på Kungsängsgymnasiet i olika arbetsmarknadspolitiska 

stödåtgärder, ofta en form av arbetsträning. Det är skyddade anställningar som ger 

dessa medborgare meningsfullt arbete och lön. Det är dock förknippat med vissa 

kostnader för verksamheten. Alternativet är att dessa anställda flyttas till annan 

anställning, eller slås ut från arbetsmarknaden och kan bli beroende av bidrag. 

Lokaler 

Kungsängsgymnasiet har tidigare haft planer och önskemål om att återta en del av 

de lokaler i B-huset som Kulturskolan förfogat över. Detta kan under rådande 

omständigheter behöva omprövas, särskilt med tanke på de investeringar som blir 

nödvändiga för att kunna ta lokalerna i bruk. Det gäller bland annat 

tillgänglighetsanpassning. Det saknas exempelvis hiss till våning 2.  

Lokalerna skulle kunna upplåtas till annan kommunal verksamhet, för att gå ur 

externa hyreskontrakt eller lämna andra lokaler. Det är viktigt att sådan verksamhet 

i så fall kan fungera tillsammans med den skolverksamhet som finns på 

skolbyggnadens bottenplan. 

Ösby 

Ösby naturbruksgymnasium arbetar med att främst förstärka intäktssidan. Ösby är 

mycket beroende av gott renommé och goda marknadsföringsinsatser. Ösby är för 

övrigt mycket beroende av omvärldsfaktorer, exempelvis priser på det som 

producerats eller behövs för produktionen.  

På naturbruksprogrammet och dess olika inriktningar är 80 procent av eleverna 

från andra kommuner. Elevpeng tillämpas som baseras på självkostnadsprincipen. 

Lägre kostnader måste alltså åtföljas av anpassad elevpeng. En besparing på 
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undervisningskostnaden med exempelvis 1 mkr ger teoretiskt sett bara 0,2 mkr i 

besparing för Sala kommun (för Salas egna elever). 

Undervisningstid 

Möjligheten kan finnas att omfördela arbetstid så att undervisande lärare får mer 

undervisningstid och att vissa arbetsuppgifter, exempelvis mentorskap, överförs till 

andra yrkeskategorier.  

Om detta ger besparingar är osäkert, däremot kan kvalitetseffekterna vara 

intressanta att undersöka. 

Pedagogiska luncher 

En översyn av villkor och omfattning av gymnasiepersonalens kostnadsfria 

pedagogiska luncher kan göras, på samma sätt som ovanstående beskrivning inom 

förskolan. Det är dock sannolikt i sammanhanget små kostnader. 

KULTURSKOLAN  

Kulturskolan är ännu inte en lagstadgad verksamhet. 

Kulturskolan har nyligen gått in i nya lokaler med hyreskontrakt bundet i 20 år 

framåt i tiden. Det har också inneburit en hyreskostnadsökning på närmare 1 mkr. 

Det är inte troligt att kulturskolan helt kan avvecklas, eftersom lagstiftning är nära 

förestående. Dock blir verksamhetens organisation eller innehåll troligen inte 

reglerad. Kulturskolan har på senare år vuxit, delvis med stöd av statsbidrag som 

med nuvarande statsbudget delvis ser ut att vara på väg att avvecklas.  

Kulturskolan i Sala administrerar också Kulturrådets bidrag för Skapande skola och 

har under senare år fått relativt höga belopp därifrån, över 0,5 mkr årligen. 

Skapande skolas medel är i första hand till för insatser från externa kulturaktörer. 

Med den konstruktion Sala har, har delar av bidraget använts för tjänster för 

tidsbegränsade insatser inom kulturskolan. Det förutsätter en tydlig koppling till 

kommunens egen insats. 

Kulturskolans verksamhetsvolym behöver oavsett kommunala sparkrav anpassas 

till nya förutsättningar, som innebär minskade statsbidrag riktade till kulturskolan 

på cirka 320 tkr (”Kulturskolebidraget”), samt en anpassning av Skapande skola på 

uppskattningsvis 250 tkr. Därutöver kan kulturskolan behöva täcka sin 

hyreskostnadsökning. Totalt är det en nedskärning i verksamheten motsvarande 

cirka 1,6 mkr. 

För närvarande har kulturskolan drygt 400 elever i olika verksamheter. All 

kapacitetsminskning innebär att färre unga Salabor får möjlighet att lära sig och att 

utöva olika kulturformer, enligt deras intresse. 

Steg 1: 1,0 mkr 

Konsekvenser: 

Lednings- och administrationsresurs samordnas.  

Nedläggning av drama och därmed musikalämnet.  
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Kulturgarantin upphör, vilket innebär att målet att alla barn och ungdomar skall nås 

av olika kulturformer inte längre kan uppnås. I kulturgarantin ingår bl.a. 

folkmusikprojekt, bild och form, författarbesök m.m. 

I och med att kulturgarantin upphör försvagas en välbeprövad inslussning till 

kulturskolan och socioekonomiskt svaga grupper kan bli svårare att nå. 

Steg 2: Ytterligare nedskärning 1,0 mkr: 

Konsekvenser:  

En följd kan bli att kulturskolans ansvar för Sala blåsorkester, damkören Argentum 

och Sala storband måste upphöra.  

Poesi- och bildundervisning upphör. 

Det blir troligen betydande svårigheter att genomföra exempelvis de årligt 

återkommande konserterna, som Händels fyrverkerikonsert och nyårskonserten, 

studentmarschen, valborgsmässoafton. 

Karaktären av Kulturskolan blir då snarare en återgång till traditionell musikskola. 

Samhörigheten med förskolan och grundskolans undervisning försvinner i stort sett, 

varvid kulturskolans organisatoriska tillhörighet i kommunen bör ses över. 

Steg 3: Ytterligare nedskärning 1,0 mkr:  

Konsekvenser:  

Kulturskolans kärnverksamhet begränsas till förslagsvis kör, piano, sång, gitarr, 

slagverk och dans. I övrigt hänvisas till studieförbund eller andra enskilda aktörer.  

Flera barn- och ungdomsorkestrar avvecklas, som Uppstartsorkestern, Lilla Blås, 

Sala Soul Crew, Flockflöjt, Stråkorkestern och Viltstråk. Hälften av lokalerna används 

för andra ändamål, exempelvis genom att kommunal verksamhet lämnar andra 

externa hyreslokaler. Musikundervisning i samma lokaler kräver att övriga 

hyresgäster kan samverka, trots ibland störande ljud. 

Kulturskolans betydelse för inslag som ”Kulturnatta” och andra kulturevenemang, 

blir betydligt svagare, liksom möjligheten att samverka inom länet i Regional 

kulturskola.8, 

Nedläggning, totalt 8,7 mkr 

Vid eventuellt kommande lagkrav på kulturskola, behöver delar av verksamheten 

byggas upp igen. Lokalkostnaderna på 1,7 mkr kommer kommunen att fortsätta ha i 

20 år. Lokalerna kan anpassas och därefter användas för andra kommunala 

ändamål, alternativt att kontraktet omförhandlas, vilket troligen leder till en 

betydande engångskostnad. 

ELEVHÄLSAN 

Nationella jämförelser, (Kolada) visar att elevhälsans kostnader ligger högt i Sala. En 

viktig förklaring är att Sala tog emot många flyktingar och fick därmed statsbidrag 

för att förstärka bland annat elevhälsan.  

Statsbidragen har successivt avvecklats, men eleverna finns kvar och är ibland 

mycket resurskrävande. 
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Den psykiska ohälsan i samhället ökar i Sala, liksom i övriga landet. En oroväckande 

tendens är att självskadebeteende, depressioner och liknande kryper ner i åldrarna.  

Vi har fler utåtagerande barn, fler barn med diagnoser, exempelvis autism och 

ADHD. Även barn med fysiska funktionsvariationer, exempelvis syn- och 

hörselproblematik har ökat. En förklaring till ökningen är inflyttning. En annan 

förklaring är att Sala har en hög andel familjehemsplacerade barn från andra 

kommuner, men folkbokförs i Sala. 

Särskilda undervisningsgrupper 

Samsyn behövs i kommunen kring behovet av särskilda undervisningsgrupper. 

Efterfrågan på sådana har ökat kraftigt under senare år. Ett översynsarbete behövs 

kring organisationen av stödet för dessa elever. På sikt kan det leda till att såväl 

behov av resursförstärkningar som möjliga besparingar blottläggs. 

Det är kö till Lilla Ösby, Vallagrupperna och Klövern. Ökningen sker främst bland 

yngre barn. Vi ser framför oss en ytterligare ökning av behov av platser. 

Kostnaderna för särskilda undervisningsgrupper skall ställas mot extrainsatser 

exempelvis i form av assistenter, som hjälper starkt utåtagerande barn som delvis 

kan utgöra en fysisk fara för andra elever och anställda. 

Konsekvenser: 

Elevhälsan bedöms ha behov av utökade resurser för att klara en allt mer ansträngd 

situation. En utebliven resursförstärkning innebär att skolan inte kan möta den 

ökande psykiska ohälsan. Exempelvis är behovet av suicidprevention betydande. Vi 

riskerar även att få fler elever som inte kommer till skolan, så kallade hemmasittare. 

Flera av dessa elever utgör också inte bara en psykisk arbetsmiljörisk för andra 

barn, elever och personal, utan i allt högre grad även en fysisk risk. 

Skolans insatser behöver ställas mot konsekvenserna av alternativ framtid för dessa 

elever. Sammantaget är det en kommungemensam fråga hur dessa medborgare skall 

kunna stödjas för att inte hamna i ett långvarigt eller permanent utanförskap. 

Elevhälsan behöver därför vara med som stöd i alla skolformer, från förskola, 

grundskola, särskola till gymnasieskola. 

SÄRSKOLAN 

Lärvux som hör till vuxenutbildningen och därmed inte ingår i skolnämndens 

budget, kan snarast flytta in i Kungsängsgymnasiet, i lokaler som kulturskolan 

disponerat. Då dessa lokaler i Kungsängsgymnasiets B-hus inte nyttjas, torde 

besparingen kunna bli motsvarande nuvarande externa hyra på Fredsgatan på 

närmare 0,2 mkr årligen. 

Vissa mindre ombyggnationer blir sannolikt nödvändiga för att kunna genomföra 

flytten. 

Inga möjliga besparingar därutöver inom särskolans verksamhet har identifierats.  

MEDIAENHETEN 

Skolbibliotek och IT-utveckling. 
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Lagstiftningen har tydliggjort att skolbiblioteksverksamhet skall finnas i alla skolor. 

Sala kommun har en grundfinansiering av 2 skolbibliotekarier och 2 

biblioteksassistenter i grundskolan. Dessa skall gemensamt serva 13 

grundskolenheter och två särskoleenheter. Det motsvarar en bibliotekarie på cirka 

1350 elever, vilket är anmärkningsvärt lite och har inneburit att vissa enheter i 

praktiken inte haft någon skolbiblioteksverksamhet.  

Enligt Skollagen (2 kap § 36) skall skolan ha fungerande skolbiblioteksverksamhet 

och enligt läroplanen är det rektors ansvar att skolbibliotekets verksamhet används 

som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala 

kompetens.  

Verksamheten har av det skälet förstärkts genom statsbidraget för likvärdighet. 

Statsbidragen är inte avsedda för redan etablerad lagstiftad kärnverksamhet, vilket 

gör att den statsbidragsstödda satsningen helt behöver avvecklas om nedskärningar 

görs av kommunens egen insats. 

Statsbidragen är sannolikt säkrade fram till och med år 2020. Därefter kan 

kommunen behöva beredskap att finansiera verksamheten inom egen ram. 

CENTRAL LEDNING 

Biträdande skolchef 

Tjänsten som biträdande skolchef tas bort och ersätts av tidigare organisation där 

utredaren får ett tydligare ledningsstödjande uppdrag som ställföreträdare vid 

skolchefens frånvaro. Nettobesparing: 0,9 mkr. 

Konsekvenser: 

Två personer, istället för tre, arbetar strategiskt på ledningsnivå, varav en har det 

formella skolchefsansvaret. Förutom chefsansvar för rektorer, förskole- och andra 

chefer finns ett ansvar att leda utvecklingsarbetet och ansvara för ekonomi- och 

kvalitetsprocesser, etcetera. Det kan förutsätta en viss anpassning av 

ansvarsfördelning inom organisationen i övrigt. En nackdel är att organisationen 

blir mer sårbar, vid exempelvis frånvaro och blir mer personberoende. 

I praktiken gäller denna organisation under våren 19 ändå, då vi verkar i en tf-

organisation. Det är möjligt att permanenta organisationen från och med 1 juli 2019.  

Utvecklingsledare, förskolan 

Tjänsten tas bort och ersätts av tidigare organisation där utvecklingsansvaret ligger 

på gruppen förskolechefer.  0,6 mkr/år. 

Konsekvenser: 

På kort sikt har en indragning av tjänsten begränsad betydelse. På längre sikt 

försvåras strävan efter likvärdig förskola och att i övrigt fullfölja arbetet med den 

kvalitetssatsning som tagits fram i Skolverkets projekt i Sala kommun. 
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Förskolechef 

I samband med att en ledare slutar kommer tjänsten inte helt att återbesättas. Det 

gäller förskolechefen för Ransta, dagbarnvårdarna och Åby förskola. En översyn 

pågår där det efter fördelning av resurser kan finnas möjlighet till en reducering 

inom ledningsorganisationen med motsvarade en tredjedels tjänst, 33 %. Besparing 

i så fall: 0,25 mkr. 

 


