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SKOLNÄMNDEN/BARN OCH UTBILDNING  

Perioden som gått 

Ny förskola och skola invigdes i Ransta. 

Gärdesta III med fyra nya avdelningar startade under maj och skall vara i full drift till höstterminen. Samtidigt avveck-
lades Bellanderska förskolan. 

Stora verksamhetsanpassningar beslutades i februari för att nå balans enligt tilldelad ram för 2019. Ytterligare an-
passningar gjordes i juni efter Kommunstyrelsens beslut om preliminär fördelning av ramar i budgetdirektiven för 
2020. 

Utredning om särskolans framtida organisation i Sala har inletts. 

Planering av om- och tillbyggnationer i Varmsätra och på Ängshagen har inletts. Den särskilda grundskolegruppen 
”Lillä Ösby” flyttädes i äugusti till Klövervägen intill Klöverskolan. 

Avgifterna för förskola och fritidshem har reviderats. 

Ekonomi 

Resultaträkning och ekonomisk analys 

Tkr 
Budget jan-

aug 2019 
Utfall jan-aug 

2019 
Avvikelse Budget 

 2019 
Helårsprognos 

2019 
Avvikelse 

Externa intäkter -72 345 -71 267 -1 058 -115 136 -124 467 9 330 

Interna intäkter -43 614 -43 410 -204 -65 418 -66 499 1 081 

Summa intäkter -115 959 -114 697 -1 261 -180 554 -190 965 10 412 

Köp av huvudverk-
samhet, bidrag 

46 748 44 874 1 874 70 118 67 679 2 439 

Personalkostnader 263 154 253 645 9 510 394 712 412 965 -18 253 

Övriga kostnader 29 992 26 034 3 958 44 986 42 317 2 669 

Interna kostnader 119 678 129 946 -10 268 186 765 205 284 -18 519 

Summa kostnader 459 572 454 498 5 074 696 581 728 245 -31 664 

Resultat 343 613 339 801 3 813 516 027 537 280 -21 253 

PERIODENS RESULTAT 

Lönekostnader lyfts i perioden upp av en uppbokad löneskuld på ca 21 mkr, så i själva verket ligger personalkostna-
derna minus 11 mkr. Underskottet på personalkostnader beror på avvecklingskostnader på Bellanderska förskolan, 
Öppna förskolan, Kungsängsgymnasiet och Kulturskolan. Den negativa avvikelsen om -10 mkr på interna kostnader 
avser måltidskostnader, lokalhyra och städning. De externa intäkterna har minskat i förhållande till vad som är budge-
terat för perioden gällande pengar från Migrationsverket.  

ÅRSPROGNOS 

Prognosen pekar mot ett underskott om -21 mkr. Det är i huvudsak personalkostnader (avvecklingskostnader), hyra 
för Åkra modulskola, måltidskostnader samt minskade intäkter som påverkar resultatet negativt. De externa intäk-
terna ökar, tack vare riktade statsbidrag som tillkommit, men som samtidigt genererar en ökad kostnadsvolym för 
bland annat personal. På samma gång fortsätter statsbidrag från Migrationsverket att minska. 

Trots de besparingsåtgärder som är utförda under 2019 kommer det att bli svårt att nå budget i balans 2019. 
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Driftsredovisning 

Tkr 
Budget jan-

aug 2019 
Utfall jan-aug 

2019 
Avvikelse Budget 

 2019 
Helårsprognos 

2019 
Avvikelse 

Nämnd 459 640 -180 689 920 -231 

Kulturskola 3 706 4 848 -1 142 5 558 8 104 -2 546 

Central förvaltning 10 082 8 287 1 795 15 122 12 305 2 817 

Förskola 87 528 89 859 -2 331 133 287 139 671 -6 384 

Gymnasiesärskolan 4 429 4 148 281 5 313 6 200 -887 

Grundsärskolan 7 840 7 319 521 11 818 11 004 814 

Grundskolan 171 978 164 744 7 234 262 187 273 620 -11 433 

Gymnasieskolan 57 592 60 055 -2 463 82 053 85 456 -3 403 

Summa 343 613 339 801 3 813 516 027 537 280 -21 253 

Nämnd 

Nämnden har ett underskott på grund av ett extrainsatt sammanträde i mars.  

Kulturskola 

Kulturskolans ram har, enligt besparingsåtgärderna för att nå budget i balans, halverats till 2019. Då det har tagit tid 
att ställa om verksamheten finns ett underskott om -1,1 mkr som gäller personalkostnader i utfallet. Dessutom lyfter 
semesterlöneskulden upp personalkostnaderna med 500 tkr. Prognosen pekar på att underskottet ökar även under 
hösten och landar på -2,5 mkr. 

Central förvaltning 

Överskottet beror på många mindre poster, så som minskade kostnader för IT, personalrepresentation, samt försäk-
ringar. 

Förskola 

Semesterlöneskulden som bokats ut har lyft resultatet med 2,8 mkr. Generellt på förskolan görs ett underskott på 
måltidskostnader, då det var en del av besparingsåtgärderna för 2019. En del av besparingsförslaget var att lägga ned 
Bellanderska förskolan och Öppna förskolan, men avvecklingskostnader under våren 2019 på sammanlagt 2,4 mkr 
ökar på underskottet på förskolan. Två av Gärdesta förskolas nya avdelningar öppnades dessutom tre månader tidi-
gare än beräknat på grund av högt tryck i förskolekön.  

Gymnasiesärskolan 

Gymnasiesärskolan har i utfallet per den sista augusti ett underskott på 300 tkr om semesterlöneskulden lyfts bort. 
Prognosen pekar på ett underskott om 887 tkr. Detta beror på en elev som flyttat till kommunen under året och som 
det ej var budgeterat för samt att Verdandis verksamhet inte kunnat flytta ut till Ösby som planerat. 

Grundsärskolan 

Överskottet beror på att det har budgeterats för fler elever till hösten än vad utfallet blivit. 

Grundskolan 

Grundskolans resultat har förbättrats med ca 12 mkr, tack vare semesterlöner som är uppbokade. Några skolenheter 
har betydande underskott på grund av personalkostnader. Hyran för Åkra modulskola bidrar också till underskottet 
samt minskade intäkter från Migrationsverket. Även här är måltidskostnaderna underbudgeterade, som en del av be-
sparingsåtgärderna 2019, trots att kostnader för pedagogiska måltider har minskat.  
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Gymnasieskolan 

Gymnasieskolans resultat förbättras med 3,9 mkr kronor av den utbokade semesterlöneskulden. Även här har intäk-
terna från Migrationsverket minskat i förhållande till vad som budgeterats. En del av besparingsåtgärderna var att 
minska kostnaderna för introduktionsprogrammet på Kungsängsgymnasiet på grund av minskat antal elever på 
Språkintroduktion. Det har tagit tid att ställa om verksamheten till de nya förutsättningarna, vilket förklarar under-
skottet om 3 mkr som till största del beror på personalkostnader.  

Investeringar 

Tkr 
Budget jan-

aug 2019 
Utfall jan-aug 

2019 
Avvikelse Budget 

 2019 
Helårsprognos 

2019 
Avvikelse 

Inventarier SKN 4 667 3 016 1 651 7 000 7 000 0 

       

       

Summa 4 667 3 016 1 651 7 000 7 000 0 

Vissa planerade investeringar, så som parkbelysning på Ösby, kommer ej att kunna genomföras i år på grund av att 
den upphandlade elfirman inte hinner med att utföra arbetet under detta år.  

Inventarier för nya Vallaskolan kommer att debiteras Barn och Utbildning under hösten 2019 om ca 1,2 mkr. 

Inventarier för uppstarten av Gärdesta III har köpts in enligt plan. 

En del möbler till våra förskole- och skolenheter som nämnden beviljat har köpts in, men fakturorna har inte hunnit 
komma. 

En minibuss till Ösby är beställd och faktura för detta kommer att komma under hösten 2019. 

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

Målet är helt uppfyllt  Målet är delvis uppfyllt Målet är inte uppfyllt Mätindikator saknas Ingen mätning  Inget mål satt 

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE 

MÅL: VÄXANDE SALA 

• Sala kommun ska genom att bedriva kommunal kulturskola erbjuda elever ett kursutbud 

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. 

• Sala kommun ska erbjuda bra och likvärdig förskola och grundskoleverksamhet såväl på 
landsbygden som i centrala Sala. 

 

MÅL: ENLÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING 

  

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

 
 

Kulturskolan har ännu ett brett utbud för aktiviteter på fritiden. Kulturgarantin med besök i alla skolenheter har avvecklats. 

Förskole- och skolverksamheten i såväl Sala tätort och landsbygd utvecklas bland annat genom genomförda och planerade lokalinveste-

ringar. Medel för att kunna bedriva verksamhet även på enheter med lågt elevunderlag omfördelas inom ram för att ge likvärdiga förut-

sättningar.
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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 tystnads-

kultur. 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 föreläggan-

den. 

• 100% av alla elever som inte klarar kunskapsmålen ska ha utredning och i förekommande 
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 skol-

kommuner. 

• Sala kommun ska eftersträva att öka antalet behöriga lärare och pedagoger i kommunens 
verksamheter. 

 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE 

 
 

Målet angående intresset att gå i skolan mäts inte. Nolltolerans mot mobbning manifesteras bland annat genom likabehandlingsplanerna. 

Rutinerna för klagomålshantering behöver säkras bättre, och det digitala stödet via kommunens hemsida förstärkas. Hittills i år har inga 

anmälningar till skolinspektionen lett till kritik. Rutiner för kunskapsuppföljning behöver förstärkas. Sala ligger det senaste året nära lan-

dets snitt beträffande de flesta nyckeltal. Andelen behöriga lärare minskar, bland annat till följd av att efterfrågan är större än tillgången 

på lärare med rätt kompetens. Små enheter har extra svårt att få relevant behörighet bland lärarna i alla ämnen. 

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 för-

skolor. 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 redovisa vilka investeringar som behöver göras för att förbättra den fysiska, orga-
nisatoriska och psykosociala arbetsmiljön. 

 

Investeringar görs i den fysiska miljön för att förbättra arbetsmiljön på eftersatta arbetsplatser. Attraktiviteten mäts inte. Det finns ingen 

definition om vad lagom stora barngrupper är, men Sala har något större barngrupper än riket i snitt. Systematiskt arbetsmiljöarbete skall 

finnas på alla arbetsplatser, vilket också följs upp av arbetsgivare och fackliga organisationer. Arbetet med att på ett övergripande sätt 

inventera investeringsbehoven för bättre arbetsmiljö är ännu inte påbörjat. 
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Framtiden 

Fortsatt planering av framtida förskole- och skolverksamhet är beroende av strategiska beslut om lokaler. 

Framtida fördelnings- och finansieringsprinciper för förskole- och skolverksamhet är också beroende av politiska be-

slut om exempelvis införande av barn- och elevpeng. 

Förutom ett ansträngt ekonomiskt läge ser Skolnämnden ökade utmaningar när det gäller rekrytering av personal 

med adekvat utbildning, då exempelvis antalet nyexaminerade lärare kraftigt understiger det nationella behovet av 

nyrekrytering. 
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