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SKOLNÄMNDEN/BARN OCH UTBILDNINGSKONTORET  

Perioden som gått 

Sala kommun har under några år haft betydligt mindre barnkullar än prognosticerat, vilket påverkat behovet av för-
skoleplatser. En befarad stor brist under våren 2020 kunde därför elimineras, fortfarande dock med relativt stora 
barngrupper. 

Det har även inneburit att det funnits anledning att pröva av planerna på en nybyggnation av Åkraskolan de närmaste 
åren. Frågan är under dialog hösten 2020. 

Gymnasiesärskolans lokalbehov har blivit allt mer akut, då verksamheten är trångbodd och nuvarande lokaler på 
Ösby har stora investeringsbehov för att uppfylla myndigheternas krav. 

Nya signaler om skador i lokaler har kommit angående förskolan Emmylund och de tillfälliga skollokalerna i Åsgården 
i Möklinta. Till det skall läggas tidigare uppdagade problem i Åkraskolan, Dalhem och Ekeby förskola. 

Andelen elever som sökt gymnasieskola hos annan huvudman än Sala kommun har ökat. Ösby naturbruksgymnasium 
har samtidigt en ovanligt god elevtillströmning. 

Vårens ekonomiska prognoser har skapat behov av sparåtgärder och omfördelningar för att skolnämnden skall klara 
lagd budget 2020. Det påverkar framför allt förskolan, kulturskolan, mediaenheten och behovet av starka signaler om 
att hålla budget och om möjligt bidra med eventuella överskott i all övrig verksamhet. 

Sedan mars har verksamheten starkt präglats av situationen med Corona, med stor sjukfrånvaro hos både personal 
barn och elever. Gymnasieskolorna stängdes under vårterminen helt och undervisningen skedde på distans och med 
fjärrundervisning. Även delar av grundskolan förbereddes inför en stängning, som dock inte blev av. Verksamheten 
var väl rustad för situationen genom att alla elever försetts med egna digitala verktyg och en stark stödjande organi-
sation via mediaenheten. 

Ekonomi 

Resultaträkning och ekonomisk analys 

Tkr 
Budget jan-

aug 2020 
Utfall jan-aug 

2020 
Avvikelse Budget 

 2020 
Helårsprognos 

2020 
Avvikelse 

Externa intäkter -68 502 -73 573 5 071 -110 786 -116 065 5 279 

Interna intäkter -45 865 -40 800 -5 065 -68 795 -64 337 -4 457 

Summa intäkter -114 367 -114 373 6 -179 581 -180 402 822 

Köp av huvudverk-
samhet, bidrag 

43 592 46 448 -2 856 65 385 78 126 -12 741 

Personalkostnader 274 561 273 398 1 163 411 821 414 609 -2 789 

Övriga kostnader 30 435 22 984 7 451 45 655 46 020 -365 

Interna kostnader 135 067 123 409 11 658 208 530 195 928 12 602 

Summa kostnader 483 655 466 238 17 417 731 390 734 684 -3 293 

Resultat 369 288 351 865 17 423 551 810 554 281 -2 471 

PERIODENS RESULTAT 

Personalkostnaderna är för perioden ca 3 mkr högre än budgeterat, på grund av elever med särskilda behov som krä-
ver extra resurser samt att vissa grundskoleenheter har så få elever att resursfördelningen inte räcker till den perso-
nal de måste ha. Detta vägs i utfallet upp av en utbokad förändring av semesterlöneskuld på 4 mkr. 

De övriga kostnaderna ligger i utfallet 7,5 mkr lägre än budget, vilket är normalt för perioden. I skolans verksamheter 
görs de största inköpen av bl.a. läromedel till skolstart, och alla fakturor för detta har ännu inte kommit.  
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De interna kostnaderna ligger även de under budget för perioden (+11,7 mkr). Detta beror på att hyran för Nya Vallas-
kolan ännu inte kommit (6,1 mkr för hösten), samt att måltidskostnaderna för perioden varit ca 5 mkr lägre än bud-
get. 

ÅRSPROGNOS 

Prognosen för helåret indikerar ett stort underskott för köp av huvudverksamhet. Av dessa -12,7 mkr hör 3,7 mkr till 
grundskolan, 0,5 mkr till grundsärskolan och 9 mkr till gymnasieskolan. Gymnasiets del av underskottet beror dock 
på en felbudgetering och vägs upp av ett överskott på interna kostnader (den interna elevpengen till gymnasiesko-
lorna). 

Personalkostnaderna kommer att överskrida budgeten med 2,8 mkr. Grundskolan utgör grunden till detta, med -5,6 
mkr, men detta vägs upp av minskade personalkostnader på förskolan, gymnasieskolan och grundsärskolan. 

De interna kostnaderna ser ut att lämna ett överskott om 12 mkr, men beror till största del på en felbudgetering av 
den interna elevpengen till gymnasieskolorna (11 mkr). Däremot finns minskade interna kostnader för måltider om 1 
mkr. 

 

Driftsredovisning 

Tkr 
Budget jan-

aug 2020 
Utfall jan-aug 

2020 
Avvikelse Budget 

 2020 
Helårsprognos 

2020 
Avvikelse 

Nämnd 527 649 -122 790 737 53 

Kulturskola 3 562 3 754 -191 5 343 5 570 -227 

Central förvaltning 7 782 6 433 1 349 11 672 11 647 25 

Förskola 95 619 88 502 7 117 143 596 140 231 3 365 

Gymnasiesärskolan 2 853 4 153 -1 300 4 298 4 921 -426 

Särskolan 8 188 7 633 555 12 321 11 795 526 

Grundskolan 190 492 182 999 7 494 289 281 292 604 -3 323 

Gymnasieskolan 60 265 57 742 2 522 84 509 86 775 -2 266 

Summa 369 288 351 865 17 423 551 810 554 281 -2 471 

Utfallet för perioden ser väldigt bra ut, med ett överskott om 17,4 mkr, vilket kommer försvinna under hösten. Över-
skottet beror på att hyran för Nya Vallaskolan inte kommit än, utbokad förändring av semesterlöneskulden, ännu ej 
inköpt undervisningsmaterial, minskade måltidskostnader samt att fakturorna för juli och augustis interkommunala 
ersättning ännu ej kommit. 

Prognosen tyder på att förskolan kommer att lämna ett överskott om 3,4 mkr. Detta beror på vakanshållande av tjäns-
ter (1,4 mkr), minskade interkommunala kostnader (1,4 mkr) samt allmän återhållsamhet vad gäller inköp (0,6 mkr). 

Grundskolans prognosticerade underskott består av ökade interkommunala kostnader (-3,6 mkr) och ökade perso-
nalkostnader (-5,6 mkr) men vägs upp av ökade externa intäkter (+6 mkr). 

Gymnasieskolans underskott beror på minskade intäkter (5 mkr) och består av minskade intäkter från Migrationsver-
ket och minskade elevintäkter på gymnasieskolorna, men vägs upp av minskade personalkostnader (1 mkr) och mins-
kade interna kostnader (2 mkr). 

 

Investeringar 

Tkr 
Budget jan-

aug 2020 
Utfall jan-aug 

2020 
Avvikelse Budget 

 2020 
Helårsprognos 

2020 
Avvikelse 

Inventarier 9 413 7 206 2 207 14 120 14 120 0 
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Tkr 
Budget jan-

aug 2020 
Utfall jan-aug 

2020 
Avvikelse Budget 

 2020 
Helårsprognos 

2020 
Avvikelse 

Summa 9 413 7 206 2 207 14 120 14 120 0 

Prognosen tyder på att hela budgeten för investeringar kommer att gå åt. Inventarierna för Nya Vallaskolan utgör 
merparten av budgeten (10,8 mkr) och övriga investeringar är bland annat accesspunkter i skolorna, möbler och ljud-
absorbenter och skärmar. På Ösby har man investerat i minibussar, nya inredning till biblioteket, avgränsad körplan 
till traktorundervisning och lagerplats för grovfoder bakom ladugården. 

EU-BIDRAG 

Ösby naturbruksgymnasium har två utbytesprojekt som finansieras med hjälp av EU-medel, Erasmus + och Nordplus 
Junior. Båda projekten är utbytesprojekt med skolor i andra länder, Norge och Frankrike, och pågår under 2-3 år. 

Även Åkraskolan och Kungsängsgymnasiet har Erasmus + projekt, vilka pågick under vårterminen 2020. 

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 

• Alla barn får plats på förskolan på önskat placeringsdatum. 
Mål: 2020; minst 75 procent. 

 

• Antalet elever/lärare i grundskolan hålls på högst 2018 års nivå.  
Mål 2020-2022: 11,1 elev per lärare eller lägre i grundskolan 
 

 

MÅL: ENLÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING 

  

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

  



PERSPEKTIV MEDBORGARE 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

• Elever i åk 5 och 9 svarar positivt på; Jag är nöjd med min skola som 
helhet. 
Mål: 2020: 85 respektive 75 procent eller högre 

. 

 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET 

Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolans nationella program är 

hög. 

Mål 2020-2022: 90-100 procent 
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• Andel elever som tagit examen inom 3 år, exkl. IM är hög. 
Mål 2020-2022: 80-100 procent 

 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE 

 
 

 

 

PERSPEKTIV MEDARBETARE 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ 

• Sjuktalen inom Barn och Utbildning hålls på en låg nivå.  
Mål 2020-2022: 4 procent eller lägre. 
 

 

 

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

  

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

  

 

Framtiden 

Skolnämnden fortsätter ansträngningarna att under 2020 nå en ekonomi i balans och för att an-

passa verksamheten till de preliminära budgetramarna för kommande år. 

Tillsammans med fastighetsenheten fortsätter också arbetet med att lösa akuta lokalproblem 

och för att på sikt finna anpassningar till barn- och elevtal i kommunens olika delar. 

Grundsärskolans placering och organisation är under utredning, liksom elevhälsans organisat-

ion. 



  

DELÅRSRAPPORT 2020 
X-XX-XX | DIARIENUMMER 2020/1202 

SALA KOMMUN 
Växel: 0224-74 70 00 | E-post: kommun.info@sala.se |  Postadress: Box 304, 733 25 Sala 

    

  


