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SKOLNÄMNDEN  

Omvärldsanalys 

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

En annan osäkerhetsfaktor är inflyttningen. Baserat på de senaste årens erfarenheter flyttar netto årligen 35-40 barn i 
förskoleåldern, 35-40 i f-6 årskullar och cirka 15-20 i högstadieåldern och lika många i gymnasieåldern till Sala kom-
mun.  

En stor andel av de inflyttade har bakgrund som flyktingar eller invandrade från utlandet. Kommunens bostadsför-
sörjningsprogram pekar mot en fortsatt expansion, främst i Sala tätort men till viss del även på landsbygden och i de 
större orterna, exempelvis Ransta. 

Bostadsförsörjningsprogrammet hade 2018 följande innehåll: 
 

- 164 nya bostäder 2018.  
Stora objekt är Kronparken (80 hyresrätter) och Östra kvarteren (70 vård och omsorg). Ett inte nämnt ob-
jekt är Riksbyggens 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. I skrivande stund, 
mitten av mars 2019, har vi inte kunnat få någon uppdatering av Plan och Utveckling, men ovanstående ger ändå en 
indikation på hur planeringen ser ut. 
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Befolkningsutveckling 

 

Figur 1 Elevunderlag i skolväsendet i Sala 

Ovanstående graf beskriver alltså hur många som fanns folkbokförda vid årsskiftet 2018/2019 och hur de fördelas mellan olika årskurser och skolformer hösten 
2020. Medborgarna i olika årskullarna ökar i antal varje år.  

Här är några exempel på förändringen mellan 2011 och 2019: 

 Antal jan 11 Antal jan 19 Diff 

född 2010 250 308 58 

född 2009 234 300 66 

född 2008 216 272 56 

född 2007 255 265 10 

född 2006 205 281 76 

född 2005 203 252 49 

född 2004 204 230 26 

född 2003 236 230 -6 

född 2002 212 264 52 

född 2001 192 242 50 

född 2000 215 249 34 

DIFF 

  

471 

Figur 2 Förändring 2011-2019 av barnkullarnas storlek 

2011 hade Sala i själva verket upplevt ett antal år med minskande elevtal och det fanns under en tid utrymme för fler 
elever i organisationen utan betydande ramförstärkningar. Det gick att göra effektiviseringar genom att ”fylla på” i 
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klassrum med enstaka elever. Marginalerna för detta har successivt minskat och upplevs idag som obefintliga. I själva 
verket bedöms kapaciteten inom såväl förskola som grundskola otillräcklig. Den bilden bekräftas av de nationella jäm-
förelser som redovisas i detta dokument. 

Befolkningsutveckling, alla åldersgrupper enligt SCB:s prognos 

 

Figur 3 Befolkningsutveckling 2019-2022 i Sala enligt SCB 

  

Ovanstående tabell visar den SCB-statistik som Skolnämnden anvisats att bygga sina beräknar på. Barn och Utbildning har tidigare gjort egna beräkningar base-
rad på de senaste årens nettoinflyttning och SCB:s prognosticerade födelsetal.  

Den ovan beskrivna prognosen sammanfaller i stort sett med dessa beräkningar. Därför används också uppgifterna 
den anvisade tabellen utan förbehåll i denna strategiska plan. 

Befolkningsutveckling från 31 december 2016 till 31 december 2022 
 

 

dec 16 
(KIR) 

dec 18 
(KIR) 

Dec 19 
(SCB) 

dec 20 
(SCB) 

dec 21 
(SCB) 

dec 22 
(SCB) 

Förskolebarn 0-5 år 1531 1524 1552 1582 1608 1631 

Skolelever f-6 1769 1950 1966 1972 1996 2011 

Skolelever 7-9 721 724 718 771 811 839 

Gymnasieelever 756 765 748 762 773 767 

Figur 4 Befolkningsutveckling KIR och SCB 2016-2022 

Ovanstående tabell visar dels den faktiska befolkningen i berörda åldersgrupper mellan december 2016 och 31 december 2018 (såsom det redovisas i KIR 11 
jan 2019). Därefter visas SCB:s prognos. 
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Figur 5 Förändringar av barn- och elevantal i Salas skolväsende 2016-2022 

Ovanstående graf visar utvecklingen av befolkningsunderlaget för de olika verksamhetsformerna i skolväsendet mellan 31 december 2016 och prognos fram till 
31 december 2022. Den övre linjen visar utvecklingen för hela gruppen, det vill säga från 0-18 år. 

Det är förändringen från december 2018 (dagsläget) och framåt som ger en bild av förändrade verksamhetsnivåer för 
den period som beskrivs i denna strategiska plan. 

I sak beskriver grafen samma sak som tabellen nedanför. 

Befolkningsförändring i förskola och skola under planperioden (från jan -19 till dec -22) 
 

 dec 16 (KIR) dec 18 (KIR) dec 19 (SCB) dec 20 (SCB) dec 21 (SCB) dec 22 ((SCB) dec 18- dec22 

Förskolebarn 0-5 år 0 -7 21 51 77 100 107 

Skolelever f-6 0 181 197 203 227 242 61 

Skolelever 7-9 0 3 -3 50 90 118 115 

Gymnasielever 0 9 -8 6 17 11 2 

TOTALT 0 186 207 310 411 471 285 

Figur 6 Förändringar av barn- och elevantal i Salas skolväsende 2016-2022 

Ovanstående tabell beskriver förändringarna mellan december 2016 och december 2022, samt en sammanfattning av förändringarna från nuläge fram till 
planperiodens slut. 

Förskolan 

Ur förskolans läroplan: 
”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Utbildningen ska utgå från en 

helhetssyn på barnen och deras behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.” 
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Placering i förskola 
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. 

 

Figur 7 Förändringar av antalet förskolebarn jan 2016-dec 2022 

Grafen ovan visar förändringen av barnantalet åldern 0-5 år mellan 31 dec 2016 (folkbokförda) och 31 dec 2022 (SCB:s prognos). 

 

Ökning under planperioden, från 1 jan -19 31 dec -22: 107. Vid jämn befolkningsökning: 

 2020 2021 2022 

Ökning (ackumulerat) 36 36 (72) 35 (107) 

1-5 år och 90 % 26 58 84 

Behov nya avdelningar (ack.) 1,5 2 (3)  2 (5) 

Ackumulerat (2,5 mkr/avd) 3,75 mkr 7,5 mkr 12,5 mkr 

Figur 8 Behov av ökat antal avdelningar till följd av ökat barnantal 2020-2022 

I ovanstående tabell anges ibland halva avdelningar, vilket givetvis inte avses att planeras för. Del av kostnaderna för en avdelning kan däremot väntas falla ut 
del av ett kalenderår. 

Berörda åldrar 1-5 år och nyttjandegraden är 90 %. Spädbarn (0-åringar) är exkluderade i beräkningen. 

Behov av fler förskoleplatser 
Vi räknar med att våren 2020 klara den så kallade garantitiden. Det innebär att plats alltid kan erbjudas på någon för-
skola inom fyra månader efter anmälan, dock tidigast vid ett års ålder. Det förutsätter att planeringstalet är 15 för 
småbarnsavdelningar och 21 för syskonavdelningar. Planeringstal skall inte förväxlas med maxantal. Planeringstalet 
är ett mått på antalet barn i snitt per avdelning, vid maximal beläggning, vilket nästan alltid infaller under sen vår. 

Inför läsåret 2020/2021 behövs ytterligare två och 2022/2023 ytterligare två avdelningar, om samma planeringsför-
utsättningar skall gälla, det vill säga gruppstorlekar med planeringstal 15/21. Det innebär i de flesta fall maximal be-
lastning på systemet och ger mycket begränsad flexibilitet när det gäller att anpassa barngruppernas storlek utifrån 
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deras särskilda förutsättningar. Risken är också betydande att erfarenheterna från våren 2018 och våren 2019 uppre-
pas, det vill säga att kommunen inte riktigt klarar den lagstadgade fyramånadersgränsen vid placeringar, ens vid ex-
traordinära insatser. Våren 2019 har exempelvis tillfälliga barngrupper inrättats i lekhallar. Berörda vårdnadshavare i 
kön har kontaktats och kommunen har förhandlat kring placeringsdatum för att försöka lösa situationen på ett så ac-
ceptabelt sätt som möjligt. Vårdnadshavare i Sala tätort har exempelvis erbjudits plats i Ransta där det fanns ledig 
kapacitet. Långt ifrån alla föräldrar har möjlighet att anta sådana erbjudanden. 

I landet minskade, enligt Skolverket, barngruppernas storlek från i genomsnitt 15,9 barn 2016 till 15,3 barn 2017. Det 
är en betydande minskning då den genomsnittliga barngruppen varierat mellan 16,7 och 16,9 barn mellan 2006-2015. 
Skolverkets riktmärke för barn som är 1-3 år är 6-12 barn. Den genomsnittliga gruppstorleken för den åldersgruppen 
var förra året 12,4 barn. För barn som är 4-5 år är riktmärket 9-15 barn. Den genomsnittliga gruppstorleken bland 
dessa barn var 15,4. 

Riktmärke är ett begrepp som inte är tvingande. Inte heller finns någon angivelse av har många pedagoger varje grupp 
skall ha. När det gäller personaltäthet, alltså barn per anställd, avviker inte Sala lika påtagligt. I jämförbara kommuner 
och i riket är det 5,1 och i Sala 5,3. Det är fyra procents avvikelse i personaltäthet och cirka nio procent i barngrupps-
storlek jämfört med riket. 

De senaste åren har Skolverket betalat ut drygt 2,3 miljarder kronor i statsbidrag till kommuner och fristående för-
skolor för att minska eller motverka en ökning av barngruppernas storlek. Sala har fått sådana statsbidrag, men bidra-
get för 2018 kommer av allt att döma behöva återbetalas, eftersom barngrupperna inte minskat i den omfattning som 
reglerna krävt. 

Avser kommunen att minska barngruppernas storlek, berörs i första hand tätortens avdelningar. På de mindre lands-
bygdsenheterna varierar behoven mycket mellan olika år. 

Vid minskning av ett barn per avdelning behövs ytterligare cirka två avdelningar, och vid minskning två barn per av-
delning totalt fyra avdelningar. Även landsbygdens förskolor kan i någon mån komma att beröras.  Mindre barngrup-
per leder även till att ersättningen till de enskilda förskolorna kan behöva justeras. Det finns idag cirka 240 barn i en-
skilda förskolor. 

Barn per avdelning (Skolverket) Sala Jämförbara kommuner Alla kommuner 

2015 18,6 17,2 16,7 

2016 17,6 16,0 15,9 

2017 16,9 14,0 15,3 

Figur 9 Genomsnittligt antal barn per avdelning 15 oktober i Sala och riket 2015-2017 

Ovanstående tabell visar hur antalet barn per avdelning utvecklats i Sala och i landet i övrigt. Förändringar påverkas även av barngruppernas sammansättning. 
Under perioder med många små barn blir barntätheten lägre, eftersom barngrupperna för småbarn oftast är mindre än i så kallade syskongrupper för 3-5-
åringar. Exempelvis var kullarna med 4-5-åringar år 2015 ovanligt stora, medan småbarnskullarna var mindre. I dagsläget, våren 2019, är fördelningen mer 
jämn. Inför kommande läsår 2019/2020 är ingående kull ovanligt liten – cirka 40 barn färre än prognosticerat. Det bidrar till möjligheten att klara garantitiderna 
våren 2020. 

 2020 2021 2022 

Oförändrat barnantal/avd 1,5+0 avd 3+0 avd 5+0 avd 

Kostnad mkr 3,75 7,5 12,5 

Vid minskning 1 barn/avd 1,5+2 avd 3+2 avd 5+3 avd 

Kostnad mkr 8,75 12,5 20,0 

Vid minskning 2 barn/avd 1,5+4 avd 3+4 avd 5+5 avd 

Kostnad mkr 13,75 17,5 25,0 

Figur 10 Behov av fler förskoleavdelningar vid förändrad ambitionsnivå 

Varje avdelning beräknas kosta 2,5 mkr för drift och lokaler. 

Ovanstående tabell visar utbyggnadsbehov och kostnader om det finns en ambition att minska barngruppernas storlek i Salas förskolor. 
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Skolnämndens mål 
Skolnämnden har i verksamhetsplanen för 2019-2021 angett som mål att: Sala kommun ska eftersträva att ha lagom 
stora barngrupper utifrån barnens behov och lokalernas förutsättningar. 

Bedömningen av vad som är lagom stora barngrupper får ställas i relation till politiska ambitioner, Skolverkets rikt-
märke och kommunens ekonomiska förutsättningar. Målet ger dock incitament för förväntningar om kvalitetsförbätt-
ringar. 

Grundskolan 

Förskoleklassen är en del av grundskolan. Från och med hösten det år barnet fyller 6år, har kommunen en oreserve-
rad skyldighet att tillhandahålla plats i förskoleklass. Skolplikt gäller från förskoleklass till och med årskurs 9. 

Ur förskoleklassens läroplan: 
”Undervisningen i förskoleklassen ska syfta till att stimulera elevernas allsidiga utveckling och lärande. Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i elevernas behov och 

intressen samt i det kunnande och de erfarenheter som eleverna tidigare har tillägnat sig, men också kontinuerligt utmana eleverna vidare genom att inspirera till nya 

upptäckter och kunskaper. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som gynnar övergången från förskola till 

skola och fritidshem. Därigenom ska undervisningen i förskoleklassen bidra till kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande samt förbereda eleverna 

för fortsatt utbildning.” 

Ur grundskolans läroplan: 
”Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers 

allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och 

generositet. Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv - värden, traditioner, språk, kunskaper - från en generation 

till nästa. Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen.” 

Närhetsprincip och fritt skolval 

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 skolans närhet eller det som förr angavs vara skolans upptagningsområde. Det begreppet finns numer endast 
kvar för landsbygdsskolorna, med hänvisning till erbjudande och krav på skolskjuts. Elever som bor inom två kilome-
ters avstånd från skolan har fortfarande företräde framför elever som bor längre ifrån. Detta för att kunna säkra den 
så kallade närhetsprincipen.  

Det kan vara svårt att fylla på skolor med lågt elevantal exempelvis på landsbygden genom att anvisa vissa skolor, för 
dem som inte aktivt söker. Vårdnadshavarna kan ändå välja den skola de vill och har starkt lagstiftningsstöd för att 
ändra placeringar som inte önskas. 

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 eleverna och kan ha något större grupper i de senare årskurserna. 

Sala hade åren efter milleniumskiftet ett minskande elevantal. Under den perioden avvecklades flera skolenheter.  
Åren runt 2010 låg elevtalen på en relativt stabil nivå. Åren därefter har inflyttningen accelererat. Det beskrivs i text 
och tabeller under tidigare rubriker (sidan 5). Även rörligheten genom det fria skolvalet har ökat, vilket försvårar pla-
neringen. 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 förskoleåldern och elever i grundskolan. Det har bland annat lett till 
att flera skolor växt kraftigt. 

Vallaskolan 
Vallaskolan f-6 som i grunden var dimensionerad, exempelvis ventilationen, för 180-200 elever hade över 250 elever, 
när situationen inte längre blev hållbar. Elever från Valla har delats upp på tre enheter: Lilla Valla (Kungsängsgymna-
siets C-hus) för förskoleklass och årskurs 1 (cirka 120 elever), Vallaskolans B-hus (gamla mellanstadiet) för årskurs 2-
3 (cirka 100 elever) och Sörskogen för mellanstadiet årskurs 4-6, (cirka 160 elever). Det är en tillfällig lösning som är 
påfrestande både för arbetsmiljö och ekonomi. 

Totalt har Vallaskolans enheter idag cirka 380 elever. 

Sommaren 2020 skall dessa enheter ersättas av en nybyggd skola vid Valla med plats för över 500 elever. Om inte ele-
ver flyttas mellan skolor, dröjer det några år innan Vallaskolan successivt fyllts upp till den nivån. Om elever flyttas 
dit, måste hänsyn tas till att organisationen måste fungera, vilket innebär att skolan i princip rymmer tre paralleller, 
det vill säga tre klasser i varje årskurs. Om skolan skall organiseras i traditionella klassindelningar eller i ett mer flexi-
belt årskurssystem är enligt lagstiftningen rektors ansvar. 
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Ängshagenskolan 
Ängshagenskolan har en tillfällig modul med två klassrum. Bygglovet år ut i december 2019. Önskemål finns om att 
ersätta den med en permanent byggnad med fyra klassrum för att få ett jämnare elevflöde genom skolan, vilket kan 
öka nuvarande kapacitet från cirka 175 till cirka 250. Skolan har idag cirka 200 elever. Den har alltså redan idag ett 
intag av nya elever som förutsätter en lösning med fler klassrum – i detta fall på mellanstadiet. 

Lärkbacksskolan 
Lärkbacksskolan har också en tillfällig modul med två klassrum, samt en större permanent modulbyggnad. Dessutom 
är kök och matsal tillfälligt flyttad till Folkets park. Skolan har idag cirka 220 elever. 

Åkraskolan 
Åkraskolan som ursprungligen var dimensionerad för cirka 250-280 elever, har evakuerats till tillfälliga moduler med 
plats för uppemot 400 elever och har idag cirka 340 elever. Inom några år behövs ytterligare en modulbyggnad med 
två klassrum, för att täcka Åkraskolans behov.  

Kila skola 
Kila skola har modul med två klassrum med tillfälligt bygglov. Skolan har idag cirka 130 elever. 

Möklinta kyrkskola 
Kyrkskolan har för närvarade två tillfälliga klassrum i det intilliggande nedlagda äldreboendet Åsgården och ytterli-
gare ett klassrum tas i bruk där inför höstterminen 2019. Skolan har idag cirka 85 elever. Inom de närmaste åren 
kommer skolan ha över 100 elever. Prognoserna visar att elevantalet därefter sjunker tillbaka något. Eventuell netto-
inflyttning finns inte med i de beräkningarna. 

Varmsätra skola 
Varmsätra skola har brist på lokaler, bland annat matsal och behöver i övrigt rustas för att uppfylla kraven på kök, 
mm. Ett utredningsuppdrag har givits av kommunstyrelsen. Skolan har idag cirka 130 elever. 

Ransta skola 
Ransta skola är nybyggd och har plats för inflyttade elever under de närmaste åren. Skolan har idag cirka 140 elever. 
Utan nettoinflyttning kommer elevtalen de närmaste åren att sjunka. Skolan är dimensionerad för 160 elever, vilket i 
så fall kräver relativt jämnstora årskullar. 

Högstadieskolorna 
Vallaskolan 7-9 och Ekebyskolan behöver förberedas inför de närmaste årens kraftiga ökning av antalet elever. Bland 
annat är ventilationssystemet på flera håll underdimensionerat. Det kommer sannolikt att krävas relativt omfattande 
investeringar i nuvarande lokaler för att avhjälpa dessa brister. 

Övriga skolor  
Kilbo skola (cirka 85 elever), Åby skola (cirka 60 elever), Västerfärnebo skola 8cirka 110 elever) och Hedens skola 
(cirka 80 elever) har varierande investeringsbehov, men ingen akut lokalbrist. 

De flesta skolor i Sala tätort ligger mycket nära gränsen för vad ansvariga rektorer bedömer vara maximal kapacitet. 
Den fortsatta prognosticerade elevökningen under planperioden behöver därför mötas med fortsatt utbyggnad av 
skolornas kapacitet. 
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Figur 11 Förändring elevantal i grundskolan dec 2016- dec 2022 

Ovanstående graf visar förändringarna av elevtalen, dels i årskurs f-6, dels i årskurs 7-9 mellan december 2016 och december 2022. 

Medel till grundskolan fördelas enligt en blandmodell. Fasta kostnader för främst hyra, täcks genom anslag. Det finns 
utöver det en rörlig del, beroende på årskurs. Vissa mindre skolor har även ett extra anslag, så kallat kvalitetssäk-
ringsstöd, för att kunna organisera undervisning trots att elevantalet är så litet att den rörliga delen inte rimligen kan 
täcka kostnaderna för att upprätthålla timplanen. Några skolor har också en social viktning, som grundar sig på vård-
nadshavarnas utbildning och elevernas invandrarbakgrund. 

Snittkostnaden per elev i grundskolan var 2017 i Sala, enligt Skolverkets statistik, 115400 kr, varav 20400 avsåg loka-
ler och 63900 undervisning. 

 

Antal elever per lärare (Skolverket) Sala Jämförbara kommuner Alla kommuner 

2015 11,3 11,8 12,1 

2016 11,7 11,7 11,8 

2017 11,1 11,2 11,9 

Figur 12 Antal elever per lärare, Sala jämfört med riket 
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 2020 2021 2022 

Ökning elever (ackumulerat) f-6 20 20 (40) 21 (61) 

Kostnad snitt 115 tkr (mkr) 2,3  4,6 7,0 

Ökning elever (ackumulerat) 7-9 38 38 (76) 39 (115) 

Kostnad snitt 115 tkr (mkr) 4,4 8,7 13,2 

Totalt grundskolan. ökning elever 58 116 176 

Total kostnadsökning grundskola mkr 6,7 13,3 20,2 

Figur 13 Förändring antal elever och kostnader grundskolan 2020-2022 

Ovanstående tabeller visar antalet elever per lärare i Sala jämfört med riket i övrigt. Nästa tabell visar förändringar i elevtal och kostnader. Kostnadsföränd-
ringar bygger på en teoretisk beräkning baserad på bruttokostnaderna för varje elev. Den största ökningen rör högstadiet. Där bedöms tillräckligt många loka-
ler finnas för att klara behoven. Däremot behövs omfattande investeringar i dessa, därför kan ovan beskrivna snittkostnad vara ganska realistisk. Detsamma 
gäller f-6, där Vallaskolan inledningsvis borde kunna täcka behoven av kapacitetsökning. Men i de yngre årskullarna är klasserna redan ganska välfyllda. Dessu-
tom finns stora investeringsbehov i övriga skolor, vilket gör att bruttokostnaderna även för f-6 i slutänden troligen kommer nära realiteten. 

Fritidshem 
Ur fritidshemmets läroplan: 

”Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar 

sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I 

undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.” 

Fritidshemmen har cirka 80 procent av barnen i f-3 och 25 procent i åk 4-6 inskrivna. Det innebär grovt räknat att 
cirka 60 procent av eleverna i årskurs f-6 är inskrivna. 

 Snittkostnaden 2017 var 25600 kr i Sala enligt Skolverkets sammanställning. 

 2020 2021 2022 

Ökning (ackumulerat) f-6 12 12 (24) 12 (36) 

Kostnad snitt 25,6 tkr (mkr) 0,3  0,6 0,9 

Figur 14 Förändring antalet fritidsbarn och kostnader 2020-2022 
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Gymnasieskolan 
Gymnasieskolan är treårig och frivillig. Det finns 18 nationella program: tolv yrkesprogram och sex högskoleförbered-
ande. Det finns också fem introduktionsprogram för elever som inte är behöriga till ett nationellt program.  

I Sala finns två gymnasieskolor. Sala kommun är huvudman för båda. 

På Kungsängsgymnasiet finns följande program;  

 barn- och fritid;  

 el- och energi;  

 ekonomi;  

 fordons- och transport;  

 naturvetenskap;  

 samhällsvetenskap;  

 teknik.   

Det finns också introduktionsprogram för dem som saknar nödvändiga betyg.  

 
På Ösby finns:  

 Naturbruksprogrammet med inriktningarna lantbruk, skog och djur;  

 Byggprogrammet;  

 Gymnasiesärskola med naturbruk och yrkesämnen. 

Ur gymnasieskolans läroplan: 
”Huvuduppgiften för gymnasieskolan är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper. Utbildningen ska 

främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet. Den ska bidra till elevernas allsidiga utveckling.” 

Gymnasieskolan i Sala 
I gymnasieskolan har antalet elever varierat kraftigt och bland annat påverkats av rörlighet mellan kommunerna 
bland ensamkommande flyktingbarn. Under 2018 var inflyttningen netto 22 elever i gymnasieåldern. 

En allt större andel elever mantalsskrivna i Sala, väljer kommunal gymnasieskola i den egna hemkommunen, det vill 
säga på Kungsängsgymnasiet eller Ösby. Kostnadsmässigt borde det inte ha någon större betydelse vilken huvudman 
eleverna väljer, men ett stort stabilt elevunderlag gör det möjligt att organisera undervisningen på ett kostnadseffek-
tivt sätt och samtidigt upprätthålla god kvalitet. Att kommunen har egna gymnasieskolor har också betydelse ur andra 
aspekter, exempelvis att det ger arbetstillfällen och större möjlighet till samverkan med det lokala näringslivet och 
annan samhällsutveckling. 
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Figur 15 Förändring av underlag gymnasieskolan i Sala 

Nationella jämförelser mellan kommuner när det gäller gymnasieskolornas kostnader kräver en analys av organisat-
ionen för att ge rättvisa. Exempelvis har naturbruksgymnasier generellt sett högre kostnader än rent teoretiska ut-
bildningar. Den nationella statistiken tar inte hänsyn till detta. Slutsatser av nedanstående tabell bör därför dras med 
viss försiktighet. 
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Antal elever per lärare (Skolverket) 2017 Sala Jämförbara kommuner Alla kommuner 

Andelen elever på yrkesprogram 35,1 36,1 27,2 

Antal elever per lärare 11,8 9,5 11,1 

Kostnad per elev för undervisning tkr 71,3 74,6 65,5 

Kostnad per elev för lokaler tkr 28,9 22,3 21,5 

Figur 16 Tabell antal elever per lärare i Sala jämfört med riket 

Av elever folkbokförda i Sala kommun var kostnaden i snitt 2017 140600 kronor. Salas elever hos andra huvudmän 
var 113000 kronor. 

 2020 2021 2022 

Ökning (ackumulerat) 16-18 år 0 1 (1) 1 (2) 

Kostnad snitt 141 tkr (mkr) 0  0,1 0,3 

Figur 17 Tabell över förändring av elevtal och kostnader gymnasieskolan i Sala 2020-2022 

Särskolan 

Grundsärskolan och gymnasiesärskolan har i stort sett samma uppdrag som grundskolan, respektive gymnasieskolan. 
Läroplanen är dock anpassad till elevernas förutsättningar. 

I Skolverkets allmänna råd anges vad som avses med utvecklingsstörning: 

”Målgruppen för grundsärskolan är barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. Målgruppen för gym-

nasiesärskolan är ungdomar vars skolplikt har upphört, som påbörjar utbildningen före utgången av det första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år, och som inte 

bedöms ha förutsättningar att nå upp till gymnasieskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. Det som sägs i skollagen om personer med utveckl-

ingsstörning gäller även dem som har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada, föranledd av yttre våld eller 

kroppslig sjukdom. Personer med autism eller autismliknande tillstånd jämställs med personer med utvecklingsstörning endast om de också har en utvecklingsstörning 

eller en bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. 

Utvecklingsstörning definieras som en nedsättning i intelligens- förmåga konstaterad under uppväxten och en samtidig nedsättning i adaptiv förmåga eller beteende. 

Dessa två kriterier för att definiera utvecklingsstörning, intelligensförmåga och adaptiv förmåga, återfinns i flera diagnostiska klassifikationssystem.” 

Kommunen har ingen prognos för antalet elever som tillhör målgruppen enligt ovan.  I bokslutet för 2018 finns föl-
jande antal redovisade: 

 

SÄRSKOLAN 2016 2017 2018 

Grundsär/träningsskola 25 21 25 

Fritidsklubb/fritids 27 20 11 

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 

Figur 18 Antalet särskoleelever 2016-2018 i Sala 

Grundsärskolan finns i tillfälliga lokaler på Klövervägen. Särskolans högstadieelever finns i Gysingegården intill Eke-
byskolan. Gymnasiesärskola finns på Ösby som också har ett flertal elever från andra kommuner, vilka finansieras 
med så kallade interkommunala ersättningar. Gymnaisesärskola med träningsskola finns även på Klövervägen. 
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Skolnämnden har givit skolchefen i uppdrag att se över särskolans organisation med målsättningen att grundsärsko-
lan 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. 

I det arbetet kommer även gymnasiesärskolan att ingå. 

Inför höstterminen 2019 aviseras en relativt stor ny grupp särskoleelever som kommer både från våra förskolor och 
är inflyttade från andra kommuner. Organisationen har en stor utmaning i att hitta lokallösningar för detta. Det inne-
bär också ytterligare kostnader. Snittkostnaden för en grundsärskoleelev är i Sala cirka 500000 kronor. Ökningen be-
räknas till 6 elever.  

 2020 2021 2022 

Nettoförändring, grund-
särskolan, 500 tkr/elev 

3000000 3000000 3000000 

Figur 19 Förändring kostnader särskolan 2020-2022 

Kulturskolan 
Enligt skolnämndens verksamhetsplan skall Sala kommun bedriva kommunal kulturskola och erbjuda elever ett kurs-
utbud med olika kulturformer och genom samverkan med andra aktörer erbjuda eleverna ett övrigt brett utbud av 
kulturaktiviteter av god kvalitet både under skoltid och på fritiden, på landsbygd och i centrala Sala.  

Det finns ett uppdrag att hitta samverkansformer med civilsamhället, exempelvis studieförbunden, för alternativ till 
de åtgärder som behöver vidtas för att verksamheten skall kunna bedrivas inom befintliga ekonomiska ramar. 

Mediaenheten 

Biblioteksverksamhetens har i många fall varit saknad på enheterna, vilket inte minst framkom när Läslyftet genom-
fördes i Sala. I Salas grundskolor har, med stöd av statsbidrag, en betydande satsning på elevernas läsförmåga gjorts, 
genom att förstärka skolbiblioteken. Det sker i nära samverkan med skolornas IT-pedagogiska verksamhet, vilket lig-
ger helt i linje med de nationella intentionerna. 

Så är står det i läroplanen angående rektors ansvar: 

”…skolans arbetsmiljö utformas så att alla elever, för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, ges aktivt lärarstöd samt får tillgång till och förutsättningar att 
använda läromedel av god kvalitet och andra lärverktyg för en tidsenlig utbildning, bland annat skolbibliotek och digitala verktyg” 

”Skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens”.  

För att uppfylla läroplanens mål behöver skolbiblioteken ses som en integrerad del av undervisningen. Det är en verksamhet som behöver planeras och utvärderas för 

att på bästa sätt kunna bidra till alla elevers lärande, enligt den analys som skolverket gjort. (Anette Holmqvist). 

De finns relativt stark trygghet att verksamheten kommer att kunna stödjas genom statsbidrag åtminstone fram till 
och med 2020, troligen längre. Om statsbidragen för likvärdighet skulle utebli, påverkar det en verksamhetsvolym 
motsvarande närmare 5 mkr. 

Elevhälsan 

Elevhälsan bedöms vara oförändrad under planperioden. Inom vård och omsorg aviseras att nuvarande samarbetet 
med socialsekreterare i skolan, det så kallade Skolteamet, som vård och omsorg och skolnämnden gemensamt finansi-
erar, kommer att upphöra. Den del av insatserna som skolan finansierar, fortsätter vara en del av elevhälsans resur-
ser. 

Skolnämnden har, såsom framgår nedan, begärt en översyn av Salas elevhälsoorganisation, som i nationella jämförel-
ser påvisar högre kostnader än rikssnittet. 
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Skolnämndens uppdrag enligt verksamhetsplan för 2019-2021 
Flera av nedanstående uppdrag som Skolnämnden givit i mars 2019 kommer sannolikt att vara förknippade med be-
tydande kostnader om de leder till åtgärder. 

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 skolnämnden 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.  

En preliminär bedömning är att främst ingångslöner behöver stärkas, till en total kostnad av cirka 3 mkr per år, om 
Sala kommun skall jämställa sin konkurrenskraft i förhållande till omgivande kommuner. Se under rubrik Personal- 
och kompetensförsörjning, sidan 19. 

Andra åtgärder kan vara att se över undervisningens organisation, exempelvis genom tvålärarsystem, vilket sannolikt 
även det kommer att innebära kostnadsökningar och investeringar. 

Särskolans organisation  
Organisationen 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 elever 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 min rörelse varje dag skall tas fram, med presentation sen-
ast 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 (Neuropsykolo-
giska funktionsnedsättningar) och en plan för nödvändiga fysiska anpassningar ska vara klar senast december 2019. 
Efter kostnadsberäkning av åtgärderna bör det vara möjligt att samtliga skolor skall ha inlett arbetet senast 2022. 

Kostnaderna kan eventuellt täckas av statsbidrag. Därför läggs de inte in i denna strategiska plan. 

Geografiskt perspektiv på volymökningar – Sala kommun 2030 
Skolnämnden förutsetts ges möjlighet att delta i Kommunstyrelsen utredningsarbete kring hur kommande volymök-
ningar skall korrelera med ett geografiskt perspektiv. Detta för att säkerställa att det finns förskoleplatser och tillräck-
ligt 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. 

Övrigt 
Nämnden har därutöver i verksamhetsplanen även givit uppdraget att inför strategiskt inspel redovisa vilka investe-
ringar som behöver göras för att förbättra arbetsmiljön. 

En sådan lista med åtgärder kommer därför att upprättas tillsammans med skyddsombud och de fackliga organisat-
ionerna. Barn och Utbildning ser det som nödvändigt att de förväntningar ett sådant arbete skapar även leder till kon-
kreta resultat. Tiden är dock allt för knapp för att kunna presentera dessa krav och önskemål i detta strategiska inspel. 
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Personal- och kompetensförsörjning 
Skolnämnden har i verksamhetsplanen för 2019-2021 satt som mål att Sala kommun ska eftersträva att öka antalet 
behöriga lärare och pedagoger i kommunens verksamheter. 

Här är några jämförelseuppgifter: 

 (Skolverket 2017) Sala 
Jämförbara  
kommuner 

Alla  
kommuner 

Förskola; andel årsarbetare med 
pedagogisk högskoleexamen. 

41 47 42 

Fritidshem: andel årsarbetare med  
pedagogisk högskoleexamen. 

24 42 39 

Förskoleklass: andel årsarbetare med  
pedagogisk högskoleexamen. 

95,4 91,3 88,8 

Grundskola: andel årsarbetare med pedagogisk 
högskoleexamen. 

82 82 83 

Gymnasieskola: andel årsarbetare med  
pedagogisk högskoleexamen. 

72 78 81 

Figur 20 Skolverkets jämförelse angående andel med pedagogisk högskoleexamen i Sala jämfört med riket 

Skolnämnden har även givit ett utredningsuppdrag om 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. 

Det finns många faktorer som kan påverka dessa möjligheter, men en hypotes är att Sala behöver vara en så attraktiv 
arbetsgivare och erbjuda god och utvecklande arbetsmiljö och konkurrenskraftiga löner. Det råder en tilltagande brist 
på behöriga lärare i hela landet och alla kommuner och andra huvudmän anstränger sig för att göra sig gällande på 
den marknaden. Det politiska målet är helt inriktat på att Sala skall öka andelen behöriga. Detta alltså på en marknad 
där utbudet blir allt lägre och efterfrågan större. 

Ett annat sätt att möta de framtida utmaningarna skulle kunna vara att pröva nya och tillämpa beprövade alternativa 
lösningar. Verksamheten skulle exempelvis kunna organiseras för att omfördela arbetsuppgifter och ta stöd av helt 
andra kompetenser. 

Lönerna måste dock, med det mer traditionella lösningssättet, ses som en nyckelfaktor. At höja ingångslönerna för 
förskollärare och lärare blir därmed avgörande för att kunna lyckas. Det får också till följd att stora delar av förskollä-
rar- och lärarkollektivet behöver få lönelyft för att inte hamna under ingångslönerna, som kan betraktas som en 
lägstanivå om lönesättningen skall vinna legitimitet. 

Varje procents löneökning i hela Skolnämndens ansvarsområde motsvarar 4,1 mkr. 

Om vi bryter ut grupper med den utbildning som ger behörighet, handlar det om förskollärare och lärare, som mots-
varar ungefär 60 procent av alla lönekostnader. Varje procent lön i den gruppen motsvarar alltså cirka 2,5 mkr. 

 Förskollärare 
Fritids- 

pedagog 
Lärare åk 1-6 

Lärare 7-9  

+ gy 
TOTALT 

Nuvarande ingångslön 26100 26500 27550 29100  

Ny lön 30000 30000 31000 32000  

Ökad lönekostnad totalt 950000 130000 650000 100000 1,85 mkr 

Ny lön 2 31000 31000 32000 33000  

Ökad lönekostnad totalt 1900000 220000 1300000 230000 3,65 mkr 

Figur 21 Ingångslöner och kostnader vid förändring 

Tabellen visar konsekvenserna av de lönejusteringar som behöver göras av befintlig personal, om ingångslönerna lyfts till mer konkurrenskraftiga nivåer. 



20 (30) 
Barn och utbildning 

 
 

20 (30) 

Utöver detta bedömer skolchefen att det behövs en generell uppräkning av löner för rektorer, med tanke på omgi-
vande kommuners lönenivåer bland ledare och att de olika riktade lönesatsningar som gjorts inom lärarkollektivet 
lett till att den relativa löneskillnaden mellan rektorer och lärare i vissa fall blivit marginell eller utplånad. Kostnaden 
för en sådan justering kan beräknas till drygt 1 mkr. 

Pensionsavgångar under planperioden 

 
Född 55  

(pension 2020) 

Född 56 

(pension 2021) 

Född 57 

(pension 2022) 

Född 58 

(pension 2023) 

Född 59 

(pension 2024) 

Lärare 10 6 6 8 10 

Förskollärare 3 5 3 1 3 

Barnskötare 2 2 8 7 3 

TOTALT 15 13 17 16 16 

Figur 22 Pensionsavgångar lärare och förskolepersonal 2020-2024 

Lokalhyror 

Kostnadsförändringar för lokaler, jämfört med 2019. 

 2020 2021 2022 

Vallaskolan f-6 5 500 000 11 000 000  11 000 000 

(Åkraskolan, modul extra kostnad) (5 000 000) (5 000 000) 5 000 000) 

Gärdesta III förskola 1 000 000 1000 000 1000 000 

Ängshagen utbyggnad  250 000 500 000 

Sörskogen -425 000 -850 000 -850 000 

Särskolan 500 000 500 000 500 000 

Summa: (exklusive Åkra) 6 575 000 11 900 000 11 900 000 

Figur 23 Förändrade lokalkostnader från 2019, exklusive Åkramodulerna 

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. 

Ett stort betydande statsbidrag är ”Likvärdighets-bidraget” som kan användas för utvecklingsinsatser i grundskolan. 
Bland annat används det till den ovan beskrivna satsningen på läsfrämjande och källkritik, alltså inom den nybildade 
mediaenheten. Bidraget lämpar sig även till exempelvis den NPF-satsning som nämnden efterfrågat. Det är dock inte 
avsett att användas för att finansiera sådant som kommunen redan gör. 

Andra stora poster är statsbidrag för olika lönesatsningar för lärare. Det gäller försteläraruppdraget och det så kallade 
lärarlyftet. 

Andra statsbidrag 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 
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betydande ekonomiskt osäkerhetsmoment. Verksamheten skall redovisas och bedömas i efterhand. Om den inte be-
drivits enligt vad Skolverket anser vara enligt förordning och syfte, så blir kommunen återbetalningsskyldig. 

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

Ny lagstiftning 

Nationella prov 
Proven blir alltmer digitala och kräver därmed i allt större omfattning att kommunen tillhandahåller verktyg för alla 
elever som gör detta möjligt. Från 2018 gällde det årskurs 9 och gymnasieskolan. Nu har nya årskurser tillkommit. 
Det betyder att den förstärkta digitaliseringen av skolan i Sala måste fortsätta. Statsbidrag finns inte för detta, utan 
bedöms vara ett rent kommunalt intresse. Den ena läromedelskostnaden måste bytas mot en annan, digitaliserad. Sala 
var tidigt ute med lösningar med datorer eller digitala lärplattor till alla elever på högstadiet och nu även övriga års-
kurser 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 
Programmering bedöms numer vara något som alla behöver grundläggande kunskaper i. Satsningar på läromedel för 
detta har bland annat gjorts inom Mediaenhetens ram och för likvärdighetens skull samordnats och finansierats med 
statsbidrag. 

Investeringar 

LOKALBEHOV 

Nämndens behov av förändrade lokaler ser för närvarande ut så här: 

Förskolor 
2022 behöver med nuvarande befolkningsutveckling åtminstone netto fem nya förskoleavdelningar tillskapas, an-
tingen genom kommunal utbyggnad eller genom enskilda initiativ. 

Flera kommunala förskolor är dessutom i sådant skick att de behöver genomgå en omfattande renovering eller helt 
bytas ut. Förändringar av behov av förskoleplatser är svåra att förutse och kan uppstå med mycket kort varsel. Det är 
särskilt känsligt i en situation där förskolorna nyttjas på gränsen till deras kapacitet, vilket varit fallet under senare år. 

Sala har också jämfört med andra kommuner stora barngrupper och om kommunen har som ambition att erbjuda lik-
värdig eller bättre förskoleverksamhet än grannkommunerna, behövs satsningar göras för att komma ifatt. 

Av ovanstående skäl behövs långsiktiga strategiska planer för var kommunens framtida utbyggnad av förskolor och 
förskoleplatser skall förläggas. 

Ängshagenskolan 2020-2021 
Nuvarande moduls bygglov går ut under 2019 och behöver ersättas. Barn och Utbildning efterfrågar en lösning med 
fyra nya klassrum, ett antal grupprum och ett kontorsutrymme. Investeringen gör det möjligt att få ett jämnare flöde 
av elever i skolan, som ursprungligen var byggd för en 1-6-skola, där förskoleklass tillkommit. Det är relativt rymligt 
på f-3 men trångt på 4-6. En utbyggnad skulle göra det möjligt att öka elevantalet med totalt 50-75 elever. 

Efter kommunikation med fastighetsenheten framgår även att skolbyggnaden i övrigt kräver investeringar för att ex-
empelvis bli mer energieffektiv. 

Arbetet skulle ur barn och utbildnings synvinkel kunna påbörjas 2020, när Vallaskolan lämnar C-huset på Kungsängen 
(Kungsängsgymnasiet), som då kan användas som tillfällig evakueringslokal under om- och tillbyggnationen.  

Varmsätra skola 2020-2021 
Varmsätra skola är med nuvarande organisation för trång. Förutom den tekniska upprustning som behövs för kök, 
säkra transporter, etcetera, behövs matsal och med bevarad organisation även en viss utökning av undervisningsloka-
lerna. 

Möklinta kyrkskola 2021-2022 
Möklinta skola har under senare år fått ett ökat elevantal och ökningen fortsätter ytterligare några år. 3 klassrum är 
läsåret 2019/2020 inrymda i den närbelägna Åsgården. En översyn behövs om skolverksamheten åter skall vara sam-
lad. 
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Åkraskolan och Lärkbacksskolan 2022-2024 
Dessa båda skolor är för närvarande helt eller delvis uppbyggda av modullösningar. En stor utredning är genomförd 
med olika lösningar, varav en kan vara ett en ny skola för 3-4 paralleller, det vill säga drygt 600 elever uppförs. 
Åkraskolans moduler ersätts då helt, och Lärkbacksskolans framtida organisation eller dess lokalers användning kan 
komma att förändras. 

Det rör sig om en mycket omfattande investering där målet även är att minska segregationstendenser i Sala. 

Högstadieskolorna 
Antalet elever på högstadieskolorna Ekebyskolan och Vallaskolan 7-9 kommer att öka mycket kraftigt under planperi-
oden.  

En preliminär bedömning är att högstadiet kommer att rymmas inom de lokaler som står till buds, om Vallaskolans B-
hus som lämnas av f-6 år 2020 kan tas i anspråk för högstadiet. Däremot bedömer rektor att investeringar blir nöd-
vändiga i befintliga lokaler, exempelvis för NO-undervisning och ombyggnationer av gradängsalar med betongfunda-
ment, etcetera. Det kan röra sig om omfattande anpassningar som kan komma att kräva stora ekonomiska investe-
ringar. Bland annat är ventilationssystemet för svagt dimensionerat i många klassrum. 

Ösby naturbruksgymnasium och Grönt kompetenscentrum 2020-2030 
En idé om långsiktig lokalplanering har tagits fram, som behöver bli föremål för fortsatt dialog och därefter fastställas. 
Tanken är att skolområdet successivt skall förstärka gestaltningen av ett Grönt kompetenscentrum, vid sidan av ut-
vecklingen av gymnasieskolan. 

INVESTERINGAR 

Projekt (Program) Plan 2020 Nytt förslag 2020 Plan 2021 Nytt förslag 2021 Förslag 2022 

Inkomster 0 0 0 0 0 

Utgifter 9 000 4000 4 000 4000 4000 

Vallaskolan  12000    

Ängshagenskolan    300  

Ösby  1000  2500 1750 

Förskolor  400  400 600 

Summa 9 000 17400 4 000 7200 6350 

Figur 24 Planerade investeringar 2020-2022 

Driftskonsekvenser 
År 2020: Inventarier nya Vallaskolan, mm avskrivningstid 5 år.  3500 mkr 

År 2021: Jordbruksredskap Ösby mm, avskrivning 5 år 5000 mkr 

År 2022 Jordbruksredskap Ösby mm, avskrivning 5 år = 6300 mkr  
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Resultatanalys (ekonomi och mål) 
Analysera ekonomiskt resultat och måluppfyllelse genom att beskriva utveckling och trender samt prioriterade om-
råden. Beskriv i text hur siffrorna beräknats fram för budget/plan perioden t ex volymförändringar, måluppfyllelse 
etc.  

RESULTATRÄKNING OCH EKONOMISK ANALYS 

Tkr 
Bokslut 2018 Budget 2019 Plan 2020 Nytt förslag 

2020 
Plan 2021 Nytt förslag 

2021 
Förslag 2022 

Externa intäkter -142 521 -115 115 -118 016 -118 016 -121 285 -119 294 -122 326 

Interna intäkter -70 619 -65 418 -67 066 -67 066 -68 924 -68 924 -70 647 

Summa intäkter -213 139 -180 533 -185 082 -185 082 -190 209 -188 218 -192 973 

Köp av huvudverk-
samhet, bidrag 

73 454 70 118 71 885 71 885 73 876 71 885 71 885 

Personalkostnader 414 524 393 832 403 756 419 784 414 940 438 839 458 406 

Övriga kostnader 48 874 45 367 46 510 47 285 47 798 50 551 52 684 

Interna kostnader 203 913 187 243 191 960 212 040 197 278 214 296 224 344 

Summa kostnader 740 766 696 560 714 115 740 035 733 903 775 571 807 319 

Resultat 527 627 516 027 529 032 554 953 543 694 587 353 614 346 

DRIFTREDOVISNING 

Här beskrivs fördelningen per verksamhetsområde.  

 

Tkr 
Bokslut 2018 Budget 2019 Plan 2020 Nytt förslag 

2020 
Plan 2021 Nytt förslag 

2021 
Förslag 2022 

Nämnd 524 689 706 787 726 807 827 

Kulturskolan 6 534 5 558 5 698 5 698 5 856 5 856 6 002 

Central förvaltning 15 510 15 122 15 503 16 334 15 933 17 171 17 991 

Förskolan 133 327 133 287 136 646 141 369 140 433 148 653 157 370 

Gymnasiesärskolan 6 831 5 313 5 447 5 739 5 598 6 033 6 321 

Grundsärskolan 11 058 11 818 12 116 15 113 12 452 15 491 15 879 

Grundskolan 258 371 262 187 268 795 281 285 276 244 300 169 312 334 

Gymnasieskolan 86 250 82 053 84 121 88 628 86 452 93 172 97 623 

Vuxenutbildningen 5 927 - - - - - - 

SFI 3 299 - - - - - - 

Summa 527 627 516 027 529 032 554 953 543 694 587 353 614 346 

 

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 2018 anges ett värde. 

Perspektiv Hållbart samhälle 

MÅL: VÄXANDE SALA 
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 Sala kommun ska genom att bedriva kommunal kulturskola erbjuda elever ett kursutbud med olika kul-
turformer och genom samverkan med andra aktörer erbjuda eleverna ett övrigt brett utbud av kulturakti-
viteter 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. 

Nämndens indikatorer för perspektivet ett Hållbart samhälle 
 

    Bokslut 2018 

Ett Växande sala     

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

16 

Sala kommun har gymnasieskolor som minst 50% av de behöriga grundskoleeleverna väljer 61,7 

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

Ja 

Figur 25 Mål: Ett växande Sala, indikatorer bokslut 2018 

Nämnden har 5 mars 2019 beslutat om nya mål, men inga nya indikatorer. Inför arbetet med verksamhetsplan 2020-2022 behöver nämnden se till att mål 
och indikatorer korrelerar. 

PERSPEKTIV MEDBORGARE 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

 100 % 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 % av alla ärenden i klagomålshanteringen ska redovisas med åtgärder till nämnden. Anmälningar 
till skolinspektionen ska inte leda till några anmärkningar eller förelägganden. 

 100 % av alla elever som inte klarar kunskapsmålen ska ha utredning och i förekommande fall åtgärds-
program. 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 kommunens verksamheter. 

Nämndens indikatorer för perspektivet Medborgare 
 

    Bokslut 2018 

Nöjda medborgare och burkare  

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

79 

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) 52 

Eleverna i åk 6 når godkänt resultat i de nationella proven (KKIK) i.u 

Eleverna är behöriga att söka gymnasieprogram efter grundskolan (KKIK) 87,0 

Alla elever lämnar grundskolan med fullständiga betyg 74,5 

Elevernas meritvärde (betygspoäng slutbetyg) i grundskolan ständigt förbättras (17 ämnen) 219,8 

Eleverna i kommunens gymnasieskolor fullföljer sin gymnasieutbildning (KKIK) 67,4 

Skolbiblioteksverksamhet bedrivs på alla grundskolenheter 13/13 
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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) 

87 

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) 

77 

Figur 26 Mål perspektivet medborgare, indikatorer bokslut 2018 
 

Nämnden har 5 mars 2019 beslutat om nya mål, men inga nya indikatorer. Inför arbetet med verksamhetsplan 2020-2022 behöver nämnden se till att mål 
och indikatorer korrelerar. 

 

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 strategiskt inspel re-
dovisa vilka investeringar som behöver göras för att förbättra den fysiska, organisatoriska och psy-
kosociala arbetsmiljön arbetsmiljön. 

Nämndens Indikatorer för perspektivet Medarbetare 
 

    Bokslut 2018 

Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö 

 

 

Sjuktalen i skolnämndens ansvarsområde understiger 4 % (tom 30 nov 18) 6,2 

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 ar-
betsplats mål och arbetssätt. (ny indikator) 

3,5 

     

Figur 27 Mål perspektivet medarbetare, indikatorer bokslut 2018 

 

 

 
Nämnden har 5 mars 2019 beslutat om nya mål, men inga nya indikatorer. Inför arbetet med verksamhetsplan 2020-2022 behöver nämnden se till att 
mål och indikatorer korrelerar. 

 

VERKSAMHETSFAKTA/NYCKELTAL 

Nedanstående tabell beskriver konsekvenserna för förskolan och grundskolan, när det gäller barnantal per avdelning 
och lärartäthet, vid preliminär ramfördelning, anpassning till barn- och elevökning och inom parentes (..) om nämn-
dens äskande beviljas. Det finns även möjligheter till andra omfördelningar inom skolnämndens ram, vilket i så fall 
kräver beslut. Det kan gälla omfördelning mellan exempelvis kulturskola, elevhälsovård, etc till direkt undervisning, 
för att upprätthålla lärartäthet eller barngruppers storlek. 

Alternativa åtgärder finns beskrivna under rubriken Konsekvenser, med start sidan 27. 
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Bokslut 2018 Budget 2019 Plan 2020 Nytt förslag 

2020 
Plan 2021 Nytt förslag 

2021 
Förslag 

2022 

Förskola  
Antal barn per avdel-
ning 

   

    

Vid ram enligt plan, 
anpassning till antalet 
barn (SKN:s äskande) 

16,9 16,9 17,9 16,9 
 (15,9) 

17,9 16,9 
 (15,9) 

16,9 
(15,9) 

Grundskolan        

Antal elever per lärare 
(heltidstjänst)* 

11,3 11,3 13,3 11,3 14,6 11,3 11,3 

        

Figur 28 Konsekvenser för förskola och grundskola om inga omfördelningar i budget görs i övrigt 

* Beräknat som 27 % nedskärning på mellanstadiet och högstadiet 2020. Lågstadiet orört.  

** Beräknat som ytterligare 15 % nedskärning på mellanstadiet och högstadiet 2020. Lågstadiet orört.  

Fördelning av medel till förskola och grundskola 
Barn och Utbildnings bedömning är att såväl förskola som grundskola befinner sig i ett skede där införande av barn-
peng i förskolan och skolpeng i grundskolan skulle ge större trygghet och stabilitet. 

Det skulle för förskolans del innebära att de kommunala förskolorna tilldelas medel på samma grunder som de en-
skilda förskolorna, och andra huvudmän. 

Ett sådant system skulle kunna införas redan 2020. Det kan antingen innebära att skolnämnden fördelar medel inom 
sin egen ram, eller att fullmäktige beslutar om tilldelning och att denna då följer befolkningsutvecklingen. 

För grundskolans del är förändringen mer påtaglig. Den skulle realistiskt sett kunna införas från och med 2021. 

Skolpeng finns redan för gymnasieskolan. Varje enskilt program har en ”prislapp”.  
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Sammanfattning, ram 

 

  2019 2020 2021 2022* 

Ram enligt plan (tkr) 516.027 529.032 543.694 557.286 

Ökad ram 
 

13.005 27.667 41.259 

Kostnadsökningar 2,5 %   -12.901 -26.126 -39.719 

Gärdesta III förskola, inkl hyresförändring   -5.500 -5.500 -5.500 

Hyresförändringar, främst Valla f-6   -5.575 -10.900 -10.900 

Kapitaltjänstkostnader 
 

-1.500 -5.000 -6.500 

ÅTERSTÅR**   505.056 501.168 501.167 

Ramökning vid oförändrad volym (tkr) 
 

-12.471 -19.859 -21.860 

Ökat barnantal fsk   -3.750 -7.500 -12.500 

Ökat elevtal grsk   -6.700 -13.300 -20.200 

Ökat elevtal grundsärskolan  -3.000 -3.000 -3.000 

Behov ny nivå (tkr)   -25.921 -43.659 -57.060 

     

SKOLNÄMNDENS AMBITION     

Minskade barngrupper – 1/avd.   -5.000 -5.000 -7.500 

Attraktiv arbetsgivare, ingångslöner   -3.000 -3.000 -3.000 

Ramökning SKN:s ambition (tkr)   -33.921 -51.659 -67.560 

Behov ram SKN (tkr) 
 

562.953 595.353 624.946 

Figur 29 Ramar och behov av ramökning för oförändrad nivå, samt Skolnämndens ambition 

*Ram uppräknad med 2,5 % jämfört med 2021 Alla uppgifter i tkr. 

**Den besparing i 2019 års budget som kräver sänkta lokalhyror och sänkt kostpris, kan genomföras med totalt 10,7 mkr. 

 

Konsekvenser 

Med den preliminära budgetramen för 2020 behöver verksamhetsanpassningar motsvarande 24,3 mkr göras. Inklu-
sive skolnämndens ambitionsnivå, med förstärkningar inom förskolan och attraktiv arbetsgivare är skillnaden 32,3 
mkr jämfört med preliminär budgetram. 2021 blir behoven av kostnadsanpassningar 38,3 mkr respektive 46,3 mkr. 

Det förutsätter att den besparing i 2019 års budget som kräver sänkta lokalhyror och sänkt kostpris, kan genomföras 
med totalt 10,7 mkr. 

Skolnämnden fick inför sammanträdet 5 februari 2019 en sammanställning med möjliga åtgärder och en konsekvens-
beskrivning av dessa. 

Många av dessa åtgärder är beslutade. De som återstår är: 
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Förskolan 

Större grupper, med i snitt ett barn till per avdelning. 4 mkr 
Det innebär under våren gruppstorlekar om cirka 16 barn på småbarnsavdelningar (1-3 år) och 22 på syskonavdel-
ningar. 
Åtgärden ger endast effekt i tätorten, eftersom landsbygdsenheternas verksamhetsvolym anpassas till befolkningsun-
derlaget. 

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. 4,5 mkr. 

Konsekvenser: 
Att införa sådana arbetsscheman, utan att heltidsmåttet rubbas, skulle leda till att personal måste gå mellan olika av-
delningar eller förskolor. 

Grundskolan 
Om lärartätheten minskas generellt över hela grundskolan, går kommunen miste om statsbidraget för lågstadiesats-
ningen, motsvarande cirka 4 mkr. För lågstadiet blir därför en sådan reducering av personaltätheten ekonomiskt 
kontraproduktiv. Minskningen kan därför behöva begränsas till mellanstadiet och högstadiet. 

Minskning 0,2 lärare per 100 elever, mellanstadiet. 1,1 mkr 
Indirekt har mellanstadiet fått besparingskrav på senare år, genom att timplanerna utökats utan ekonomisk kompen-
sation. Idag är tätheten i resursfördelningen 7,3 per 100 elever. Till det kommer exempelvis extra stöd för att upprätt-
hålla verksamhet på små enheter, främst på landsbygden, samt viktade medel för skolor med elever där vårdnadsha-
varnas utbildningsbakgrund är låg. 

Minskning 0,2 lärare per 100 elever, högstadiet. 0,8 mkr 
Det skulle innebära att ytterligare 1,5 tjänst behöver tas bort. En teoretisk lösning är att öka lärarnas undervisnings-
grad. Det finns ingen avtalad tidsgräns för hur stor del av lärarnas arbetstid som skall användas för direkt undervis-
ning. 0,2 tjänster/100 elever motsvarar ca 40 minuter extra undervisning i veckan för högstadiets lärare. 

Nedläggning av skolenheter 

Heden 2,5 mkr. 
Besparingen görs i första hand på det kvalitetssäkringsstöd som ges för mindre undervisningsgrupper på små skolor 
och på lokaler. Verksamheten ryms i Västerfärnebo men skulle kräva vissa lokalanpassningar där. 

Åby 1,6 mkr. 
Kvalitetsstöd och lokaler. Verksamheten ryms eventuellt på Åkraskolan. 

Konsekvenser: 
De ekonomiska följderna av skolavveckling behöver beräknas mer noggrant. Oftast följer kostnadshöjningar för skol-
skjuts, anpassning eller nybyggnation av lokaler på annat håll för att rymma dessa elever. Samtidigt kan sammanslag-
ningar av skolenheter leda till mer rationell organisation på den mottagande skolan. Konsekvenser vid skolnedlägg-
ningar 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.  

Ur ett vidare samhällsperspektiv har tillgången till skola betydelse för attraktionskraften att bo och verka även på 
landsbygden. 

Kulturskolan  

Nedläggning. 5,7 mkr 
Kulturskolan är ännu inte en lagstadgad verksamhet. Vid eventuellt kommande lagkrav på kulturskola, behöver delar 
av verksamheten byggas upp igen. Lokalkostnaderna på 1,7 mkr kommer kommunen att fortsätta ha fram till år 2038. 
Lokalerna kan anpassas och därefter användas för andra kommunala ändamål, alternativt att kontraktet omförhand-
las, vilket troligen leder till en betydande engångskostnad.
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