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SKOLNÄMNDEN  

Verksamhetsansvar 

UPPDRAG 

Skolnämnden fullgör kommunens uppgifter inom offentliga skolväsendet enligt gällande skolför-

fattning och förordningar. 

Skolnämnden skall fullgöra kommunens uppgifter avseende: 

- Förskola, pedagogisk omsorg samt fritidshem 

- Utbildning inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar: Förskoleklass, 

grundskola, gymnasieskola, grundsärskola och gymnasiesärskola med de direkta stöd-

funktionerna, exempelvis fritidsklubb 

- Kulturskola 

SKOLNÄMNDENS UPPDRAG TILL VERKSAMHETEN UNDER PLANPERIODEN 

Översyn av elevhälsan 

Översynen för att säkerställa att organisation och resurser är optimerade för bästa möjliga stöd 

så att eleverna kan uppnå kunskapskraven. I det ingår även förberedelse för läs-, skriv- och 

räkna-garanti enligt regeringens intentioner. Resultatet av arbetet skall presenteras i skolnämn-

den senast hösten 2020. 

Utredning öka antalet behöriga lärare och minska antalet obehöriga timvikarier 

En utredning av hur Salas skolor ska få fler behöriga lärare och färre obehöriga vikarier ska tas 

fram av skolledningen, där även kostnader som kan uppstå ska redovisas. Utredningsförslaget 

ska presenteras för nämnden inför strategiskt inspel 2021. 

Särskolans organisation 

Särskolans organisation skall ses över, med målsättningen att grundsärskolan i en eller annan 

form skall vara integrerad med grundskolan. Utredningen skall påbörjas under 2019 för att vara 

klar i fas med att planerna för Åkraskolans framtid tar form. 

Handlingsplan för högpresterande elever 

En handlingsplan eller process-beskrivning för hur skolorna ska arbeta med högpresterande ele-

ver skall presenteras senast våren 2020. 

Satsning på barnens fysiska hälsa och ökade inlärningsförmåga  

Ett förslag, med kostnadsberäkning och organisatoriska förutsättningar, på hur Sala kommun 

arbetar fram en plan för grundskolorna som utgår från att alla barn ska få minst 20 minuters rö-

relse varje dag skall tas fram, med presentation senast våren 2021.  

Handlingsplan för att implementera NPF i Salas verksamheter. 

En handlingsplan för hur skolorna säkerställer att all personal ges möjlighet till utbildning inom 

NPF (Neuropsykologiska funktionsnedsättningar) och en plan för nödvändiga fysiska anpass-

ningar ska vara klar senast december 2019. Efter kostnadsberäkning av åtgärderna bör det vara 

möjligt att samtliga skolor skall ha inlett arbetet senast 2022. 
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Geografiskt perspektiv på volymökningar – Sala kommun 2030 

Skolnämnden förutsetts ges möjlighet att delta i Kommunstyrelsen utredningsarbete kring hur 

kommande volymökningar skall korrelera med ett geografiskt perspektiv. Detta för att säker-

ställa att det finns förskoleplatser och tillräckligt med skolor inom alla kommunens delar i takt 

med att detaljplaner och kommundelar byggs ut. 

Digitaliseringsplan för skolverksamheterna 

En plan för digitalisering av skolverksamheterna som uppfyller läroplanens krav skall redovisas 

för nämnden hösten 2019. 

Agenda 2030 

Under 2019 kommer kommunstyrelsen att arbeta fram nya mål från 2020 som är kopplade till 

Agenda 2030. Skolan skall på lämpligt sätt sprida kunskap om innehållet i Agenda 2030, till all 

personal och alla elever. 

ORGANISATION 

Central förvaltning består av elevhälsovård, centralt kansli, skolnämnd, gemensam kompetens-

utveckling, vikariehantering, IT- och skolbiblioteksverksamhet och andra centrala funktioner. 

Förskolan ska enligt läroplanen utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utfor-

mas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en enhet. Sala kommun slår också vakt om pe-

dagogisk omsorg i andra former, då främst dagbarnvårdarverksamhet i familjedaghem. 

Grundskolans uppdrag styrs av skollag, timplan, läroplaner och kursplaner. 

Fritidshemmen, samt förskoleklass för 6-åringar, som är en brygga mellan förskolan och skolan. 

Särskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grund-

skolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. För beslut om särskoleplacering 

krävs såväl pedagogisk, psykologisk, social som medicinsk utredning. 

Gymnasieskolan är treårig och frivillig. Det finns 18 nationella program: tolv yrkesprogram och 

sex högskoleförberedande. Det finns också fem introduktionsprogram för elever som inte är be-

höriga till ett nationellt program. På Kungsängsgymnasiet finns följande program; barn- och fri-

tid; el- och energi; ekonomi; fordons- och transport; naturvetenskap; samhällsvetenskap; teknik.  

Det finns också introduktionsprogram för dem som saknar nödvändiga betyg.  

På Ösby naturbruksgymnasium finns: Naturbruksprogrammet med inriktningarna lantbruk, 

skog och djur; Byggprogrammet; Gymnasiesärskola med naturbruk och yrkesämnen. 

Gymnasiesärskolan är gymnasieskolans särskoleverksamhet. 

Kulturskolan har kurser i musik och andra kulturformer. 
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Verksamhet 2019-2021 

EKONOMI  

Driftbudget 
Tkr Bokslut 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Kostnader 665 342 666 867 696 560 714 113 733 894 

Intäkter 200 765 171 437 180 533 185 081 190 200 

Nettokostnad 464 577 495 428 516 027 529 032 543 694 

 

Verksamhetens nettokostnader 
Tkr  Bokslut 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Nämnd- och styrelseverksamhet  617 786 689 706 726  

Kulturskolan  6 605 7 282 5 558 5 698 5 856 

Central förvaltning  18 370 16 297 15 122 15 503 15 933 

Förskolan  128 380 131 277 133 287 136 646 140 433 

Gymnasiesärskolan  7 730 6 965 5 313 5 447 5 598 

Grundsärskolan  9 405 12 622 11 818 12 116 12 452 

Grundskolan  233 449 244 732 262 187 268 795 276 244 

Gymnasieskolan  72 239 84 016 82 053 84 121 86 452 

Summa  482 865 512 595 516 027 529 032 543 694 

 

2020 är uppskrivet med 2,52 % mot 2019 och 2021 är uppskrivet 2,77 % mot 2020.  

 

Investeringar 
Tkr Bokslut 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Inkomster 246 0 0 0 0 

Utgifter 3 230 9 675 7 000 9 000 4 000 

Summa 2 984 9 675 7 000 9 000 4 000 

 

Mål och indikatorer 

Beskriv Nämndens mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. 

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE 

FM MÅL: VÄXANDE SALA 
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 Sala kommun ska genom att bedriva kommunal kulturskola erbjuda elever ett kursutbud 

med olika kulturformer och genom samverkan med andra aktörer erbjuda eleverna ett öv-

rigt brett utbud av kulturaktiviteter av god kvalitet både under skoltid och på fritiden, på 

landsbygd och i centrala Sala. 

 Sala kommun ska erbjuda bra och likvärdig förskola och grundskoleverksamhet såväl på 

landsbygden som i centrala Sala. 

 



PERSPEKTIV MEDBORGARE 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

- 100 procent av alla elever i Salas skolor ska ha ett intresse av att gå till skolan, Salas 

skolor ska ha nolltolerans mot mobbing, kränkande särbehandling och våld i skolan 

samt tystnadskultur. Antalet hemmasittare ska minska redan i grundskolan. 

- 100 procent av alla ärenden i klagomålshanteringen ska redovisas med åtgärder till 

nämnden. Anmälningar till skolinspektionen ska inte leda till några anmärkningar 

eller förelägganden. 

- 100 procent av alla elever som inte klarar kunskapsmålen ska ha utredning och i fö-

rekommande fall åtgärdsprogram. Detta skall följas upp via egenkontrollplanen av 

nämnden.  

 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET 

- 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. 

- Sala kommun ska eftersträva att öka antalet behöriga lärare och pedagoger i kommu-

nens verksamheter. 

 

 

PERSPEKTIV MEDARBETARE 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ 

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

- Arbetsgivaren ska eftersträva en likvärdig arbetsplats på alla kommunens skolor 

och förskolor. Det ska märkas att vi är en attraktiv arbetsgivare. 

- Sala kommun ska eftersträva att ha lagom stora barngrupper utifrån barnens behov 

och lokalernas förutsättningar. 

- Arbetsgivaren ska ha systematisk uppföljning av arbetsmiljöarbetet och inför strate-

giskt inspel redovisa vilka investeringar som behöver göras för att förbättra den fy-

siska, organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön. 
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VERKSAMHETSFAKTA/NYCKELTAL 

Beskriv exempelvis hur många platser vi kan erbjuda för den ram som erhållits, eller antal lärare / 

barn  

 
Utfall 

2016 

Utfall 

2017 

Budget 

2018 

Budget 

2019 

Plan 

2020 

Plan 

2021 

Förskola       

Antal inskrivna barn per avdelning 17,6 16,9 18,0 17,0 17,0 17,0 

Andel årsarbetare med pedagogisk högskole-
utbildning 

37 40 40 40 45 50 

Antal inskrivna barn per årsarbetare 5,1 5,3 5,1 5,1 5,1 5,0 

Avgiftsfinansieringsgrad 6 6 7 7 7 7 

Kostnad per inskrivet barn 141 300 140400 - - -  

Fritidshem        

Andel årsarbetare med pedagogisk högskole-
utbildning 

23 24 33 33 35 40 

Antal inskrivna elever per anställd 11,1 11,6 12,8 12,8 12,8 12,5 

Antal inskrivna elever per årsarbetare 25,3 26,9 27,2 27,2 27,2 27,0 

Antal inskrivna elever per avdelning 35,8 38,5 33,2 33,2 33,1 33,0 

Avgiftsfinansieringsgrad 21 22 - 20 20 20 

Kostnad per inskriven elev 26 200 25600 - - -  

Förskoleklass       

Antal elever per lärare (heltidstjänst) 15,9 17,1 15,7 15,7 15,7 15,7 

Andel årsarbetare med pedagogisk högskole-
examen 

79,8 95,4 92,3 92,3 93,0 95,0 

Kostnad per inskriven elev 44 800 45500 - - -  

Grundskolan       

Antal elever per lärare (heltidstjänst) 11,7 11,1 11,3 11,3 11,3 11,0 

Andel lärare med pedagogisk högskoleexa-
men 

90 82 91 91 91 95 

Kostnad per elev, totalt 109 900 115400 - - -  

- För undervisning 56 900 63900 - - -  

- För lokaler 21 500 20400 - - -  

Grundsärskolan       

Antal elever per lärare (heltidstjänst) 4,5 3,3 4,3 4,3 4,3 4,3 

Kostnad per elev, exkl skolskjuts 404 100 492500 - - -  

Gymnasiesärskolan       

Antal elever per lärare (heltidstjänst) 4,2 3,5 4,4 4,4 4,0 3,5 

Kostnad per elev, exkl skolskjuts 467 500 461000 - - -  

       

Gymnasieskolan       

Antal elever per lärare (heltidstjänst) 13,1 11,8 10,3 10,3 10,3 11,0 



9 (10) 
Skolnämnden 

 
 

9 (10) 

 
Utfall 

2016 

Utfall 

2017 

Budget 

2018 

Budget 

2019 

Plan 

2020 

Plan 

2021 

Andel lärare med pedagogisk högskoleexa-
men 

75 72 71 71 75 80 

Kostnad per elev       

- För undervisning 64 400 71300 - - -  

- För lokaler 25 300 28900 - - -  

Kostnad för elever folkbokförda i kommunen, 
totalt i kommunens skolor 

126 400 140600 - - -  

- För ersättning till annan kommun 112 300 113000 - - -  
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