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SKOLNÄMNDEN  

Sammanfattning året som gått 

2019 inleddes med ett omfattande arbete där skol-
nämnden, rektorer och andra chefer gemensamt tog 
fram ett underlag för att nå budgetbalans. Besparings-
kraven utifrån 2018 års nivå, var cirka 25 miljoner 
kronor. Stora nedskärningar gjordes inom kultursko-
lan och öppna förskolan lades ner. Nämnden ville 
också hänskjuta några av sparkraven till kommunge-
mensamma åtgärder för lokalhyror och måltidspriser. 
Dessa, uteblivna, besparingar utgör en betydande del 
av detta boksluts underskott. 

Under 2019 var nettoinflyttningen 29 barn i förskole-
åldern. De senaste årens starka inflyttning av främst 
grundskoleelever har dock avstannat, vilket har 
skapat visst andrum i en ansträngd organisation. 

Bristen på utbildad personal märks dock inom de 
flesta områden, mest påtagligt gäller det behöriga lä-
rare och förskollärare. 

Bristen på förskoleplatser var påtaglig även under vå-
ren 2019. Genom att påskynda öppnandet av delar av 
förskolan Gärdesta III med fyra avdelningar och ge-
nom överenskommelser med vårdnadshavare, kunde 
den akuta platsbristen lindras. 

Inför vårterminen samlades de båda högstadiesko-
lorna under en gemensam rektorsorganisation. 

Gymnasieskolorna i Sala har en bra utveckling och 
lockar allt större andel Salaelever att studera på hem-
orten. 

Under hösten 2019 inleddes ett omfattande arbete 
med att se över och förstärka standardprocesser, det 
vill säga grunden för gemensamma rutiner, inom 
verksamheten. Detta för att säkerställa likvärdighet 
och kvalitet. Tydliga rutiner är särskilt viktigt i tider 
då personalomsättningen är hög. 

Verksamhetsansvar 

UPPDRAG 

Skolnämnden skall fullgöra kommunens uppgifter av-
seende: 

Förskola, pedagogisk omsorg samt fritidshem. 

Utbildning inom det offentliga skolväsendet för barn 
och ungdomar: förskoleklass, grundskola, gymnasie-
skola, grundsärskola och gymnasiesärskola med de di-
rekta stödfunktionerna, exempelvis fritidsklubb. 

ORGANISATION 

Central förvaltning består av kansli, skolnämnd, ge-
mensam kompetensutveckling, vikariehantering, IT- 
och skolbiblioteksverksamhet (Mediaenhet) 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 tillhandahåller pedagogisk omsorg även i 
andra former, då främst dagbarnvårdarverksamhet.  

Grundskolans uppdrag styrs av skollag, timplan, lä-
roplaner och kursplaner. I organisationen ingår även 
fritidshem och förskoleklass. 

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för 
elever som inte bedöms kunna nå upp till grundsko-
lans kunskapskrav därför att de har en utvecklings-
störning. För beslut om särskoleplacering krävs såväl 
pedagogisk, psykologisk, social som medicinsk utred-
ning. 

Gymnasieskolan. På Kungsängsgymnasiet finns föl-
jande högskoleförberedande program: ekonomipro-
grammet, samhällsvetenskapsprogrammet, naturve-
tenskapsprogrammet och teknikprogrammet.  

De yrkesförberedande programmen är: barn- och fri-
tidsprogrammet, el- och energiprogrammet samt for-
dons- och transportprogrammet.  

Det finns också introduktionsprogram för de som sak-
nar nödvändiga betyg.  

På Ösby finns: naturbruksprogrammet med inrikt-
ningarna lantbruk, skog och djur samt byggprogram-
met. 

Gymnasiesärskolan finns belägen på tre platser; 
Ösby naturbruksgymnasium, Klövervägen och Salbo-
hed. 

Kulturskolan har kurser i sång, olika musikinstru-
ment, poesi, dans och bild. Kulturskolan administrerar 
kulturinsatser genom kulturrådets bidrag för Skap-
ande skola. 

Viktiga händelser året som gått 

• Ny förskola och skola invigdes i Ransta i ja-
nuari. 

• Gärdesta III med fyra nya avdelningar var i 
full drift till höstterminen. Samtidigt avveck-
lades Bellanderska förskolan och öppna för-
skolan.  

• Stora verksamhetsanpassningar beslutades i 
februari för att nå balans enligt tilldelad ram 
för 2019. Ytterligare anpassningar gjordes i 
juni efter Kommunstyrelsens beslut om pre-
liminär fördelning av ramar i budgetdirekti-
ven för 2020. 

• Utredning om särskolans framtida organisat-
ion i Sala har inletts. 

• Planering av om- och tillbyggnationer i 
Varmsätra skola, Möklinta kyrkskola och på 
Ängshagenskolan har inletts. Den särskilda 
grundskolegruppen ”Lillä Ösby” flyttädes i 
augusti till Klövervägen intill Klöverskolan.  

• En stor översyn av lokalbehoven på kort och 
lång sikt har inletts på Ösby. 
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• Avgifterna för förskola och fritidshem har re-
viderats. 

Ekonomi 

RESULTATRÄKNING OCH EKONOMISK 
ANALYS 

Tkr 
Bokslut 

2018 

Budget 

2019 

Bokslut 

2019 

Budget- 

avvikelse 

Externa in-
täkter 

-142 516 -115 136 -121 333 6 197 

Interna in-

täkter 
-70 619 -65 418 -65 947 529 

Summa in-
täkter 

-213 155 -180 554 -187 280 6 726 

Köp av hu-
vudverksam-

het, bidrag 
73 454 70 118 72 577 -2 459 

Personal-
kostnader 

414 520 394 712 411 151 -16 439 

Övriga kost-
nader 

48 876 44 986 44 726 260 

Interna kost-
nader 

203 916 186 765 204 719 -17 954 

Summa kost-
nader 

740 762 696 581 733 173 36 592 

Resultat 527 608 516 027 545 893 -29 866 

Skolan har fått högre intäkter för olika statsbidrag (4 
mkr) samtidigt som intäkterna från Migrationsverket 
har minskat med 8 mkr och skolan har inom det om-
rådet inte hunnit anpassa verksamhetsnivån till de 
nya förutsättningarna. Även de interkommunala in-
täkterna har minskat mot det budgeterade beloppet, 
då främst på gymnasieskolan. 

Avvikelsen mot budget för köp av huvudverksamhet 
beror på att kostnaderna för särskilda undervisnings-
former ökat. 

Personalkostnader har blivit högre än budgeterat på 
grund av avvecklingskostnader på Kulturskolan, 
Kungsängsgymnasiet, Öppna förskolan och Bellan-
derska förskolan. Dessutom startades ny förskole-
verksamhet på Gärdesta förskola tidigare än planerat 
på grund av söktrycket i förskolan. Samtidigt har kost-
naderna för elevassistenter ökat som ett resultat av 
fler elever i behov av särskilt stöd. En stor del av de 
ökade personalkostnaderna beror på ökade riktade 
statsbidrag som förutsätter satsningar på olika perso-
nalkategorier i huvudverksamheten. 

De minskade kostnaderna för måltider och lokaler 
som nämnden förutsatte när ramarna fördelades har 
ej genomförts, vilket medfört ett underskott om 10,7 
mkr. Övriga ökade kostnader består av en extra elev 
på gymnasiesärskolan, ökade kostnader för städning 
(2 mkr), hyra (Bellanderska och Öppna förskolan 1 
mkr samt Åkra 0,7 mkr) och licenser (1,3 mkr). 

I delårsrapporten gjorde BoU en prognos som pekade 
på -21 mkr. Avvikelsen mellan delårsprognos och ut-
fall för 2019 består av minskade intäkter på 4 mkr 

(Migrationsverket 2 mkr och interkommunala intäk-
ter 2 mkr), ökade hyres- och städkostnader för bl.a. 
Åkra modulskola (1 mkr), ökade interkommunala 
kostnader (3 mkr) samt  ökade licenskostnader (1 
mkr). 

 

DRIFTREDOVISNING 

Tkr 
Bokslut 

2018 
Budget 

2019 
Bokslut 

2019 
Budget-

avvikelse 

Nämnd 524 689 970 -281 

Kulturskola 6 534 5 558 7 971 -2 412 

Central förvaltning 15 510 15 122 16 167 -1 045 

Förskola 133 327 133 287 136 602 -3 315 

Gymnasiesärskolan 6 831 5 313 6 029 -716 

Grundsärskolan 11 058 11 818 11 748 70 

Grundskolan 258 371 262 187 272 645 -10 458 

Gymnasieskolan 86 231 82 053 93 761 -11 708 

Vuxenutbildningen 5 927 - - - 

SFI 3 296 - - - 

Summa 527 608 516 027 545 893 -29 866 

 

Nämnden gör ett underskott på 281 tkr på grund av 
högre arvodeskostnader och ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst, än vad som budgeterats. 

Kulturskolan har haft avvecklingskostnader under 
året på grund av den minskade ramen 2019. Personal 
har sagts upp, men haft uppsägningstid som gör att 
budgetavvikelsen blev -2,4 mkr. 

Central förvaltning gör ett underskott på grund av li-
censkostnader (-1,3 mkr), avskrivningskostnader (-
0,3 mkr) och semesterlöneskuld (-0,4 mkr). Detta vägs 
till viss del upp av att Skolkansliet lämnar ett över-
skott (+ 0,6 mkr) tack vare minskade personalkostna-
der samt allmän återhållsamhet. 

Förskolans underskott består av avvecklingskostna-
der på Bellanderska förskolan (-1,9 mkr) och Öppna 
förskolan (-0,9 mkr), måltidskostnader (-1,1 mkr), 
ökade kostnader för ledning (-1,2 mkr) samt att två av 
Gärdesta förskolas nya avdelningar fick lov att öppnas 
tidigare än budgeterat på grund av högt söktryck i för-
skolekön. 

Gymnasiesärskolan gör ett underskott på 0,7 mkr då 
en ny elev tillkom under våren som ej fanns budgete-
rad.  

Grundskolans underskott om 10,5 mkr beror på ökade 
kostnader för Åkraskolans hyra vid flytt till moduler  
(- 4,8 mkr), måltid (-4,8 mkr) och ledning (-1,3 mkr). 
Dessutom har intäkterna minskat från Migrationsver-
ket med 2,8 mkr. 

Gymnasiet har minskade intäkter från Migrationsver-
ket (-3,8 mkr) och ökade interkommunala kostnader 
(-2,8 mkr). Kungsängsgymnasiet gör ett underskott 
om -5,6 mkr, vilket består av avvecklingskostnader (-2 
mkr), minskade elevintäkter (-2,4 mkr) samt ökade 
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kostnader för pedagogisk drift (-0,5 mkr). Ösby gör ett 
underskott (-0,7 mkr) som beror på ökade kostnader 
för foder p.g.a. förra årets torka samt inköp av ny halm 
som brann upp tillsammans med ladan. 

INVESTERINGAR 

Tkr 
Bokslut 

2018 
Budget 

2019 
Bokslut 

2019 
Budget-av-

vikelse 

Inkomster     

Utgifter 7 965 7 000 4 993 2 007 

Summa 7 965 7 000 4 993 2 007 

BoU har under året varit återhållsamma med investe-
ringar, vilket resulterat i 2 mkr som ej använts av den 
totala investeringsramen.  

0,25 mkr av dessa avser inventarier till nya Vallasko-
lan och kommer att belasta nästkommande år. Ytterli-
gare 0,27 mkr avser en minibuss som beställts av 
Ösby naturbruksgymnasium, men på grund av diverse 
förseningar inte kommer att levereras förrän i mars 
2020. Begäran om tilläggsanslag till 2020 för dessa två 
investeringar kommer att göras. 

EU-BIDRAG 

Ösby naturbruksgymnasium har under 2019 två utby-
tesprojekt som finansieras med hjälp av EU-medel, 
Erasmus + och Nordplus Junior. Båda projekten är ut-
bytesprojekt med skolor i andra länder, Norge och 
Frankrike, och pågår under 2-3 år. Totalt under 2019 
har 480 tkr gått åt i Erasmus-projektet och 331 tkr i 
Nordplus-projektet. 

Även Kungsängsgymnasiet och Åkraskolan har 
Erasmus + projekt. På Kungsängsgymnasiet har 137 
tkr gått åt under 2019 och projektet pågår även under 
vårterminen 2020. På Åkraskolan har 111 tkr gått åt 
under året och även detta projekt fortsätter under 
2020. 

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 

Sala kommun ska genom att bedriva kommunal kulturs-

kola erbjuda elever ett kursutbud med olika kulturfor-

mer 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 cen-

trala Sala. 









 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING 

  

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

Kommentar, perspektiv hållbart samhälle: Kulturskolan 

har ännu ett brett utbud för aktiviteter på fritiden. Kul-

turgarantin med besök i alla skolenheter har avvecklats.  

Förskole- och skolverksamheten i såväl Sala tätort och 

landsbygd utvecklas bland annat genom genomförda 

och planerade lokalinvesteringar. Medel för att kunna 

bedriva verksamhet även på enheter med lågt elevun-

derlag omfördelas inom ram för att ge likvärdiga förut-

sättningar. 

 



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 re-

dovisas 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 åtgärdspro-

gram. 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. 











 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MED-

BORGARE 

Kommentar, perspektiv medborgare: Målet angå-

ende intresset att gå i skolan mäts inte. Nolltole-

rans mot mobbning manifesteras bland annat ge-

nom det lagstiftade kravet på upprättade planer 

mot kränkande behandling. Rutinerna för kla-

gomålshantering behöver säkras bättre, och det 

digitala stödet via kommunens hemsida förstär-

kas. Flera anmälningar till skolinspektionen har 

lett till kritik. 

Intern uppföljning visar att det förekommer att 

elever inte har utredning och åtgärdsprogram, 

trots att det föreskrivs. 
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Sala ligger det senaste året nära landets snitt be-

träffande de flesta nyckeltal. Andelen behöriga 

lärare minskar, bland annat till följd av att efter-

frågan är större än tillgången på lärare med rätt 

kompetens. Små enheter har extra svårt att få re-

levant behörighet bland lärarna i alla ämnen. Må-

let anger dock att kommunen skall eftersträva att 

öka antalet behöriga, och ur den aspekten har 

målet uppfyllts. 
 

 

 

PERSPEKTIV MEDARBETARE 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETS-

MILJÖ 

  

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDAR-

BETARNA 

  

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 ar-

betsmiljöarbetet och inför strategiskt inspel redovisa 

vilka investeringar som behöver göras för att för-

bättra den fysiska, organisatoriska och psykosociala 

arbetsmiljön. 









 

Kommentar, perspektiv medarbetare: Investeringar 

görs i den fysiska miljön för att förbättra arbetsmil-

jön på eftersatta arbetsplatser. Attraktiviteten mäts 

inte. Det finns ingen definition om vad lagom stora 

barngrupper är, men Sala har något större barngrup-

per än riket i snitt, trots att fler förskolegrupper till-

kommit under 2019. Systematiskt arbetsmiljöarbete 

skall finnas på alla arbetsplatser, vilket också följs 

upp av arbetsgivare och fackliga organisationer. Ar-

betet med att på ett övergripande sätt inventera in-

vesteringsbehoven för bättre arbetsmiljö är ännu 

inte påbörjat. 

Framtiden 

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

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

politiska beslut om exempelvis införande av barn- och 
elevpeng. 

Förutom ett ansträngt ekonomiskt läge ser Skolnämn-
den ökade utmaningar när det gäller rekrytering av 
personal med adekvat utbildning, då exempelvis anta-
let nyexaminerade lärare kraftigt understiger det nat-
ionella behovet av nyrekrytering. 

Verksamhetsfakta 

 2017 2018 2019 

FÖRSKOLAN    

Kommunal förskola 855 905 897 

Fristående förskola 188 203 188 

Familjedaghem 29 23 16 

Fristående pedagogisk omsorg 44 47 51 

Salabarn hos skolhuvudman i an-

nan kommun 
17 6 9 

GRUNDSKOLAN    

Grundskola och förskoleklass 2544 2638 2646 

-varav elever från annan kom-
mun 

34 52 31 

Salaelever hos skolhuvudman i 
annan kommun 

60 48 58 

FRITIDSHEM    

Fritidshem 1070 1103 1126 

-Varav elever från annan kom-

mun 
17 17 15 

Salaelever hos skolhuvudman i 
annan kommun 

13 8 9 

SÄRSKOLAN    

Grundsär/träningsskola 21 25 26 

Fritidsklubb/fritids 20 11 7 

KULTURSKOLAN    

Antal elever i kulturskolan 412 455 402 

GYMNASIUM    

Elever i Sala kommuns gymna-
sieskolor 

695 674 668 

-Varav elever från annan skolhu-
vudman 

109 148 165 

Salaelever hos annan skolhuvud-

man 
325 276 283 

GYMNASIESÄR    

Elever i Sala kommuns gymna-
sieskolor 

39 31 22 

-Varav  elever från annan skol-

huvudman 
27 21 14 

Salaelever hos annan skolhuvud-
man 

2 1 1 
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