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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. Åren fram till och med 2018 flyttade i snitt årligen in 35-40 barn i försko-
leåldern, 35-40 i f-6 årskullar och cirka 15-20 i högstadieåldern och lika många i gymnasieåldern till Sala kommun.  

I det strategiska inspel för 2020-2022 som nämnden beslutade om våren 2019 lades mycket starkt fokus på den 
mycket starka befolkningstillväxt som skett när det gäller barn och elever i Sala, för att påvisa att de ekonomiska ra-
marna inte anpassats till den nya situationen. Dessutom förväntades befolkningsökningen fortsätta i ungefär samma 
takt. 

I detta strategiska inspel för 2021-2023 är förutsättningarna annorlunda. Inför 2020 har ramförstärkningen varit re-
lativt välbalanserad utifrån de faktiska förändringarna av barn- och elevtalen, samtidigt som vi ser en tydlig inbroms-
ning av såväl födelsetal som nettoinflyttning. Om detta är ett tillfälligt undantag i en trend över längre tid, kan vi inte 
veta. Nämnden vill agera utifrån en ambition att ha helhetssyn för kommunens totala ekonomi. Viss försiktighet i att 
beskriva utbyggnadsbehov finns, samtidigt som kommunen då i sin helhet behöver ha god beredskap och därmed fär-
diga planer för att snabbt kunna genomföra nödvändiga utökningar av verksamhetsvolymen om och när behoven 
uppstår. 

Nettoinflyttningen av förskolebarn var 2019 fortfarande relativt hög (+29) men i grundskolan hade den helt avstannat 
och i gymnasieåldern var nettoförändringen -9. 

Det är svårt att sia om hur 2020 och planperioden 2021-2023 och därefter närmast kommande år kommer att se ut. 
Det vi vet är att de prognosticerade kullarna (födda) på 250-260 barn varje år plus beräknad inflyttning i praktiken 
blev 223 år 2018 och 206 år 2019. På två år är det en skillnad på 70 barn baserat på förväntade födelsetal och jämfört 
med prognosen cirka 100 barn. Det innebär att en tidigare förväntad ökning har förbytts till en minskning av antalet 
barn i förskoleåldern. Det påverkar i första hand behovet av förskoleplatser under planperioden, och under överskåd-
lig tid även grundskolans första år. 

Under planperioden ser vi en puckel på ett 50-tal grundskoleelever som går genom systemet under de första åren, 
men att underlaget är relativt stabilt sett över en treårsperiod. 

Däremot kommer de relativt stora högstadiekullarna att gå in i gymnasieskolan mot slutet av perioden, vilket kommer 
att ge betydande ökande kostnader, totalt sett med nästan 11 mkr fram till 2023. 

I dessa beräkningar ingår inte några antaganden om nettoinflyttning. Kommunens bostadsförsörjningsprogram pekar 
dock mot en fortsatt expansion, främst i Sala tätort men till viss del även på landsbygden och i de större orterna, ex-
empelvis Ransta. 
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Befolkningsutveckling 

 

Elevunderlag i skolväsendet i Sala 

Ovanstående graf beskriver alltså hur många som fanns folkbokförda vid årsskiftet 2019/2020 och hur de fördelas mellan olika årskurser och skolformer hösten 
2020. Det har förekommit lite olika grunduppgifter angående prognosen för perioden 2020-2027. Barn och Utbildning har tidigare använt anvisade uppgifter 
som ligger cirka 10 barn per årskull över den prognos för födelsetal som SCB redovisar i den till Sala kommun senast framtagna prognosen. Det som kan skilja 

beräknade födelsetal från prognoser är flyttnettot. I själva prognosen är det exempelvis 264 0-åringar 2023 medan födelsetalen beräknas vara 256. 

BEFOLKNINGSFÖRÄNDRING I FÖRSKOLA OCH SKOLA UNDER PLANPERIODEN  
(FRÅN DEC -19 TILL DEC -23) 

Utan flyttnetto: 

 dec 2019 2020 2021 2022 2023 Diff 19-23 

Förskolebarn 0-5 år 1493 1470 1462 1452 1438 -55 

Skolelever f-6 1960 1957 1957 1945 1916 -41 

Skolelever 7-9 709 755 798 813 806 +79 

Gymnasieelever 746 728 717 709 755 +70 

 

Ovanstående tabell visar antalet barn och elever utan flyttnetto. De prognoser som vi varit hänvisade till utgår från 
SCB:s prognoser från 2017. Enligt dessa kommer antalet förskolebarn år 2023 vara drygt 200 fler, antalet grundskole-
elever drygt 200 fler och gymnasieeleverna drygt 100 fler. De senaste årens inflyttnings- och födelsetal gör att dessa 
antaganden redan är inaktuella. 
 

FÖRSKOLAN 

Behov av förskoleplatser 
Våren 2020 beräknas kommunen inte fullt ut klara den så kallade garantitiden. Garantitid innebär att plats alltid skall 
kunna erbjudas på någon förskola inom fyra månader efter anmälan, dock tidigast vid ett års ålder.  
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Efterfrågan har ändå minskat något, vilket dels beror på de relativt låga födelsetalen 2018 och 2019 samt att inflytt-
ningstakten av nya barnfamiljer avtagit. Spridningen av barnen ser också något annorlunda ut 2020 jämfört med tidi-
gare år. Inflyttningen har till stor del skett till Ransta, vilket gjort att en extra avdelning startats där, i samverkan med 
Ransta skolas fritidshem. 

Vi ser också en minskning av antalet barn som skrivs in nära ett-årsdagen, vilket bland annat kan förklaras med att 
flyktingmottagningen minskat och därmed de specifika krav som ställs på bland annat SFI-undervisning för att erhålla 
ekonomisk ersättning för de vuxna nyanlända. 

Under 2019 stängdes Bellanderska förskolan samtidigt som nya förskoleavdelningar startades vid Gärdesta. Det inne-
bar ett nettotillskott på cirka två avdelningar. 

Nämnden har i tidigare strategiska inspel tydligt signalerat behov av ytterligare åtminstone tre avdelningar. Under 
nuvarande omständigheter kan den satsningen vänta. Barn och Utbildning bedömer att under planperioden kunna 
uppfylla lagens krav när det gäller placeringstider och att nuvarande stora barngrupper kan minskas till mer normala 
nivåer, det vill säga ett maximalt snittantal under året på i normalfallet 21 på syskonavdelningar och 15 på småbarns-
avdelningar. 

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

Det finns på nationell nivå en uttalad ambition, enligt överenskommelsen i det så kallade januari-avtalet, att grund-
skolan skall bli 10-årig och att förskoleklassen därmed omvandlas till årskurs 1. Hur denna årskurs 1 därmed skall 
gestaltas exempelvis när det gäller timplan och läroplansmål är under utredning. 

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 efter samråd med rektorerna maxintaget till förskoleklass varje år. Bedömning av platstill-
gång för att i ett senare skede ta emot fler barn till klasserna till följd av byte av skola och inflyttning görs av rektor. 
Skolorna brukar eftersträva något mindre grupper för de yngsta eleverna och kan ofta ha något större grupper i de 
senare årskurserna. 

Kommunen har som ambition att avyttra externt förhyrda modulbyggnader med tillfälligt bygglov. Intaget av nya ele-
ver till Ängshagenskolan och Lärkbacksskolan har därför minskats något inför 2020 jämfört med tidigare år. Modu-
lerna kan därmed tas bort om några år, när elevantalet sjunkit på dessa enheter. 

Vallaskolan 
Sommaren 2020 flyttar Vallaskolans enheter, som idag är spridda mellan tre byggnader, in i en gemensam nybyggd 
skola med plats för över 500 elever. Om inte elever flyttas mellan skolor, dröjer det några år innan Vallaskolan succes-
sivt fyllts upp till den nivån. Första året kommer det att gå cirka 400 elever på Vallaskolan f-6.  
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Ängshagenskolan 
Ängshagenskolan har en tillfällig modul med två klassrum. Nuvarande modul uppfyller inte de krav som finns när det 
gäller exempelvis toaletter, utrymningsmöjligheter och ljusinsläpp. Bygglovet är ändå förlängt, förenklat uttryckt; 
med dispens från bestämmelserna, och går ut i december 2020. Ett förnyat bygglov för en utbytt och godkänd modul 
har nyligen sökts och ambitionen är att den skall vara på plats sommaren 2020. Hyrestiden blir i så fall tre år och 
bygglovet som längst fem år.  

En utredning har presenterats där ett alternativ är att ersätta modulen med en permanent byggnad med fyra klass-
rum för att få ett jämnare elevflöde genom skolan, vilket kan öka nuvarande kapacitet från cirka 175 till cirka 250.  

Men tillsvidare har alltså elevintaget minskats något, eftersom det inte finns något konkret beslut om om- och till-
byggnad av skolan. 

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. De tillfälliga lokallösningarna ska 
enligt planerna tas bort i samband med att nya Åkraskolan öppnas. Elevintaget har minskats något för att korrelera 
med skolans kapacitet. Planförutsättningarna på Lärkbacksområdet innebär att det finns betydande hinder för perma-
nenta bygglösningar för skoländamål där. 

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 310 elever.  

Antalet barn i området runt Åkra växer, samtidigt som Lärkbacksskolan och Kila skola dimensioneras ner något. En ny 
skola är beställd och beräknas rymma 3 paralleller på lågstadiet och fyra paralleller på mellanstadiet för att även 
rymma mellanstadieeleverna från Åby f-3. Dessutom väntas grundsärskolan 1-6 i huvudsak inkluderas i Åkraskolans 
nya lokaler. 

Kila skola 
Kila skola har modul med två klassrum med tillfälligt bygglov. Skolan har idag cirka 130 elever och behöver minska 
sitt elevintag något för att rymmas när modulen tas bort om några år. 

Möklinta kyrkskola 
Kyrkskolan har för närvarade tillfälliga klassrum i det intilliggande nedlagda äldreboendet Åsgården. Skolan har idag 
cirka 100 elever. Prognoserna visar att elevantalet därefter sjunker tillbaka något. Men nettoinflyttningen av skolele-
ver till skolans upptagningsområde har på senare tid varit relativt stark. 

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. Flera alternativ present-
eras i utredningen, varav ett innebär att skolans volym (elevantal) minskas något. 

Ransta skola 
Ransta skola är nybyggd och har plats för inflyttade elever under de närmaste åren. Skolan har idag cirka 150 elever. 
Utan nettoinflyttning kommer elevtalen de närmaste åren att sjunka men nettoinflyttningen var under 2019 mycket 
stark med flera elever i varje årskurs. I Ransta finns exploateringsplaner för nya bostadsområden. 

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. En lokalstrategisk översyn är beställd. En del av lös-
ningen kan vara den del av gamla Valla f-6 som inte rivs, det vill säga det så kallade B-huset. 

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

RESURSFÖRDELNING 

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. 
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Snittkostnaden per elev i grundskolan var 2018 i Sala, enligt Skolverkets statistik, 121 700 kr, varav 21700 avsåg lo-
kaler och 67900 undervisning. Motsvarande uppgifter för riket i snitt (och jämförbara kommuner) var totalt 113 500 
(116 500), 18 300 (17 900) och undervisning 63 100 (63 800). 

 

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 

2018 11,1 11,2 11,9 

Antal elever per lärare, Sala jämfört med riket (Källa: Skolverket) 

 

Jmf 2020, snittkostnad 122 tkr/elev 2021 2022 2023 

Ökning elever (ackumulerat) f-6 0 -13 (-13) -29 (-42) 

Kostnad förändring 0 -1,6 mkr -3,5 mkr (-5,1 mkr) 

Ökning elever (ackumulerat) 7-9 43 +15 (58) -7 (51) 

Kostnad förändring 5,2 mkr 1,8 (7,1 mkr) -0,9 (6,2 mkr) 

Totalt grundskolan. ökning elever 43 2 (45) -36 (9)  

Total kostnadsförändring 5,2 mkr 0,2 (5,5 mkr) -4,4 (1,1 mkr) 

Förändring antal elever och snittkostnader grundskolan 2020-2023 exklusive flyttnetto. 

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. Förändringarna av elevtalen i f-6 fram till 2023 är totalt -42 
elever, exklusive flyttnetto.  Snittkostnaden 2018 var 25000 kr i Sala enligt Skolverkets sammanställning, vilket kraf-
tigt avviker från snittkostnaden i jämförbara kommuner är 40900 kr. Det kan röra sig om att redovisningarna i kom-
munerna inte är likvärdiga eller jämförbara. Personaltätheten per barn i Sala är enligt redovisningen lika stor som 
jämförbara kommuner, 10,7. Fritidskostnaderna kan teoretiskt sett minskas under planperioden mot bakgrund av 
elevminskningen. I praktiken kan det vara svårt att göra dessa besparingar så länge det rör sig om marginella föränd-
ringar av elevtalen på respektive enhet. Alla fritidshemsavdelningar behöver sannolikt behållas, med nuvarande skol-
struktur. 
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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 naturbruksgymnasium finns:  

• Naturbruksprogrammet med inriktningarna lantbruk, skog och djur;  

• Byggprogrammet;  

• Gymnasiesärskola med naturbruk och yrkesämnen samt individuellt program. 

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 
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. 

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. 

Skolverket 2018 Sala Jämförbara kommuner Alla kommuner 

Andelen elever på yrkesprogram 39,1 38,0 28,1 

Antal elever per lärare 10,2 9,6 11,3 

Kostnad per elev för undervisning tkr 72,1 75,2 65,7 

Kostnad per elev för lokaler tkr 23,1 21,1 21,2 

 

Av elever folkbokförda i Sala kommun var kostnaden i snitt 2017 140 600 kronor och 2018 133 600 kr. Salas elever 
hos andra huvudmän var 2017 113 000 kronor och 2018 108 600 kr. I landet i snitt var kostnaden 2018 130 100 kr. 

Jmf 2020 2021 2022 2023 

Ökning (ackumulerat) 16-18 år -8 +46 (+38) +43 (+81) 

Kostnad snitt 133 tkr (ackumulerad) -1 mkr  +6,1 mkr (+5,5 mkr) +5,7 mkr (+10,8 mkr) 
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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 2019 och närm-
ast tidigare år finns följande antal redovisade: 

 

SÄRSKOLAN 2016 2017 2018 2019 

Grundsär/träningsskola 25 21 25 26 

Fritidsklubb/fritids 27 20 11 7 

GYMNASIESÄR     

Elever i Sala kommuns gymnasieskolor 38 39 31 22 

-Varav  elever från annan skolhuvudman 21 27 21 14 

Salaelever hos annan skolhuvudman 8 2 1 1 

Grundsärskolans rektors bedömning är att det finns ett något ökat antal elever på väg in i särskolan, samt att det finns 
enskilda elever som går i grundskola men det är sannolikt att de samlade utredningar som krävs, om de genomfördes 
skulle komma fram till att de tillhör särskolans krets. Det är vanligt att elever klarar de första skolåren relativt bra i 
den vanliga grundskolan, men ju äldre de blir och kraven på lärandet blir bredare och djupare så förstärks behovet av 
att undervisningen bedrivs enligt särskolans läroplan. Det kan upplevas som ett stort emotionellt steg att ta för be-
rörda elever och vårdnadshavare att överföras till särskolan. Det innebär att Barn och Utbildnings uppskattade behov 
och antal placeringar inte alltid sammanfaller. 

I landet hör cirka 1 procent av eleverna i grundskolan till särskolans personkrets, och cirka 2 procent i gymnasiesko-
lan. Det varierar mycket mellan kommuner, men Sala ligger nära snittet. 

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 men 
med en tydlig ambition att samla verksamheten på Ösby från och med höstterminen 2020. Det skulle ge stora kvali-
tetsmässiga och ekonomiska fördelar, även inräknat preliminärt beräknat ökade lokalkostnader. 

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 påbörjades under 2019 för att vara klar 
i fas med att planerna för Åkraskolans framtid tar form. 

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.  

Kulturskolan hyr av en extern hyresvärd och för att kunna organisera verksamheten samlat och rationellt behövs 
vissa ombyggnationer i dessa lokaler, vilket i så fall genererar högre hyreskostnader. 

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, 
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genom att förstärka skolbiblioteken. Det sker i nära samverkan med skolornas IT-pedagogiska verksamhet, vilket lig-
ger helt i linje med de nationella intentionerna. 

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 

Skolnämnden har begärt en översyn av Salas elevhälsoorganisation, som i nationella jämförelser påvisar högre kost-
nader än rikssnittet. Samverkan finns även med Vård och Omsorg med bland annat skolteamet. 

Behoven av elevhälsoinsatser varierar kraftigt och uppstår ofta med kort varsel och till betydande kostnader. Det är 
därför önskvärt att det inom Barn och Utbildning finns medel avsatta för oförutsedda elevhälsoinsatser, motsvarande 
cirka 1 procent av budgetramen. Det motsvarar alltså cirka 5,5 mkr. 

  



12 (18) 
Barn och Utbildning 

 
 

12 (18) 

LOKALHYROR 

Kostnadsförändringar för lokaler, jämfört med 2020. 

 2021 2022 2023 

Vallaskolan f-6, förändring fr o m juli -20 5 500 000 5 500 000  5 500 000  

Gymnasiesärskola Ösby (grovt estimat) fr.om sept -20 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Åkraskolan (jmf Valla) fr o m juli -23   5 500 000 

Åkraskolans modul -1 200 000 -1 200 000 -4 000 000 

C-huset och Sörskogen fr o m sept -20 -1 300 000 -1 300 000 -1 300 000 

Lärkbacksskolans modul  
och folkets park fr o m juli -23 

  -400 000 

Kila skolas modul fr o m juli -23   -250 000 

Särskolan, Klövervägen fr om sept 23   -600 000 

Summa:  4 000 000 4 000 000 5 450 000 

STATENS UPPDRAG OCH FÖRÄNDRINGAR I DESSA 

Det finns flera stora osäkerhetsfaktorer när det gäller statsbidrag och liknande. 

Intäkter från migrationsverket 
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. I strategiskt inspel räknar vi överhuvudtaget inte med sådana intäkter, eftersom statsbidragen är förenade och 
vanligtvis villkorade med direkta utgifter. 

Däremot medräknas intäkter från den så kallade kommunens gemensamma migrationsfond på 5 mkr under 2021. 

Riktade statsbidrag 
Skolväsendet får en rad riktade statsbidrag för olika ändamål som även dessa innehåller stora osäkerhetsfaktorer. 

Ett stort betydande statsbidrag är ”Likvärdig grundskola” som kan användas för utvecklingsinsatser i grundskolan. 
Bland annat används det till den ovan beskrivna satsningen på läsfrämjande och källkritik. Bidraget lämpar sig även 
till exempelvis den NPF-satsning som nämnden efterfrågat. Det är dock inte avsett att användas för att finansiera så-
dant som kommunen redan gör. 

Andra stora poster är statsbidrag för olika lönesatsningar för lärare. Det gäller lärarlönelyft och karriärtjänst. 

Några andra exempel på statsbidrag är det tidigare bidraget ”lågstadiesatsningen” och ”fritidshemssatsningen” som 
har upphört. Andra statsbidrag är ”mindre barngrupper i förskolan” och ersättning för maxtaxa i förskolan och olika 
kvalitetsstärkande åtgärder, där ansökningarna beviljas eller avslås år från år och där det ingår ett betydande ekono-
miskt osäkerhetsmoment. Verksamheten skall redovisas och bedömas i efterhand. Om den inte bedrivits enligt vad 
Skolverket anser vara enligt förordning och syfte, så blir kommunen återbetalningsskyldig. 

Utöver detta finns en rad mindre riktade statsbidrag som ofta är villkorade med egna insatser, vilket kräver eget bud-
getutrymme för att de skall kunna tas i anspråk. 

Det är möjligt att dessa riktade statsbidrag helt eller delvis ombildas och blir en del av kommunens generella statsbi-
dragspott, vilket behöver uppmärksammas när budgetfördelning görs inom kommunen i kommande budgetar. 

Lokalbehov 

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

Förskolor 
Flera kommunala förskolor är i sådant skick att de behöver genomgå en omfattande renovering eller helt bytas ut. Det 
kan leda till ökade hyreskostnader. 
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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. 

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

Ängshagenskolan 
Nuvarande modul beräknas bli utbytt under sommaren 2020 vilket kan leda till viss hyresökning. Änghagenskolans 
intag är anpassat för att modulen skall kunna tas bort sommaren 2023. 

Varmsätra skola 
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 
Möklinta skola har under senare år fått ett ökat elevantal och ökningen fortsätter ytterligare några år. Tre klassrum är 
för närvarande inrymda i den närbelägna Åsgården. En utredning är påbörjad med översyn för att bland annat kunna 
få skolverksamheten samlad igen. 

Åkraskolan 
Projektering av en ny skola som skall rymma behoven är påbörjad under våren 2020, vilket innebär att nuvarande 
moduler kan ersättas sommaren 2023 om allt går enligt planerna. Då är också avsikten att grundsärskolan åk 1-6 flyt-
tar tillbaka till Åkra. 

Lärkbacksskolan 
Även Lärkbacksskolan är till stora delar uppbyggd genom modullösningar. Elevintagen har begränsats, vilket innebär 
att den tillfälliga modulen kan avvecklas 2023 och att man då också sannolikt kan lämna matsal och kök i Folkets park. 

Högstadieskolorna 
Antalet elever på högstadiet kommer att öka mycket kraftigt under planperioden. Det kan kräva omfattande anpass-
ningar som kan komma att kräva stora ekonomiska investeringar. Bland annat är ventilationssystemet för svagt di-
mensionerat i många klassrum. Genom att Vallaskolan f-6 lämnar en del av tidigare lokaler skapas också möjligheter 
till en total översyn av lokalanvändningen inom högstadiet, för att nå mer rationella lösningar.  

Ösby naturbruksgymnasium och Grönt kompetenscentrum 
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. 
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Investeringar 
Lokalbehov och övriga investeringsbehov beskrivs i text. 

INVESTERINGSBEHOV 

 Projekt (Program), tkr Plan 2021 Förslag 2021 Plan 2022 Förslag 2022 Förslag 2023 

 Ram enl tidigare fastställd plan 4 900 4 900 5 000 5 000 4 000 

1 Maskiner och inventarier Ösby 10 år  3 000  1 500 3 000 

2 Handikappanpassad minibuss gymnasiesärskolan 5 år  500     

3 Inventarier nya Åkraskolan 8 år    1 000 11 000 

 Summa 4 900 8 400 5 000 7 500 18 000 

 

DRIFTSKOSTNADSKONSEKVENSER 

 Konsekvens, tkr Plan 2021 Förslag 2021 Plan 2022 Förslag 2022 Förslag 2023 

1 Maskiner och inventarier Ösby 10 år    300 450 

2 Handikappanpassad minibuss gymnasiesärskolan 5 år    100 100 

3 Inventarier nya Åkraskolan 8 år     125 

 Summa    400 675 

 

Resultatanalys (ekonomi och mål) 

RESULTATRÄKNING OCH EKONOMISK ANALYS 

Tkr Bokslut 2019 Budget 2020 Plan 2021 Förslag 2021 Plan 2022 Förslag 2022 Förslag 2023 

Externa intäkter -121 333 -110 263 -112 775 -107 775 -115 709 -110 709 -113 594  

Interna intäkter -65 947 -68 795 -70 362 -70 362 -72 192 -72192 -74 073  

Summa intäkter -187 280 -179 058 -183 137 -178 137 -187 901 -182 901 -187 668  

Köp av huvudverk-
samhet, bidrag 

72 577 65 385 66 875 68 090 68 615  69 597   71 410  

Personalkostnader 411 151 411 840 421 225  428 877  432 183  438 366   449 790  

Övriga kostnader 44 726 44 655 45 671  46 501  46 858  47 528   48 767  

Interna kostnader 204 719 208 878 213 638  217 519  219 196  222 332   228 126  

Summa kostnader 733 173 730 757 747 409 760 987 766 852 777 823  798 094  

Resultat 545 893 551 700 564 272 582 850 578 951 594 922  610 426  
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DRIFTREDOVISNING 

Tkr Bokslut 2019 Budget 2020 Plan 2021 Förslag 2021 Plan 2022 Förslag 2022 Förslag 2023 

Nämnd 970 790 808 905 829  852   874  

Kulturskola 7 971 5 233 5 353 4 518 5 492  5 644   5 791  

Central förvaltning 16 167 11 672 11 938 29 044 12 248  12 586   12 914  

Förskola 136 602 143 596 146 868 142 269 150 687  154 844   158 879  

Grundsärskola 11 748 12 321 12 602 12 184 12 930  13 287   13 633  

Grundskola 272 645 289 282 295 874 291 942 303 567  311 941   320 071  

Gymnasieskola 93 761 84 509 86 435 97 249 88 682  91 128   93 503  

Gymnasiesärskola 6 029 4 298 4 396 4 739 4 510  4 634   4 755  

Summa 545 893 551 700 564 272 582 850 578 951 594 922 610 426 

 

Specificering av beräknade driftskostnadsförändringar 
Tkr Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Förslag 2023 

Ram enl tidigare fastställd plan 551 700 564 272 578 951 594 004 

Ramökning  12 572 14 679 15 053 

Löneökningar (2,5 %)  -10 300 -10 500 -10 800 

Kostnadsökningar (2,5 %)  -3 500 -3 900 -4 300 

Ökade avskrivningskostnader Vallaskolan  -1 250 -1 250 -1 250 

Summa ramdifferens för bibehållen verksamhet  -2 478 -971 -1 297 

Ramjusteringsbehov för att bibehålla verksamhet  2 478 971 1 297 

Volymförändring grundskola *  2 600 100 -2 200 

Volymförändring gymnasieskola  -1 000 5 500 5 700 

Hyresförändringar  4 000 4 000 5 450 

Minskade intäkter Migrationsverket  5 000 5 000  

Elevhälsoinsatser  5 500 5 500 5 500 

Driftskostnadskonsekvenser investeringar   400 675 

Summa, nytt förslag  582 850 594 922 610 426 

 * Kostnaden för förändringen av antalet elever i grundskolan baseras på de rörliga kostnaderna i resursfördelningen. Det 
utgör ungefär halva totalkostnaden. Resten är fasta kostnader som är desamma oavsett elevantal, så länge eleverna ryms i 
befintliga byggnader, etc. 

Målavstämning 

SKOLNÄMNDENS UPPDRAG ENLIGT VERKSAMHETSPLAN FÖR 2020-2022 

Skolnämnden anser att nämnden bidrar till perspektiv ”Ett hållbart samhälle” med målen; 

ett växande Sala, en långsiktig socialt hållbar utveckling och en långsiktigt miljömäss-

igt hållbar utveckling genom att:  

• Alla barn får plats på förskolan på önskat placeringsdatum. 

Indikator: KKiK 

Utfall:  

2018: 54 %  

2019: 39 %  

Mål:  

2020; minst 75 %, 2021; minst 90 %, 2022; 100 %. 
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Bedömning av möjligheten att nå målet under planperioden 

Under våren 2020 kommer nästan alla barn att kunna placeras inom 3-4 månaders väntetid. 

Barnkullarna väntas minska och inga förskoleplatser kommer enligt nuvarande planer att 

avvecklas under planperioden, vilket ger goda förutsättningar att kunna erbjuda plats inom 

denna placeringstid. I enstaka fall, där tiden mellan då barnet ställts i kö och önskat place-

ringsdatum är mycket kort, kan det hända att placeringarna inte är praktiskt genomförbara 

enligt önskemål. 

 

• Antalet elever/lärare i grundskolan hålls på högst 2018 års nivå 

Indikator: Skolverket 

Utfall: 

2018: 11,1 elev per lärare. 

Mål: 

2020-2022: 11,1 elev per lärare eller lägre i grundskolan. 

 

Bedömning av möjligheten att nå målet under planperioden 

Förutsättningarna att behålla lärartäthet på nuvarande nivå är osäkra. Även andra yrkesgrupper 

beröras om den nu gällande ekonomiska planen för 2021 och 2022 inte justeras, eller om det 

sker en betydande nettoinflyttning av barn och elever till kommunen. 

Uppdrag 
Barn och Utbildning ska vidta åtgärder för att öka spridningen av utrikes födda elever mellan skolenheterna.  
Under planperioden ska en ökad spridning jämfört med 2018 mellan rektorsområdena redovisas både i förskolan och 
grundskolan. 

Bedömning av möjligheten att nå målet i uppdraget under planperioden: 
Möjligheten till att öka sådan spridning bedöms vara goda, men är beroende av politiska beslut 
om skolorganisation och byggnationer. En annan osäkerhetsfaktor, som Barn och Utbildning har 
svårt att styra över, är vårdnadshavarnas aktiva val av skola och förskola för sina barn. 

 

Skolnämnden anser att nämnden bidrar till ”Perspektiv medborgare” med målen; nöjda 

medborgare och brukare, god service av hög kvalitet och påverkan och inflytande för 

kommunens medborgare, genom att:  

• Elever i åk 5 och 9 svarar positivt på; Jag är nöjd med min skola som helhet. 
Indikator: KKiK/Skolinspektionen 

Utfall: 2018: årskurs 5; 80,6 procent, årskurs 9; 70 procent. 

Mål: 

2020: 85 respektive 75 procent eller högre 

2022: 95 respektive 85 procent eller högre 

Bedömning av möjligheten att nå målet under planperioden 
Målet är högt satt och mätningen genomfördes inte 2019. Förutsättningarna för att vi kommer 
närmare målen under planperioden får bedömas som goda, mot bakgrund av det aktiva syste-
matiska kvalitetsarbete som pågår på alla enheter. Men det finns andra faktorer än skolans kva-
litet som påverkar elevers bild av skolan, exempelvis andra omvärldsfaktorer och egna förvänt-
ningar. 

 

• Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolans nationella program är hög. 
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Indikator: Skolverkets statistik 
Utfall 2018: 87,0 procent 
Utfall 2019: 83,0 procent 

Mål: 2020-2022: 90-100 procent 

Bedömning av möjligheten att nå målet under planperioden: 

Barn och Utbildning kan inte ha något annat mål än att alla elever skall uppnå målen och därmed 

ha behörighet till nationella program. Den devis som vägleder verksamheten är att ”vi har höga 

förväntningar och vi vet att vi kan få alla barn och elever att lyckas”.  

 

• Andel elever som tagit examen inom 3 år, exkl. IM.  

Indikator: Skolverkets statistik 

Utfall 2018: 72 procent 
Utfall 2019: 76 procent 

Mål 2020-2022: 80-100 procent 

Bedömning av möjligheten att nå målet under planperioden: 

Barn och Utbildning kan inte ha något annat mål än 100 procents måluppfyllelse. Den devis som 

vägleder verksamheten är att ”vi har höga förväntningar och vi vet att vi kan få alla barn och ele-

ver att lyckas”. 

Uppdrag 
Barn och Utbildning ska under planperioden planera och genomföra utbildningsinsatser och fysiska anpassningar för 
NPF-säker skola där det bedöms vara nödvändigt. 

Bedömning av möjligheten att nå målet i uppdraget under planperioden 
Barn och Utbildnings bedömning är att detta uppdrag är fullt genomförbart under planperioden. 

 

Skolnämnden anser att nämnden bidrar till ”Perspektiv medarbetare” med målen; trygg, 

säker och utvecklande arbetsmiljö, delaktighet och inflytande för medarbetarna och 

tydligt och bra ledarskap genom att:  

• Sjuktalen inom Barn och Utbildning hålls på en låg nivå. 
Sjuktalet, genomsnitt per medarbetare under 2017: 6,8 % 
Sjuktalet, genomsnitt per medarbetare under 2018: 5,8 % 
Sjuktalet, genomsnitt per medarbetare under 2019: 5,6 % 

 

Mål 2020-2022: 4 % eller lägre. 

Bedömning av möjligheten att nå målet under planperioden: 
Målet är mycket högt satt och kan vara någonstans i närheten av gränsen för vad som är realist-
iskt. Arbetsgivaren kan påverka ohälsa som är helt eller delvis arbetsrelaterad, eller där arbets-
miljön kan anpassas genom hjälpmedel och liknande. 
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