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SKOLNÄMNDEN  

Sammanfattning året som gått 

Sala kommun växer. Under 2018 var nettoinflyttning-
ten 38 förskolebarn, 39 elever i grundskolan och 22 i 
gymnasieskolan till Sala. Det är positivt, men innebär 
också stora påfrestningar när det gäller ekonomi, re-
krytering och lokaler. 

Bristen på utbildad personal märks överallt, för när-
varande främst i verksamheterna på landsbygden dit 
det är extra svårt att rekrytera. 

Bristen på förskoleplatser var påtaglig under våren 
2018. För några enstaka medborgare blev de alterna-
tiv till förskoleplacering som kunde erbjudas omöjligt 
att tacka ja till, på grund av det geografiska avståndet. 

Ransta förskola och skola stod klar för inflyttning 
veckan före jul 2018 och barn och elever flyttade in 
direkt efter årsskiftet. En ny f-6-skola på Valla är un-
der uppförande och står klar inför läsåret 2020/2021 
och Åkraskolan som tillfälligt lokaliserats till moduler. 
En permanent lösning utreds, samtidigt som det be-
hövs mer förskole- och skollokaler. 

Gymnasieskolorna i Sala har en mycket bra utveckling 
och lockar allt större andel Salaelever att studera på 
hemorten. 

Sala kommun har genomgått ett omfattande projekt 
med stöd av Skolverket för att stärka skolans kompen-
satoriska uppdrag, det vill säga utjämna skiftande so-
cioekonomisk bakgrund. Det har lett till en rad ut-
vecklingsprojekt, där pedagogiskt ledarskap, mång-
kulturalitet, traumamedvetenhet samt läsförmåga och 
källkritik stått i fokus. 

Verksamhetsansvar 

UPPDRAG 

Skolnämnden fullgör kommunens uppgifter inom of-
fentliga skolväsendet för barn och vuxna enligt gäl-
lande skolförfattning och förordningar. 

Skolnämnden skall fullgöra kommunens uppgifter av-
seende 

 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 

ORGANISATION 

Central förvaltning består av centralt kansli, skol-
nämnd, gemensam kompetensutveckling, vikariehan-
tering, IT- 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 vakt om pedagogisk omsorg även i 
andra former, då främst dagbarnvårdarverksamhet. 
Efterfrågan har minskat men finns i Sala i något större 
utsträckning än i landet i snitt. 

Grundskolans uppdrag styrs av skollag, timplan, lä-
roplaner och kursplaner. I organisationen ingår även 
fritidshemmen, samt förskoleklass för 6-årigar, som är 
en brygga mellan förskolan och skolan. Förskoleklas-
sen är numer obligatorisk för alla barn och därmed en 
del av skolplikten. 

Särskolan är ett alternativ till grundskolan för elever 
som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kun-
skapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. 
För beslut om särskoleplacering krävs såväl pedago-
gisk, psykologisk, social som medicinsk utredning. 

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 föl-
jande program; barn- och fritid; el- och energi; eko-
nomi; fordons- och transport; naturvetenskap; sam-
hällsvetenskap; teknik.  Det finns också introduktions-
program för dem som saknar nödvändiga betyg, re-
staurangprogrammet 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) och Lärvux. 

Kulturskolan har kurser i sång, olika musikinstru-
ment, poesi, dans och bild. Det finns även dramapeda-
goger. Kulturskolan bedriver kommunens kulturga-
ranti för för- och grundskola så att alla barn och elever 
årligen kommer i kontakt med olika kulturformer. 
Kulturskolan administrerar kulturinsatser genom kul-
turrådets bidrag för Skapande skola. 
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Viktiga händelser året som gått 

Åkraskolan flyttades i augusti, på grund av fukt i loka-
len, till en ny modulskola på Gärdesta inför skolstar-
ten i augusti. Hyreskostnadsökningen har påförts 
skolnämnden. 

Skolan fick tillgång till nya Ransta förskola och skola 
veckan före jul 2018 och verksamheten startade di-
rekt efter årsskiftet. 

En ny förskola med fyra avdelningar började iordning-
ställas på Gärdesta och beräknas efter ombyggnad 
kunna tas i anspråk som förskola för ett 70-tal barn 
under våren 2019. 

Fritidshemmen har uppmärksammats i syfte att öka 
likvärdighet och kvalitet. 

Kulturskolan påbörjade i november flytten av verk-
samheten från Kungsängsgymnasiets B-hus till ABB-
gymnasiets tidigare lokaler på Mamre. 

En omfattande satsning på likvärdighet och skolut-
veckling har genomförts med stöd av Skolverket. Det 
handlar främst om kompetensförstärkning, forsk-
ningsbaserat stöd och ledarskapsutveckling. En tidig 
slutsats av det arbetet är att elevers läsförmåga har 
stor betydelse för resultaten i samtliga ämnen. Ytterli-
gare långsiktiga riktade statsbidrag för likvärdighet 
används därför för att stärka elevernas språkliga för-
måga och digitala kompetens genom att satsning på 
skolbibliotek och IT-pedagoger. 

Personalförsörjningsfrågan utkristalliseras allt tydli-
gare som en stor utmaning för såväl förskola som 
skola. 

Andelen Salaungdomar som väljer gymnasieutbild-
ning på Kungsängsgymnasiet ökar stadigt. 

Ekonomi 

RESULTATRÄKNING OCH EKONOMISK 
ANALYS 

Tkr 
Bokslut 

2017 
Budget 

2018 
Bokslut 

2018 
Budget-

avvikelse 

Externa in-
täkter 

156 361 131 645 142 516 10 871 

Interna in-
täkter 

63 802 81 672 70 619 -11 054 

Summa in-
täkter 

220 163 213 317 213 155 -183 

Köp av hu-
vudverksam-
het, bidrag 

77 161 73 171 73 454 -284 

Personal-
kostnader 

385 686 406 691 414 520 -7 829 

Övriga kost-
nader 

52 995 45 192 48 876 -3 683 

Interna kost-
nader 

187 186 200 858 203 916 -3 055 

Summa 
kostnader 

703 028 725 912 740 762 -14 850 

Tkr 
Bokslut 

2017 
Budget 

2018 
Bokslut 

2018 
Budget-

avvikelse 

Resultat 482 865 512 595 527 608 -15 033 

Intäkterna är långt under vad som budgeterades vil-
ket är en betydande del av underskottet. Den största 
delen är kommunens återsök av statsbidrag för nyan-
lända samt förlorade statsbidrag då vissa mål inte 
uppnåtts. Under året har även nya statsbidrag bevil-
jats som använts.  

Lönekostnader samt övriga kostnader har blivit högre 
än budgeterat mycket på grund av volymökning med 
fler elever i skolans verksamheter. Kosten har översti-
git budgeterat belopp då antalet portioner har ökat 
samt att det tillkommit nya lokalhyror för kök.  

Efter delårsrapporten har nya hyreskostnader till-
kommit och beslut om återsökspengar som fallit ut 
negativt. Detta ger en betydande avvikelse mot den 
prognos som lämnades i samband med delårrappor-
ten.  

 

DRIFTREDOVISNING 

Tkr 
Bokslut 

2017 
Budget 

2018 
Bokslut 

2018 
Budget-

avvi-
kelse 

Nämnd 617 786 524 262 

Kulturskolan 6 605 7 282 6 534 748 

Central förvaltning 18 370 16 297 15 510 786 

Förskolan 128 380 131 277 133 327 -2 050 

Gymnasiesärskolan 7 729 6 965 6 831 134 

Grundsärskolan 9 405 12 266 11 058 1 564 

Grundskolan 233 449 244 732 258 371 -13 639 

Gymnaiseskolan 72 239 84 016 86 231 -2 235 

Vuxenutbildningen 4 146 5 345 5 927 -582 

SFI 1 924 3 273 3 296 -23 

Summa 482 865 512 595 527 608 -15 033 

 

Kulturskolan 
Kulturskolan lämnar ett positvit resultat som är något 
högre än prognosen i delåret på grund av vakanser.  

Central förvaltning 
Lämnar ett överskott som i huvudsak består av tjäns-
ter som varit vakanta. Kostnader för evakueringen av 
Åkraskolan tillkom under hösten vilket ger en negativ 
avvikelse mot prognosen som lämnades i delsårsrap-
porten. 

Förskolan 
Förskolan lämnar ett underskott då de externa kost-
naderna har ökat betydligt. Privata utförare har under 
hösten startat upp nya verksamheter. De har tagit 
emot fler barn och på så sätt minskat trycket på kom-
munens förskolor. Verksamheterna aviserade ett  
överskott i delårsrapporten, men lämnade sedan ett 
resultat närmare balans. De externa kostnaderna har 
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varit högre än vad som fanns i prognosen. Ett statsbi-
drag gällande mindre barngrupper har fått återbeta-
lats.  

Grundsärskolan 
Verksamheten har varit överbudgeterad då inte alla 
elever som fanns i prognos när budget lades har bör-
jat.  

Grundskolan 
Resultatet skiljer sig mycket mot prognosen vid delå-
ret, då hyror samt andra kostnader och intäkter inte 
blivit kända förrän efter delårspporten lämnats. Det 
som påverkat resultatet negativt är att återsöket från 
Migrationsverket givit betydligt mindre än budget. 
Åkraskolans nya lokaler innebar en markant höjning 
av hyreskostnaderna, distansundervisning på grund 
av nya lagkrav har ökat skolans kostnader då tjänsten 
köpts in och det har behövt anpassas i organisationen. 
Kosten har blivit en större kostnad än vad som förut-
setts då elevantalet ökat samt att nya hyror för kök di-
rekt har belastat skolans budget. Semesterlöneskul-
den blev något högre än beräknat vilket också påver-
kat resultatet negativt.  

Gymnasieskolan 
Gymnasieskolan har förlorat intäkter vad det gäller 
återsökta medel från Migrationsverket då antalet be-
rörda elever har minskat. Kungsängsgymnasiet har 
under året anpassat sin organisation utifrån de nya 
förutsättningarna och under 2019 skall stora delar av  
omställningen vara klar utifrån de nya förutsättninga. 
Ösby har lämnat ett överskott vilket väger upp en del 
av det underskott som Kungsängsgymnasiet lämnat. 
Skillnaden mot delårsrapportens prognos är därför 
obefintlig. 

INVESTERINGAR 

Tkr 
Bokslut 

2017 
Budget 

2018 
Bokslut 

2018 
Budget-av-

vikelse 

Inkomster 246 0 0 0 

Utgifter 3 230 9 675 7 965  1 710 

Summa 2 984 9 675 7 965 1 710 

Investeringar i inredning har gjorts till nya förskolan 
och skolan i Ransta samt i Åkra modulskola. Då det 
har varit en generell återhållsamhet av inköp så har 
ett överskott kunna lämnats.  

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 

MÅL: VÄXANDE SALA 

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

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

 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING 

-  

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

- 
 

KOMMENTAR: På senare år har inflyttningen av barn i förskole-

ålder varit stor, vilket gör att barngruppernas storlek är större 

än planerat. Investeringar görs på Gärdesta göra att utöka an-

talet avdelningar där med 4. Även i Ransta blir det en viss ök-

ning av permanenta förskolelokaler när nya förskolan/skolan 

tas i drift i Januari 2019.  

Kulturskolan har över 400 elever och verksamhet i form av kul-

turgaranti i alla förskolor och alla sär- och grundskolans årskur-

ser.

PERSPEKTIV MEDBORGARE 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

- Elever skall uppleva att verksam-
heten har god kvalitet och att de ar 
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 be-
tyg 

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

- Förskolan och skolan skall i nation-
ella jämförbara nyckeltal visa att 
kvaliteten i Sala i snitt ligger i över 
kvartilen i landet. Med andra os 
skall Sala vara en av landets bästa 
skolkommuner.  

- Vuxenutbildningen ska bidra och 
stimulera till ett livslångt llärande, 
främja personlig utveckling och ge 
vuxna en starkare ställninng på ar-
betsmarknaden. 

- Skolbiblioteksverksamhet skall be-
drivas på alla enheter. 
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MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MED-

BORGARE 

-  
 

 

KOMMENTAR: Elevernas nöjdhetsindex (KKiK) har förstärkts 

jämfört med tidigare år och ligger nu på 79. Målet är dock 

ett index på 85. 

74,5 % av eleverna lämnade 2018 grundskolan med fullstän-

diga betyg, vilket är bättre än året innan. Målet är kopplat 

till det nationella målen, 100 %. 

Andelen elever som fullföljer sin gymnasieutbildning mins-

kar.  

Skolbiblioteksverksamhet finns sedan hösten 2018 på alla 

grundskoleenheter. 

 

PERSPEKTIV MEDARBETARE 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ 

-  

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

-  

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

- Arbetsgivaren skall leda verksam-
heten på ett sådant sätt att det bi-
drar till personlig arbetsglädlje och 
god hälsa vilket bland annat kan 
avläsas i sjuktalen.  

 

KOMMENTAR: Skjutalen hade fram till november 2018 mins-

kat, jämfört med året innan.

Framtiden 

Skolnämndens utmaningar kan sammanfattas under 
följande tre rubriker. 

Ekonomi 
Skolnämnden går in i 2019 med betydande krav på 
ekonomisk återhållsamhet och direkta besparingar. 

Rekrytering 
Sala kommun står inför en ökad konkurrens om utbil-
dad arbetskraft, främst behöriga lärare, fritidspedago-
ger och förskollärare. Det kräver att Sala kommun kan 
marknadsföra sig som en attraktiv arbetsgivare och 
svara upp mot de förväntningar som kan ställas på en 
god arbetsmiljö och konkurrenskraftiga villkor. 

Volym 
Antalet barn i förskolan har på senare år ökat kraftigt, 
varav en viktig förklaring är nettoinflyttning. Barn-
grupperna är generellt större i Sala än jämförbara 
kommuner och landet i snitt. De fyra nya förskoleav-
delningarna på Gärdesta kommer att minska nuva-
rande tryck något, men utbyggnaden av fler förskole-
platser måste sannolikt fortsätta. Det kan ske både ge-
nom kommunala som enskilda initiativ. 

Även inom grundskolan ökar elevantalet kraftigt. Se-
dan 2010 har elevtalet ökat med närmare 500, varav 
mestadelen i Sala tätort. Större delen av skolverksam-
heten för årskurs f-6 i tätorten sker för närvarande i 
tillfälliga evakueringslokaler eller modulbyggnader. 
Nya Vallaskolan kommer hösten 2020 att rymma fler 
elever, men det behövs ytterligare tillskott för att 
klara de närmaste åren, i synnerhet om inflyttningen 
fortsätter i samma takt som idag. Planer på nya bo-
stadsområden kan ytterligare påskynda behoven av 
nya skollokaler. 

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

Verksamhetsfakta 

 2016 2017 2018 

FÖRSKOLAN    

Kommunal förskola 912 855 905 

Fristående förskola 173 188 203 

Familjedaghem 43 29 23 

Fristående pedagogisk omsorg 30 44 47 

Salabarn hos skolhuvudman i an-
nan kommun 

14 17 6 

GRUNDSKOLAN    

Grundskola och förskoleklass 2372 2544 2638 

-varav elever från annan kom-
mun 

24 34 52 

Salaelever hos skolhuvudman i 
annan kommun 

66 60 48 

FRITIDSHEM    

Fritidshem 987 1070 1103 

-Varav elever från annan kom-
mun 

18 17 17 

Salaelever hos skolhuvudman i 
annan kommun 

11 13 8 

SÄRSKOLAN    

Grundsär/träningsskola 25 21 25 

Fritidsklubb/fritids 27 20 11 

KULTURSKOLAN    

Antal elever i kulturskolan 349 412 455 

GYMNASIUM    

Elever i Sala kommuns gymna-
sieskolor 

636 695 674 

-Varav elever från annan skolhu-
vudman 

162 109 148 
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 2016 2017 2018 

Salaelever hos annan skolhuvud-
man 

373 325 276 

GYMNASIESÄR    

Elever i Sala kommuns gymna-
sieskolor 

38 39 31 

-Varav  elever från annan skol-
huvudman 

21 27 21 

Salaelever hos annan skolhuvud-
man 

8 2 1 

ENHETEN FÖR VUXNAS LÄ-
RANDE 

   

Helårsplatser gymnasial vuxen-
utbildning 

140 126 176 

Helårsplatser grundläggande 
vuxenutbildning 

46 52 67,6 

Antal elever Svenska för invand-
rare (snitt) 

151 201 211 
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