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Budgetprocessen

Beskrivning av budgetprocessen
Tidplan och detaljerad beskrivning av för budgetprocessenåterfinns i doku-
mentet "Ekonomi och verksamhetsstyrning".

Strategiska inspel
Destrategiska inspelen består av två huvudkomponenter, dels nämndernas
strategiska inspel och dels ekonomikontorets strategiska inspel. Syftet med de
strategiska inspelen är att ge kommunstyrelsen tillgång till lnästamöjliga fakta
för framtagandet av budgetdirektivet. l samband med

Strategiska inspel -ekonomi
Förutsättningar tas fram bland annat genom analys av demografisk Litveckling
samt utvecklingen av kommunens intäkter som exempelvis kommunalskatt,
utjämningsbidrag, LSS-utjämning och pensioner.

Strategiska inspel -nämnderna
Nämndernas strategiska inspel syftar till att få in underlag som föregår kom-
munstyrelsens beslut om budgetdirektiv. Detta för att säkerställa att nämn-
derna har tillgång till adekvat information om nämndernas framtida verksam-
hetsförutsättningar redan innan beslutet om budgetdirektiv fattas. Nämnder-
nasstrategiska inspel skickas med som bilagor till ekonomis strategiska in-
spel.
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Omvärldsanalys ekonomi
Jämfört med den prognos SKLpresenterade i oktober [Cirkulär 16:51] är pro-
gnosen reviderad samtliga år. Skatteunderlaget 2015 är uppreviderat till följd
av den slutliga taxeringen. Utvecklingen övriga år har reviderats ner, i första
hand till följd av att vi nu utgår från att arbetsmarknaden når balans på en
lägre sysselsättningsnivå.
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Konjunkturen och skatteunderlaget bromsar in
Densvenska ekonomin fortsätter att utvecklas starkt också nästa år. l år be-
räknas BNP,kalenderkorrigerat, öka med 3,2 procent och nästa år med 2,8
procent. Drivande bakom tillväxten är kraftigt ökade investeringar och en
snabbt växande offentlig konsumtion i kölvattnet av fjolårets stora antal asyl-
sökande. Exporten och hushållens konsumtionsutgifter ökar i är relativt mått-
ligt, men förväntas öka i snabbare takt nästa år. Är 2017 kan beskrivas som ett
högkonjunkturåi* för svensk ekonomis del.
En fortsatt stark tillväxt i efterfrågan och produktion innebär att läget på ar-
betsmarknaden förbättras ytterligare. Antalet arbetade timmar i den svenska
ekonomin beräknas 2017 öka med 1,3 procent vilket kan jämföras med en
ökning med 1,8 procent i år. Den positiva utvecklingen innebär att arbetslös-
heten gradvis minskar ner mot 6 procent. Trots det förbättrade läget på ar-
betsmarknaden beräknas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad med en ökning
av genomsnittlig timlön med 2,8 procent.
Ett ökat resursutnyttjande, bättre fart på privat konsumtion, högre råvarupri-
ser och en försvagad krona innebär att prisökningstakten gradvis stiger under
året. Efterhand när ökningen av konsumentpriserna mätta som KPIF,dvs. KP]
exklusive hushållens räntekostnader, över 2 procent. Mot denna bakgrund är
vår bedömning att Riksbanken under hösten höjer styrräntan. Den stramare
penningpolitiken får till följd att kronan stärks och då framförallt mot euron.
Utvecklingen åren 2018-2020 är ingen prognos utan i stället en framskrivning
gjord på basis av några på förhand uppställda antaganden.Styrande i detta
upplägg är att svensk ekonomi på sikt återgår till konjunkturell balans. Det
innebär en mer normal men väsentligt långsammare utveckling av produktion
och sysselsättning än tidigare då den svenskaekonomin gått från låg- till hög-
konjunktur. Åren 2018-2020 understiger BNP-tillväxten 2 procent samtidigt
som ökningen i sysselsättningen är starkt begränsad.

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin

Procentuell förändring om inte annat anges

2015 2016 2017 2018 2019 2020

BN P* 3,3 3,2 2,8 1,9 1,6 1,7

Sysselsättning, timmar* 1,0 1,8 1,3 0,3 0,0 0,2

Relativ arbetslöshet, nivå 7,4 6,9 6,3 6,6 6,7 6,7

Tiinlön, nationalräkenskaperna 3,2 2,3 3,0 3,1 3.4 3,4

Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,5 2,6 2,8 3,1 3,4 3,4

Konsumentpris, KPIF-KS 0,6 1,2 1,8 1,9 2,0 2,0

Konsumentp1'i5,KPI 0,0 1,0 1,9 3,0 2,6 2,7

Realtskatte11nderlag 2,0 2,2 1,8 0,8 0,5 0,7

*Kolenderkorriqerad utveckling.

Äterhämtningen i svensk ekonomi, med en relativt stark Litveckling av syssel-
sättningen, har inneburit en gynnsam utveckling av kommunernas och lands-
tingens skatteunderlag. I reala termer beräknas skatteunderlaget öka med i
genomsnitt 2 procent åren 2015-2017 vilket är ungefär det dubbla mot nor-
malt. l och med att den svenska ekonomin efter 2017 förutsätts återgå till kon-
junkturell balans och därmed utvecklas i ett lugnare tempo blir skatteunderla-
gets utveckling åren 2018-2020 betydligt svagare.Det blir då betydligt svå-
rare för kommunsektorn att få intäkter och kostnader att gå ihop. Realaök-
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ningar i skatteunderlaget på 1/2-1procent ska klara demografiska krav som
årligen växer med 11/2procent.

Skatteunderlagstillväxten när zenit 2016
När vi gjorde vår oktoberprognos hade vi tillgång till det preliminära taxe-
ringsutfall Skatteverket publicerade den 8 september. Det indikerade att skat-
teunderlaget ökat med 4,6 procent under 2015, men en del uppgifter var mot-
sägelsefulla och utfallet skulle kunna komma att blir avsevärt högre. Det var
därför ovanligt osäkert vilket det slutliga utfallet skulle komma att bli, varför
vi av försiktighetsskäl valde att behålla vår prognos från augusti -en ökning
med 4,8 procent. När det slutliga taxeringsutfallet publicerades den 21 no-
vember visade det sig att ökningen blev 5,05 procent, vilket är mer i linje med
de prognoser vi gjorde innan de preliminära utfallen presenterades.

Diagram 1. Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter

Procent respektive procentenheter

l s
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Källa: Skatteverket och SKL.

Skatteuntlerlagsprognosen för åren 2016-2020 är baseradpå den samhällse-
konomiska bild som sammanfattas här ovan och presenteras mer utförligt i
MakroNytt, 2/2016. Den starka skatteunderlagstillväxten 2015 och 2016 beror
framförallt på att den pågåendekonjunkturuppgången har medfört stark ök-
ning av arbetade timmar båda åren (diagram 1]. Iår förstärks skatteunderla-
get också av en relativt stor ökning av pensionsinkomsterna till följd av kraf-
tigt positiv balansering av inkomstankntltna pensioner.
Nästaår prognostiserar vi avtagande skatteunderlagstillväxt. De beror främst
på att arbetade timmar inte väntas utvecklas fullt lika starkt som i år. Även
utbetalningarna av en del sociala ersättningar, främst sjukpenning och ar-
betsmarknadsersättningar, bidrar mindre till skatteunderlagets ökning. Detta
motverkas delvis av att det stramare arbetsmarknadsläget leder till att löne-
ökningarna blir större.
Kalkylen för åren därefter bygger på förutsättningen att ekonomin närmar sig
balans. Det betyder att skatteunderlagstillväxteiu hålls tillbaka av svagare
sysselsättningsökning och grundavdrag som ökari högre takt än för tillfället.
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Även i reala termer [efter avdrag för prisökningar] kulminerarskatteunder-
lagstillväxten i är och ligger kvar på en hög nivå 2017. Därefter faller den till-
baka till svagare utvecklingstal än vi sett sedan2010.

Förändring jämfört med Sl(L:s prognos från oktober
2016
Jämfört med den prognos SKLpresenterade i oktober (Cirkulär 16:51] år ut-
vecklingen reviderad samtliga år, se tabell 2.
Skatteunderlaget 2015 är Lippreviderat till följd av den slutliga taxeringen.
Nedrevideringen 2016 beror främst på att arbetade timmar utvecklats sva-
gare än enligt vår prognos i oktober. Att Litvecklingenår 2017 är nedreviderad
förklaras till stor del av att vi nu prognostiserar mindre ökning av sociala er-
sättningar, framförallt sjukpenning.
l kalkylen för år 2018-2020 växer skatteunderlaget långsammareän enligt
vår oktoberkalkyl till följd av att vi nu utgår från att arbetsmarknaden når
balans på en lägre sysselsåttningsnivå.

Tabell 2. Olika ska tteunderlagsprognos er

Procentuell förändring

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015-2020

SKI.dec 5,0 4,8 4,4» 3,6 3,5 3,8 28,0

ESVnov/dec 5,1 5,1 4,4 4,2 3,9 3,9 29.7

SKL,okt 4,8 5,0 4,5 3,9 3,8 3,9 28,9

Reg,sep 5,2 5,0 5,2 4,2 4,2 4,1 31,4

Källa: likoni)mislyrningsvorkct, Regeringen, SKI..

Jämförelse med regeringens och ESV:s prognos
Ekonomistyrningsverkets (ESV) prognos visar en starkare skatteunderlags-
tillväxt an SKL:s.De viktigaste förklaringarna är att ESVräknar med större
ökning av pensionsinkomster och mindre grundavdrag 2016 samt snabbare
sysselsättningsökning 2018 och 2019.
Regeringensprognos visar större ökning av skatteunderlaget än SKL:svart
och ett av åren 2016-2020. Ungefär halva skillnaden beror på att regeringen
räknar med avsevärt större ökning av lönesumman. Det är i första hand en
effekt av snabbare tillväxt av arbetade timmar, men 2017 och 2018 räknar
regeringen även med att lönerna stiger i högre takt. Dessutom bygger rege-
ringens prognos på större ökning av pensionsinkomsterna och mindre ökning
av grundavdragen.

Disponering av resultatutjälnningsreserven
Enligt kommunallagen får medel från en resultatutjämningsreserv (RUR] an-
vändas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. När detta får göras
måste framgå av de egna riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. Ett sätt
att avgöra om RURfår disponeras är att jämföra utvecklingen av det årliga
underliggande skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga Litveckling-
en de senaste tio åren. Med en sådan tillämpning får reserven användasom
det årliga värdet väntas Linderstiga det tioåriga genomsnittet. Med vår nuva-
rande prognos skulle det vara möjligt åren 2018-2020 (tabell 3). En annan
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förutsättning är att medlen från RURska täcka ett negativt halanskravsresul-
tat.

Tabell 3. Rikets underliggande skatteunderlagsutveckling; tioårigt genomsnitt

samt årlig utveckling

Förändringi procent per är

2016 2017 2018 2019 2020

Snitt 10 ål' 4.0 4,0 3,9 3,8 4,0

Årlig ökning 5.0 4,4 3.6 3,5 3,8

Differens 1,0 0,4 -0.3 -0.2 -0,2

Källa: Skatteverket och SKL.

Skattesatser och ska tteväxlingai' 2017
Regeringenhar i Budgetpropositionen anvisat 10 miljarder till kommuner och
landsting från är 2017 för mer resurser i välfärden. Pengarnatill kommunsek-
torn kommer dels att fördelas på samma sätt som via det kommunalekono-
miska utjämningssystemet dvs. i kronor per invånare, dels med en fördel-
ningsnyckel där hänsyn tas till antal asylsökande och nyanlända.
Av tillskottet som fördelas per invånare erhåller kommunerna 70 procent och
landstingen 30 procent. Av det tillskott som fördelas med hänsyn till antal
asylsökande och nyanlända får kommunerna 80 procent och landstingen 20
procent.
Från år 2021 är tanken att hela tillskottet ska ligga i anslaget för den kommrr-
nalekonomiska utjämningen som generellt statsbidrag.

Tabell 4. Fördelning av 10 miljarder till välfärden, kommuner

Miljoner kronor och kronor per invånare

Generell
Totalt, fördelning, Generell fördelning, Modellberäknad

År mnkr mnkr kronor/invånare fördelning, mnkr

2016 8 330 0 0 8 330

2017 7 700 2 100 211 5 600

2018 7 700 2100 207 5 600

2019 7 500 3 500 342 4 000

2020 7 300 4-900 473 2 400

2021 7 000 7 000 668 0

Källa:RegeringensskrivelsePreliminär'fördelningkonunmrerochlandsting

Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex
I våra kalkyler beräknas kommunernas verksamhetskostnader både i löpande
och fasta priser. Den årliga förändringen av kostnaderna i fasta priser kallas
ocksåverksamhetens volym förändring. Volymförändring utgörs alltså av
skillnaden mellan förändring i löpande pris och prisförändringar på arbets-
kraft [löneökningar] och annan förbrukning. l tabellen nedan redovisas vår
Senastebedömning av prisförändringar under perioden 2015-2020. Syftet
med uppgifterna är att göra det möjligt för kommuner att räkna om från lö-
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pande till fasta priser, Lex. i budgetarbetet, med samma förutsättningar som
används i SKL:skalkyler.

Tabell 5. Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Personalkostnad* 3,6 3,5 2,9 3,2 3,5 3,5

Övrig förbrukning 1.7 1,9 2,2 2,4 2,6 2,6

Prisförändring 3,0% 3,0% 2,7% 2,9% 3,2% 3,2%

*Kvc:l:'fef.s_'j:rsferad1'6:rek0stncJc£$fc5I'c?I2d;‘mgink.v'._ft')rc'ma'1‘ingi arbets'givc:J'crvgff?e:'.

Prisförändringen på arbetskraft innevarande år är SKL:sprognos för timlöne-
ökningarna för anställda i kommunerna inklusive kända förändringar av
lagstadgadeoch avtalsenliga avgifter. Bedömningen för kommande år baserar
sig på timlöneutvecklingen för hela arbetsmarknaden enligt SKL:sprognos
(dock justerad för den statliga lärarlönesatsningen), och beslutade föränd-
ringar avarbetsgivaravgifterna. För 2016 och 2017 påverkar lärarlönesats-
ningen PKV med 0,3 procentenheter per år.
Allt högre avsättningar för förmånspensioner, delvis till följd av ändrad index-
beräkning för allmän pension innebär kraftigt ökade pensionskostnader fram-
över. Det påverkar även utvecklingen av socialaavgifter, främst 2019-20. Det
bör dock betonas att denna utveckling är starkt förknippad med de antagande
om priser, löner m.m. som ligger bakom kalkylen. Osäkerhetenökar för varje
är framåt. För 2019-20 påverkar det PKVmed 0,2 procentenheter.
Det sker en kontinuerlig ökning av kvaliteten på arbetsinsatsen, bland annat
till följd av högre Litbildningsnivä, och därmed höjda löner. Vi betraktar denna
kvalitetsökning som en volymförändring och inte som en prisförändring, där-
för justeras timlöneökningarna ned med en uppskattning av kvalitetsökning-
en.
Priset pä övrig förbrukning utgörs av en sammanvägning av vär prognos för
KPlF-KS, dvs. konsumentprisindex med fast ränta och konstant skatt, och en
uppskattad löneandel. Lönekostnadei* respektive övriga prisförändringar vägs
med sina respektive vikter i totalkostnaderna.

Arbetsgivaravgifter 20 17
Arbetsgivaravgifterna enligt lag är sammantaget oförändrade och uppgår för
år 2017 till 31,42 procent. Däremot har förändringar skett av de ingående
avgifterna, vilka ska motsvara kostnaderna för olika delar av socialförsäkring-
arna. Sjukförsäkringsavgiften och efterlevandepensionsavgiften sänks på
grund av lägre kostnader. Detta neutraliseras dock av att den allmänna löne-
avgiften höjs i motsvarande omfattning. Denallmänna löneavgiften är till
skillnad från övriga arbetsgivaravgifter att betrakta som en ren skatt.
Premien för avtalsförsäkringarna beräknas till 0,08 procent av lönesumman är
20 17, vilket är oförändrat jämfört med 2016.
Förbundet föreslår ett oförändrat kalkylerat påläggavseendeavtalspensioner
på 6,83 procent 2017 för kommunerna. Sammantagetresulterar detta i ett P0-
påläggpå 38,33 procentav lönesumman år 2017.
Från och med juni 2016 är "ungdomsrabatten" på arbetsgivaravgiften bortta-
gen och arbetsgivaravgifterna är numera densammaför ungdomarsom för
ovriga.
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Befolkning, demografi
Salakommun hari Samarbetemed SCB[Statistiska Centralbyrån) tagit fram
denna befolkningsprognos för Salakommun under januari 2017.

Befolkningsprognosen bygger på kända förändringar under tidigare år och
uppskattning av nuvarande utveckling inom kommunen. Prognosen visar en
ökad folkmängd i kommunen varje år under perioden 2017 -2020. Antalet
födda och antalet avlidna per år ligger ganskastabilt mellan åren. En nettoin-
flyttning till kommunen bedöms ske varje år.

l nedanstående tabell har en bedömning gjorts av utvecklingen i olika ålders-
klasser.

Tabell 1 Befolkning, Utvecklingstendenser för åren 2017 - 2020 i åldersklasser. Avser
folkmängden den 31 december.

P'°9"°sår-'^'d°'2017201820192020Tendens
TotaltSalakommun 22589 22805 23000 23176 Ökadtotal

folkmängd

Förskolebarn.0-5år 1507 1555 1584 1620 ökar mycket

Yngreskolbarn.6-12 1835 1881 1915 1915 ökarmycket
år

tiégstadieelever, 1345 713 715 711 755 varierar
ar

gymnasieelever_ 16-18 735 727 755 753 Ökar
r

Befolkningiélder.19- 12307 12340 12384 12372 ökar
64år

Pensionärer,Alder 65- 4 115 4 155 4 191 4 253 Ökar
79 år

Äldrepersoner.80+år 1371 1430 1459 1487 ökar



Befolkningsprognos för vissa grupper
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Beräkningar och förutsättningar
Modeller och beräkningar i bilagan "Beräkningar Strategiskt inspel ekonomi"
baseraspå nu gällande politiska beslut samt information ur SKLzsCirkulär
16:65.

Beräkningar och jämförelser ska skapa en uppfattning om Salakommuns
framtida ekonomiska läge som vi kan bedöma det Litifrån den information som
finns tillgänglig idag. Dessabedömningar sätts också i relation till föregående
strategisk plan 2017-2019. Bilagan innehåller bland annat:

- Skatteintäktsprognos för 3-år relaterad till föregåendebudget.
- Förslag till ramfördelning baserat på beslutade finansiella mål och fö-

regåendebudget.
- Kapitaltjänstkostnader
- Pensioner
- Beskrivningar av källor och förklaringar till eventuella antaganden.
- Resultat,balansräkning och kassañödesanalys

En nyhet i årets beräkningar är att räntor har beräknats på ett exaktare sätt än
tidigare. Med hjälp av Kommuninvests verktyg har vi gjort en prognos på alla
befintliga lån med refinansieringsåtaganden samt de lån som är nödvändiga
för att hantera investeringsvolynnen med en bibehållet positiv likviditet. Vi har
ocksåestimerat 2016 års bokslutsdisposition för investeringar till 65mkr. Det
innebär att vi nu har specifika beräkningar för respektive år Linderbudgetpe-
rioden för räntan som följer prognosen för marknadsräntorna för STIBORSår

Detta Inöjliggör ocksåatt vi kan följa SKL'srekommendation att internräntan
ska beräknas efter kommunens egna förutsättningar. Konsekvensenav detta
blir att kapitaltjänstkostnaderna kan beräknas mer exakt än tidigare.
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Analys

Befolkningsutveckling, skatter bidrag och utjämning
De befolkningstal som ekonomikontoret använt som grund för sina beräk-
ningar, är tidigare politiskt beslut i samband med budget 2017-2019. Ef-
tersom detta underlag saknar prognos för 2020 har vi i linje med försiktig-
hetsprincipen beräknat den till samma som 2019.

Befolkningstal 2018 2019 2020

Antal invånare, Budget 2017-2019 22 650 22 850 22 850

Antal invånare, SCB2017-01-17 22 805 23 000 23 176

Summan av skatter, bidrag och utjämning ökar normalt sett från år till år för-
utsatt att befolkningsnivån hålls konstant. Detta beror på att lönerna ökar från
år till år och att medborgarna därför betalar mer och mer i skatt. Till denna
"naturliga ökning" kommer eventuella förändringari befolkningsprognosen
också att påverka.

Det är viktigt att komma ihåg att jämförelsetalen i tabellen "fördelning nämn-
der"är beräknade utifrån 2017 års kostnadsnivå och att inga uppräkningar
gjorts för de olika åreni budgetperioden 2018-2020. Det innebär att jämförel-
sen med föregående års ram [exempelvis +2,7 % för 2018) endast visar "in-
täktssidans förändring", men detta utrymme ska också kunna finansiera löne-
och kostnadsökningar samt andra förändringar exempelvis av kommunens
resultatmål.

Pensioner
Rejält stigande pensionskostnader under budgetperioden är bara början på en
kraftig kostnadsökning bland annat till följd av löneökningar inom vissa grup-
per och ett nytt avtal för förtroendevaldas pensioner. Kostnaderna beräknas
öka från 80 mkr 2018 till 93 mkr 2020.

l det förslaget till ny kommunal redovisningslag föreslås att blandmodellen
ska ersättas av fuilfonderingsmodellen. Detta kommer att innebära stora för-
ändringar för redovisningen av pensioner. Konsekvensen blir att kommunens
resultatmål behöver ökas för att täcka framtida pensioner. Den nya lagen var
planerad att införas till 2017 men nyligen kom besked om att införandet
kommer att dröja åtminstone till 2019.

Investeringar
lnvesteringsvolymen kommer att öka kraftigt under budgetperioden 2018-
2020. I våra beräkningar har vi lagt med ett tilläggsanslag för 2017 på 65 mkr
i form av en bokslutsöverföring från 2016. I beräkningarna ökar investering-
arna från 109,6 mkri bokslut 2016 till 341,2 mkr i budget 2017. För de re-
spektive åren 2018-2020 ligger investeringsvolymen 210,6 och 304,0 samt
311,9. Investeringar finns beslutade för 2017-2019 men inriktningsbeslut för
de kommande fem åren saknas. Som en konsekvens av detta har investerings-
nivån för 2020 beräknats vara den samma som 2019.
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I kassaflödesanalysen kan utläsas hur summan av resultat och avskrivningar
är långt mycket lägre än de planerade investeringarna vilket innebär att det
inte finns några möjligheter att egenfinansiera de planerade investeringarna.
Relativt den höga investeringsvolymen får resultatmålet på 2 % anses vara
lågt satt något som bidrar till att utrymmet för egenfinansiering är lågt och att
behovet av extern upplåning ökar. Skillnaden mellan de två ovanstående kur-
vorna kan ses som kommunens möjlighet till egenfinansiering.

Det finns upplåningsbeslut på 220,0 mkr för 2017 men eftersom den beräk-
nade investeringsvolymen är 121,0 mkr högre kommer investeringarna
följaktligen att tära hårt på likviditeten. Redan till bokslut 2017 förväntas lik-
viditeten ha förändrats från 86,6 mkr i bokslut 2016 till 25,7 mkr.

Om kommunen inte vill ha negativ likviditet behöver Lipplåningen vara 140,0
mkr, 240,0 mkr samt 250,0 mkr för de respektive åren i budgetperioden.
Kommunens långfristiga skulder kommer att öka från 468,9 mkr 2017 till
983,5 mkr 2020. Kommande satsningar så som finansiering av bredbandsbo-
lag finns inte med i kalkylen och beräknas öka på skulden med ytterligare ca
25 mkr.

  
uenuminitlliq Balans - Genomsnillliq Ualans med rclinanslcringsaniagandun —-- Fakllskt sniumnia

1 500m A.. V. Smllraniamedrulinunslerinqsanlaqandcn - 3'00 %

(D
32 .s- 'å
3 Oi i am1 DOOM v - 2,00 %m
E* E
.12 å
å -- “D
E 500M— ' i - - 1000/äc j ' °E:
GJ (‘D
U 0

En'

GM 0,00 %
2017' 2018 2019 2020 2021

Gmfen visar genomsnittlig skuld för åren, detta skiljer sigfrån utgående balans i
balansräkningen



Som en konsekvens av den höga investeringsvolymen kommer de kapital-
tjänstkostnader som ska bäras av verksamheterna öka kraftigt från 79,0 mkr
2018 till 100,1 mkr 2020. Investeringarna för perioden ger dock full effekt på
kapitaltjänstkostnaderna först 2021.

Resultat
Ett positivt resultat behövs för att skapa marginaler för att finansiera oförut-
sedda händelser tillexempel genom tilläggsanslag men också för att kunna
egenfinansiera investeringar som överstiger årets avskrivningar. Om kommu-
nen lånai' även till dessa investeringar finns risk att ränta och amortering
kommer att tränga undan övriga kostnader för drift av kommunens verksam-
heti resultaträkningen. Denna risk bedöms som påtaglig med tanke på de låga
marknadsräntorna och hur den stora investeringsvolymen påverkar kapital-
tjänstkostnaderna.

För att ha en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling ska därför resultat i
relation till skatteintäkter, statsbidrag och utjämning uttryckas som ett pro-
centuellt överskott (resultatmäl). Kommunens resultatmål är idag satt till 2 %
av skatter bidrag och utjäm ning. Ekonomikontoret gör bedömningen att detta
är lägre än vad som är nödvändigt med tanke pä de kraftiga investeringsök-
ningar kommunen står inför under den kommande budgetperioden.

lnternkostnadsindex
index för interna kostnader bör fastställas i budgetdirektivet. Syftet är att ge
ett märke för vad interna kostnader som exempelvis hyror och kost ska kunna
höja sina priser med under budgetåret. Det skulle annars kunna uppstå en
orimlig situation där verksamhet som finansieras med interna intäkter alltid
kan få full kostnadstäckning oavsett eventuella ramändringar i budget.

Känslighetsanalys

Det är viktigt att göra en känsliglietsanalys över den ekonomiska ställningen
och känsligheten för omvärldsförändringar är viktig att göra. Nedanstående
punkter visar effekterna av förändringar i de olika planeringsförut-
sättningarna.

0 1 % i löneökning ger ca 9,6 miljoner kronori ökade personalkostnader

0 Ökning/minskning med tio heltidstjänsteifsnittkostnad för kommu-
nen] påverkar personalkostnaderna med Ca4,9 miljoner kronor

0 100 invånare fler eller färre påverkarskatteintäkter,utjämning och
bidrag med cirka 5,2 miljoner kronor

o 10 öre i skatteökning ger ca 4,5 miljoner kronor i ökade skatteintäkter
2018

0 25 öre i skatteökning ger ca 11 miljoner kronori ökade skatteintäkter
2018
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50 öre i skatteökxiing ger ca 22 miljoner kronor i Ökadeskatteintäkter
2018

1kr i skatteökning ger ca45 miljoner kronor i ökade skatteintäkter
2018
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Beräkningar Strategiskt inspel ekonomi 2018-2020

Förutsättningar för beräkningar

Kommunalskatt

Befolkningstal
antal invånare

Beräknadsnittränta/år, nyupplåning
och omsättning av lån

Pensionskostnader

skatteintäkter, generella statsbidrag

utjämning och fastighetsavgift

PO-pâlägg

Internränta 2018

PKV

Prisindex för kommunal verksamhet

Personalkostnad

ÖvrigFörbrukning
Prisförä nd ring

Beräkning

Skatteintäkt

Gen.statsbidrag, utjia'mning,f35tighetsavg.

Årets resultat
Kommunstyrelsens förfogande

Pensionskostnader
Arbetsgivaravgifter

Avskrivningar
Finansnetto

PO-pålägg

Kapitaltjänstkostnader

Återståratt fördelauti Ramar

'iii T41!'nr i.”
"Tyvärr
Kommtlnsigrrrsl

  
  
“J?/auf?

film”vi;  
22,31%

2018 2019 2020
22 650 22 850 22 850

2018 2019 2020
L25% L74% L14%

KPA's prognos 2016-12-15

Cirkulär 17:06 2017-02-16

38,33% Cirkulär 16:65 2016-12-21

1,40% Egenberäkning

Cirkulär 16:65 2016-12-21

2018 2019 2020
3,2% 3,5% 3,5%
2,4% 2,6% 2,6%
2,9% 3,2% 3,2%

2018 2019 2020
-1 007 679 -1 042 948 -1 080 494

-328 185 -328 793 -317 938

2,0% 26 717 27 435 27 969

0,5% 6 679 6 859 6 992

80 105 87 897 92 542
227 090 235 021 243 229

61 981 68 765 76 898
3 701 9979 17 274

-274 856 -284 476 -294 433
A79162 v88522 -99 724

-1 283 608 -1 308 783 -1 327 684

2017-02-16 1



Fördelning Nämnder

2017

Kommunstyrelsen

Kultur-och fritidsnämnd
Revision

Överförmyndare
Skolnämnd
Vård- och omsorgsnämnd
Summa totalt

I förhållande till föregående års ram

l förhållande till 2017 års ram

Resultaträkning

Tkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

VERKSAMHETENS

NETTOKOSTNADER

skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

RESULTATFÖREEXTRA-
ORDINÄRAPOSTER

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader

ÅRETSRESULTAT

Beslutad
Nettoram

193 828
43 904

824
3 343

496 008
512 026

1 249 933

Bokslut
2016

399 896
-1 534 792

-51 018

-1 185 915

933 048
304 838

5 511
-5 106

52375

52 375

Andel
15,5%

3,5%

0,1%

0,3%

39,7%
41,0%

Budget
1017

281 046
-1 490 296

v59473

-1 268 724

970 180
327 678

3 483
-6 660

25 957

25 957

2017—02—15

Framräknad ny nettoram
2018

199 050
45 087

846
3 433

509 371
525 821

1 283 608

2,7%

2,7%

Budget
2018

399 896

-1 643 361

-61 981

-1 305 446

1 007 679
328 185

3 801
-7 502

26 717

25 717

2019

202 954
45 971

863
3 500

519 361
536 133

1 308 783

2,0%

4,7%

Plan
2019

399 896
-1 665 458

-68 766

-1 334 328

1 042 948

328 793
3 801

-13 780

27 435

27 435

2020
205 885
46 635

875

3 551
526 862
543 876

1 327 684

1,4%

6.2%

Plan
2020

399 896
-1 676 187

-76 898

-1 353 189

1 080 494-
317 938

3 801
-21 075

27 959

27 969
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Kassaflödesanalys

Tkr

LÖPANDEVERKSAMHET

Årets resultat
Justeringför av- och nedskrivningar
Justering för gjorda avsättningar

Upplösning bidrag till statlig infrastruktur
Just. övriga ej rörelsekapitalpåv. poster
Medel från vh före för, av rörelsekapital

Ökning/minskningkf fordringar
Ökning/minskning kortfristiga skulder

Ökning/minskning förråd och varulager

Kassaflöde löpande verksamhet

INVESTERINGSVERKSAMHET

Investering i materiella tillgångar
Försäljningav materiella tillgångar
Investering i finansiella tillgångar
Försäljningav finansiella tillgångar
Investeringsbidrag

Kassaflödefrån investeringsverksamheten

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nvupptagna lån
Amortering av långfristiga skulder
Ökninglångfristiga fordringar
Minskning av långfristiga fordringar

Kassaflödefrån finansieringsverksamheten

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR

Bidragtill statlig infrastruktur

Kassaflödefrån bidrag till statlig infrastruktur

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

Bokslut
2016

52 375

51018
8 296

553
112 243

-31 846
21 244

243

101 884

-111 698
2 149

-60
142

-109 467

-25 162

-25 162

-5 982

-5 982

-3B 726
125 285
86 558

Budget

2017

25 957
59 473

772

86 205

86 205

-343 176
2 000

-341 176

220000
-20 237

199 763

-5 693

-5 693

-60 901
86 558
25 657

2017-02-16

Budget

2018

26717
51981

-535
772

88 835

88 835

-212 576

2 000

-210 576

140 000
-28 721

111 279

-5 693

-5 693

-16 155
25 657
9 502

Plan

2019

27 435
68 766
-1 747

772

95 226

-4 302

9 358
~98

100185

-306 036
2 052

-303 984

240 000
-37 566

202 434

-1 366
9 502
8 137

Plan
2020

27 969

76 898
-1 952

772

103 687

-4 452
9 686
-101

108 819

-313 993
2 105

-311 888

250 000

-43 431

206 569

3 500
8 137

11 637



Balansräkning

Tkr Bokslut

2016

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader, tekniska anläggningar 932 565
Maskiner och inventarier 65 014
Finansiella anläggningstillgångar 54 574

Summa anläggningstillgångar 1 052 153

Omsättningstillgångar
Förråd 2 789
Fordringar 122 906

Kassaoch bank 86 558
Summa omsättningstillgångar 212 253

SUMMA TELLGÅNGAR 1 264 406

EGETKAPITAL,AVSÄTTNINGAROCHSKULDER

Eget kapital

'Ingående eget kapital 621 825
Årets resultat 52375
Summa eget kapital 674 200

Avsättningar för pensioner 47 993

Skulder
Lângfristiga skulder 274 832
Kortfristiga skulder 267 381
Summa skulder 542 213

SUMMA EGET KAPITAL , AVSÄTTNINGAR

OCH SKULDER 1 264 406

lnvesteringsbudget[Plan

Budget 2018

Kommunstyrelsen

Medborgarkontor 775

Räddningstjänst 4 800

Samhällsbyggnadskontor 195 750
Summa Kommunstyrelsen 201 325
Kultur och fritidsnämnd 200
Skolnämnd 6 075
Vård- och omsorgsnämnd 2 976
Summa 210 576

Budget

2017

Budget
2018

Plan
2019

1 333 083 1 480 905 1 715 351

2 789
122 906

25 658
151 353

2 789

122 906
9 504

135 199

1484 436 1 616 105

674 200
25 957

700 157

47 996

468 902
267 381
736 283

700 157
26 717

726 875

47 361

574 488
267 381

841 869

1 484 436 1 616 104

Plan 2019 Plan 2020

775
230

288 500
289 505

4 000
2 776

296 281

2017-02-16

775
230

288 500
289 505

4 000
2 776

296 281

2 886

127 208
8 138

133 232

1853 584

726 875
27 435

754 309

45 614

776 921
276 739

1 053 660

1 853 584

Plan
2020

1 949 569

2 987
131 660

11 638

146 286

2 095 855

754 309
27 969

782 278

43 662

983 490
286 425

1 269 915

2 095 855
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OMVÄRLDSANALYS

Medicinsk utveckling och digitalisering skapar ständigt nya förutsättningar för vården och
brukare/patienter. Allt mer av vården kommer i en snar framtid genomföras utanför
sjukhusen, inte sällan i hemmen och med brukaren/patienten som medskapare. Samtidigt
är befolkningens behov av vård under ständig förändring och beroende av faktorer
bortom sjukvårdens kontroll. Det handlar exempelvis om demografi, samhällstrender som
urbanisering, förändringar i befolkningssammansättning och hälsan hos män, kvinnor och
barn. Kostnadsökningstakten för både vård och omsorg innebär särskilda krav på
verksamheten, därtill ska läggas förmågan att attrahera och behålla personal med rätt
kompetens och en ständigt växande kunskapsmassa. Vihar under lång tid underskattat de
strukturella och ekonomiska problem som är avgörande för hela systemets effektivitet,
kanske i tron ” det löser sig av sig själv". Det som tidigare kanske kunnat lösa sig av sig
själv kommer att behöva en läng rad strategiska åtgärder. Värd och omsorg behöver kunna
anpassa sig för framtida behov och bedriva verksamheter resurseffektivt i såväl
organisatoriskt och kompetensmässigt kulturella hänseenden för att möta den ökade
demografin med ökade behov av insatser.

Vi vet med säkerhet att vi blir fler äldre. År 2020 kommer 5740 personeri Sala att vara 65
år och äldre. [1/112015 var det 5330 personer över 65 år). Den åldersgrupp som
vanligtvis finns inom verksamheterna är personer 80 år och äldre, s.k. äldre äldre.
Gruppen är förhållandevis konstant i antal fram till 2017 och börjar efter det att öka. År
2021 är antalet >80 år 1486 och 10 år senare är antalet 2233. Prognosen ger stöd för
tolkningen att behovet av vård kommer att öka markant efter 2021.

utmaningarna för arbetet med våra äldre är flera. För morgondagens äldre är det viktigt
att det finns tillgång till flera olika omsorgsalternativ vid behov. Hälften av morgondagens
äldre villha mellanboenden [trygghetsboende seniorboende) även vid lättare
funktionsnedsättningar. En ökad satsning på mellanboenden i Sala skulle innebära att
personer som beviljas vård- och omsorgsboende pga. otrygghet skulle kunna erbjudas ett
bättre anpassat boende till lägre kostnad.
I rapporten "hemtjänst, vård- och omsorgsboende eller mitt emellan" som tagits fram av
Myndigheten för Vårdanalys kan man läsa följande:
"Möjligheterna att skjuta upp de äldres funktionsnedsättningar kommer
att ha stor betydelse för att begränsa kostnaderna för morgondagens
äldreomsorg. Med en oförändrad äldreomsorgsstruktur kommer de totala
kostnaderna för äldres vård och omsorg att öka med 30 procent till år



Strategisk plan
Vård- och omsorg

2025, enbart till följd av den demografiska utvecklingen. Antar vi i stället att äldres
funktionsnivåfortsätteratt förbättras i sammatakt somdengjort sedanmittenav 1990-
talet, beräknas kostnaderna i stället öka med 19 procent,eller knappt 40 miljarder, under
samma period.
Förebyggande åtgärder och rehabilitering kommer därför att spela en viktig roll för en
fortsatt positiv utveckling av de äldres funktionsnivå.

Inom området funktionsnedsatta har vi under mångaår sett en ökning av antalet personer
som får insatser beviljade. Försäkringskassan har blivit mer restriktiva med att bevilja
personlig assistansoch det har medfört att beslut om ersättning till personlig assistans
enligtLSShar ökatnationelltfrån 3 300 till 4 300underåren2007-2015.Samtidigtökar
antalet som får många timmar assistansi veckan. Försäkringskassansnya tolkning av
regelverketkommeratt ytterligare ökabehovetavatthitta bra lösningar.Vi har underen
radårsett enutökningavpersonligassistans,bostädermedsärskildservice,
korttidsboende samt daglig verksamhet som kommer att fortsätta.

IFA-verksamheten har ett flertal utmaningar att möta. Försörjningsstödet och jobbcenters
verksamheterkommerunderperiodenatt fortsättaarbetamedatt utvecklametoderoch
förhållningssätt som gör att människor snabbare lämnar försörjningsstöd mot egen
försörjning. Det behöver också lyftas fram och hittas lösningar för de personer som vi vet
kommer att behöva någon form av stöd på lång sikt, ibland till och med livslångt.

Vnxenenheten behöver hitta metoder och förhållningssätt som innebär en minskning av
institutionsplaceringar, utveckling av öppenvårdsinsatser och metodutveckling men även
hitta metoder att utvärdera insatser och verksamheter.

Barn- och ungdomsenheten kommer att fortsätta att arbeta för att minska barn/ungdoms-
placeringar och bredda öppenvårdsinsatserna för barn/ ungdomar och familjer. Dom ska
ävenarbetamed förebyggandeoch uppsökandeverksamhetför att påsåsättfrämja
förutsättningarnaför godalevnadsförhållanden

Flyktingsituationen har påverkat hela landet men har nu stabiliserats. Vi behöver skapaen
dialog mellan myndigheter, kommuner och landsting för att underlätta den samverkan
som krävs för att vi ska finna långsiktiga och konstruktiva lösningar för ett framgångsrikt
integrationsarbete. Ett integrationsarbete behöver innefatta tillgång på bostäder,
utbildning och arbete. Tillgången på detta kommer bli avgörandeför hur väl integrationen
kommer att lyckas samt hur stor del av de nyanlända somkommer att kunna försörja sig
och sin familj.
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Kompetensbehov/Personalförsörjning

Vi, liksom hela övriga landet står inför stora problem med att säkerställa vårt behov av
kompetent personal inom samtliga våra verksamhetsgrenar. Vård- och omsorg kommer
att konkurrera om medarbetare påen tuff arbetsmarknad.

När medarbetare slutar och ersätts av nya följer ökade lönekrav med i det nuvarande
marknadsläget.Denhärutvecklingenkommeratt bli kostnadsdrivandei våra
verksamheter som är personalintensiva.

Alla brukare har rätt till en individcentrerad omvårdnad och mångaav brukarna behöver
omfattande hälso- och sjukvårdsinsatser i samtliga verksamheter. För att upprätthålla en
trygg och säker vård och omvårdnad som tillgodoser individuella behov behöver
grundkompetensenhosvåramedarbetarebådeupprätthållasochförstärkas.Vårdoch
omsorg behöver utarbeta ett program för att säkerställa att varje medarbetare
regelbundet tar del av ny kunskap, nya arbetssätt och metoder. Vikarier utan
grundutbildning men med intresse av att stanna och utvecklas inom verksamheten
behöver beredas möjlighet till grundkompetens. Mer medarbetartid måste planeras för
kompetensutvecklingför att dettaskakunnagenomföras.

Lagenom samverkan

Regeringenföreslår i en lagrådsremiss att en ny lag, lagenom samverkan vid utskrivning
från sluten hälso- och sjukvård, införs. Samtidigt upphävs lagenom kommunernas
betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Förslaget syftar till att åstadkomma engod
vård,där ledtidernaär såkortasommöjligt vid utskrivningfrånslutenvårdtill öppenvård
och omsorg. Onödig vistelse påsjukhus ska så långt möjligt undvikas.

Lagförslagetföreslåsträdai kraft den1januari 2018ochför psykiatrin1januari 2019.

Lageninnebär att slutenvården skaskicka ett inskrivningsmeddelande till kommunen
inom 24 timmar. Primärvården ska kalla till vårdplanering inom 3 dagar, helgdagar
inräknade, efter att patienten är utskrivningsklar. Om detta uppfylls inträder
betalningsansvar för kommunen efter tre dagar.

För Salakommun, vård och omsorg innebär det att samverkan mellan
myndighetsutövning, verkställighet och primärvård behöver utvecklas och processen
tydliggöras. Biståndshandläggare,hemtjänsten och korttidsboenden kommer att påverkas
i hög grad. IT-stödet kommer att behöva sesöver.

Resurserkommer att behövasför att analysera och ta fram effektiva arbetssätt. Risk finns
annars att kostnaderna för medicinskt utskrivningsklara ökar ytterligare.
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En Överenskommelse med landstinget behöver tas fram och det arbetet är initierat. Vård-
och omsorg kommer att aktivt delta i arbetet.

Teknikbehov/välfärclsteknologi

Som ett led i arbetet att förbättra och säkra kvaliteten i socialtjänsten har regeringen och
Sveriges kommuner och landsting, SKLgjort årliga överenskommelser. Syftet med dessa
har varit att skapa nytta för invånare, personal och beslutsfattare genom att utveckla
insatser, verktyg och processer inom hela socialtjänsten med stöd av ny teknik. Målen för
kommande är är att öka användningen av e-tjänster inom socialtjänsten för att stödja och
underlätta för den enskilde samt att effektivisera verksamheten. Utpekade områden är:

0 Andelen av berörd personal inom socialtjänsten som kan dokumentera och komma ät
information mobilt.

o Användning av nationell patient översikt (NPU), både ta del av och tillgängliggöra
information.

o Övergångtill digitala trygghetslarm.

Arbetet inriktas på att skapa synliga och konkreta förbättringar för tre huvudsakliga
målgrupper:

Individen i sin roll som invånare, patient, brukare, klient och anhörig ska ha tillgång till
lättillgänglig och kvalitetssäkrad information om hälsa, vård och omsorg samt åtkomst till
dokumentation från sina tidigare insatser och behandlingar.

Värd- och omsorgspersonal ska ha tillgång till välfungerande och samverkande
elektroniska beslutsstöd som säkerställer en hög kvalitet och säkerhet samtidigt som det
underlättar deras dagliga arbete.

Beslutsfattare inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska ha ändamålsenliga
verktyg För att fortlöpande följa upp verksamheternas kvalitet och säkerhet samt få ett
aktuellt och heltäckande beslutsunderlag för verksamhetsstyrning, planering och
resursfördelning.

Rätt använd ger digitala lösningar möjligheter för att utveckla verksamhetens kvalitet
samtidigt som de ökande behoven hos en åldrande befolkning bättre kan tillgodoses.

Samordning av lT-utrustning, nätverk och licenser och kostnader för lT system är
nödvändigt för att samordna kunskap, utveckling och ekonomi.

På vård- och omsorg behövs ett sammanhängande verksamhetssystem för alla lagrum
inklusive integrationer för planering, avgifter samt gemensamma mobila lösningar.
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INDIVlD-, FAMILJ OCH ARBETE (IFA)

Enheten för Arbete och försörjning

Enheten som helhet har ett stort ansvar vad gäller att minska antalet personer som saknar
arbete och egen försörjning. Arbetslösheten bland framförallt unga vuxna är ett fortsatt
växande problem. Antalet unga vuxna som är födda på 90-talet och som står långt från
arbetsmarknaden är en stor grupp, gruppen står för 1/3 av försörjningsstödet och 50 9/0av
dessa har ingen gymnasieutbildning. De insatser som planerats via jobbcenter har även
ungdomar som prioriterad grupp. En fortsatt satsning på feriejobb är möjligen en av flera
åtgärder för att komma till rätta med problemen. Verksamheten kommer under
tidsperioden att arbeta dels med DUA,delegationen för unga i arbete samt #]agmed som
är ett ESF projekt som man erhållit medel till. Detta samordnas via en gemensam
projektledare till båda projekten dessutom kommer KAA(det kommunala
uppföljningsansvaret] att kopplas till den verksamheten. Även inom gruppen nyanlända
finns en stor del som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden, en grupp som inte
tillgodogör sig de insatser som finns att erbjuda idag. Enheten planerar för en ESF-
ansökan där denna grupp ska få stöd i form av grön rehab kombinerat med en ny typ av
svenska-undervisning.

Samordningsteamets uppdrag kan utvecklas med att även omfatta verksamhet för
ungdomar i åldern 16-18 år som inte går i skolan. Försörjningsstödet och jobbcenters
verksamheter kommer under perioden att fortsätta arbeta med att utveckla metoder och
förhållningssätt som gör att människor snabbare lämnar försörjningsstöd mot egen
försörjning. Det behöver också lyftas fram och hittas lösningar för de personer som vi vet
kommer att behöva någon form av stöd på lång sikt, ibland till och med livslångt.

Vuxenenheten

Vuxenenhetens arbete de närmaste åren kommer främst att handla om att fortsätta
utveckla hemmaplanslösnlngar för vuxna personer med missbruksproblem.
Vuxenenheten behöver hitta metoder och förhållningssätt som innebär en Ininskning av
institutionsplaceringar, utveckling av öppenvårdsinsatser och metodutveckling men även
hitta metoder att utvärdera insatser och verksamheter. l de nationella riktlinjerna
framkommer vikten av att arbeta utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt och att det
kontinuerligt ska utvärderas. Här blir stödteamet en viktig de] av insatsen. En
undersökning av antalet bostadslösa/hemlösa utifrån socialstyrelsen kommer att
genomföras och ligga till underlag för vidare arbete. Kedjans beroendemottagning är en
del av kommunens öppenvårdsverksamhet för målgruppen. Den kommer att utveckla sitt
arbete med att arbeta mer med olika typer av riktade gruppverksamheter och mindre med
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enskilda samtal. För att uppnå det bästa resultatet är personalens kompetens ett viktigt
komplement till evidensbaserade lösningar samti relationen till brukaren. En satsning
kring personalens utbildning kommer att göras främst vad gäller en grundläggande
utbildning i MI-:motiverandesamtal och KBT-kognitivbeteende terapi samt utbildning i
diagnoser.

l Sala finns det idag ingen behandlingsverksamhet för unga vuxna samtidigt som det
föreligger en stor narkotikaproblematik inom den gruppen. Kedjan kommer att utveckla
sin verksamhet för att kunna möta denna målgrupps behov,detta i nära samarbete med
Barn- och ungdomsenheten.

Barn - och ungdomsenheten

Enheten kommer att fortsätta att arbeta för att minska barn/ ungdomsplaceringar och
bredda Öppenvårdsinsatserna för barn/ungdomar och familjer. Antalet inkomna
anmälningar har fortsatt öka, främst är det komplicerade familjeärenden med inslag av
hedersproblematik och barn som bevittnat våld som har ökat.

För att kunna minska antalet institutionsplaceringar för barn och ungdomar samt
möjliggöra att barn och ungdomar får sina individuellabehov av stödinsatser
tillgodosedda i sin hemmiljö behöver enheten arbeta för att behålla redan befintlig
personal. För att lyckas ge barn, ungdomar och familjer rätt stöd i rätt tid behövs en
utveckling, inte bara genom att utveckla och utöka utredningskompetensen utan också
förstärka öppenvården och möjligheterna att utreda familjer, barn och ungdomar på
hemmaplan. l en förlängning kommer det att gynna kommunens barn och ungdomar
genom att de får möjlighet att växa upp i så trygga, förutsägbara och likartade
förhållanden som möjligt. En hemtagen utredning eller placering täcker mer en väl en
sådan kostnad.

Bam a och ungdomsenheten ska även arbeta med förebyggande och uppsökande verksamhet för
att på så sätt främjaförutsättningarnaför goda levnadsförhållandenenligt socialtjänstlagen3
kap l §. Arbetet är inriktat mot gruppen ungdomar 13-21 är som befinner sig i riskzonen för
missbruk av alkohol och narkotika, samt ungdomar som påvisar ett intresse för en kriminell
livsstil. Detta utförs genom att samverka och samarbeta med flertalet externa aktörer, vara på
ungdomarnas egna arenor mm. Dessutom ingår att vara kommunens representantlsamordziare i
länets ANDT{Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak) nätverk. Personen som håller i det
förebyggandeoch uppsökandearbetetär ocksåden somhålleri Omsorgsstyrkansomär ett
effektiviserad professionellt nätverksmöte kring ungdomar som det är stor oro för och synliggör
vad som gjorts, vad som behöver göras mer av och vem som ska göra vad. Det finns en stor
efterfråganom informationgenom föreläsningaroch diskussionsforum,med både
skolungdomarnaoch Iärarkårengällandeny forskning,trenderoch riskerkringalkohol,tobak
och andra droger.
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Det finns dessutom en efterfrågan från utredande handläggare att ha möjlighet att bevilja insats i
form av HAP (Haschavvänjningsprogram) och Konsekvensprogram som påföljd för brott inom
ramen för ungdomstjänst. För att till fullo hinna och med bibehållen god kvalité tttföra det
förebyggande arbetet kommer personalen att utökas med en tjänst. Det förebyggande arbetet
kommeratt genomförasi ett nära samarbetemedVuxenenheten.

Familjehems/Familjerättsgruppen arbetar med att rekrytera, stödja och utbilda
familjehem,stödfamiljer ochkontaktpersoner samt utvecklaarbetet med Familjerätt.I
uppdraget ingår att hitta, utbilda och handleda fler jourfamiljer. Familjehemsgruppen
förstärks med en tjänst utifrån det markant ökande behovet av familjehem efter
flyktingströmmen samt lagförslaget om atti endast undantagsfall tillåtas placera barn i
familjehem utanför den egna kommunen.

Integrationsenheten

Integrationsenheten består av två delar; vuxna och familjer samt ensamkommande barn.
lntegrationsarbetet omfattar såväl mottagande och integrering av nyanlända och
ensamkommande barn och unga som annan invandring exempelvis arbetskrafts- och
kärleksinvand ring.

Arbetet inom Integrationsenheten vuxna och familjer omfattar
- mottagande och information till nyanlända

- försörjningsstöd vid behov under de två första åren

- integrationsarbete ur ett långsiktigt perspektiv
-samordning mellan olika aktörer

Motbakgrund av att Sverigehar haft den största ilyktingmottagningen på 20år är det
viktigt att Sala kommun har god kvalitet i såväl mottagandet som i integrationsarbetet ur
ett långsiktigt perspektiv.

Enligt nuvarande prognoser kommer det att finnas behov av att kommunerna har en
beredskap för mottagandet av vuxna och familjer även framöver. För att det ska kunna
vara möjligt för Sala kommun krävs att kommunen har en kommunövergripande strategi
för integrationsarbete och att kommunen planerar för bostadssituationen för de
nyanlända.

Mottagandet för ensamkommande barn och unga har minskat kraftigt. Antalet anvisningar
och därmed krav på mottagande framåt är idag något oklart. Det troliga är att behovet av
platser i en organiserad boendekedja med olika boendeformer såväl HVB-boenden,
familjehem som i träningsboende och utsluss-lägenheter kommer att finnas om än i
mindre skala.
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Kompetensutvecklingavpersonalgenomutbildningibl.a.MI ochBBICär nödvändigtför
att kunna erbjuda fortsatt: hög kompetensnivå i stödet till barn, ungdomar och familjer.
Kvalitetssäkringsarbetetkommeratt varaett prioriterat områdeunderperioden.
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OMRÅDEFUNKTIONSNEDSÄTTNING(FO)

Målgruppen som kan söka insatser inom Lagen om särskilt stöd och service (LSS) har
under några år ökat och fler personer har därför beviljas insatser än vad det finns resurser
till att verkställa insatser med. De insatser som ökar mest nationellt och även i sala
kommun är daglig verksamhet och bostad med särskild service. Vid bifallsbeslut som
Vård- och omsorg inte klarar av att verkställa inom tre månader kan Förvaltningsrätten på
ansökan från WO. Inspektionen för vård och omsorg, utfärda sanktionsavgift på
motsvarande kostnad av vad en bostad med särskild service kostar att verkställa per
månad för kommunen. Ökningen av insatser kommer att fortsätta några år till enligt det
underlag som finns kring målgruppen.

Demografi och åldersstruktur

Det är idag ca 35 sala kommun innevånare i åldrarna 0 till 21 år som under kommande år
kommer att kunna ansöka om LSSinsatser i form av bostad med särskild service och
daglig verksamhet samt korttidsboende. Av de personerna som i dag har
servicebostadsbeslut enligt LSSär 2B % i åldrarna 65- 79 år. De år fler från det
åldersspannet som kommer att vara i behov av gruppbostad pga av ökat
omvårdnadsbehov i framtiden.

Hur många från andra kommuner som kommer att söka förhandsbesked om LSSboende i
Sala i framtiden är svårt att veta. En annan osäker faktor är huruvida yngre brukare
kommer att söka servicebostad eller gruppbostad i Sala när de flyttar hemifrån.
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Elever per år somslutar gymnasiesärskolaochkan förväntas
söka bostad med särskildservice
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[underlaghämtatfrånsärskolasamtbiståndshandläggare,Salakommun,2017-02-01)

Prognos för kommandeår
2018 2019 2020

Antal beslut bostad vuxna LSS 6 6 2

AntalbeslutdagligverksamhetLSS 7 7 3

Prognosenär baseradpå underlagfrån biståndshandläggareochsdrskoianseievunderiagsamt
kännedomomåldrandebrukarei befintligaservicebostäderi dag

Bostad med särskild service

För att mötabehovetnärdet gällerbostadmedsärskildservicekommertvånya
gruppbostäderomvarderasexlägenheterbyggasi Salakommunochvara färdigställdajuni
2017 samtjanuari2018. Nämndenhar då ökatantaletgruppbostadsplatserfrån 28 [2014]
till 40 (2018) . Servicebostadsplatsernahar ökatfrån46 (2014) till 56 (2015). Nämndenhar
denl februari-2017 11 stejverkställdagruppbostadsbeslut.Det medföratt det finns1
gruppbostadsplatserkvar att erbjudadebrukare sombeviljasdeninsatsenfrånochmed 1
februari 2017 ochframtills densistagruppbostadenär färdig2018. Gruppbostadensom
beräknasvara inflyttningsklarfebruari 2018 är i dagslägetofinansierad.
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Utvecklingen framåt av personer som kan förväntas söka bostad med särskild service är
större än antalet gruppbostadsplatser. Nämnden kommer att vara i behov av att
ytterligare en gruppbostad byggs till 2019 för att möta behovet av gruppbostadsplatser.

Vite

Under 2017 kommer nämnden att fortsätta rapportera in till lVO,inspektionen för vård
och omsorg, de bifallsbeslut som Vård- och omsorg inte klarar av att verkställa inom tre
månader. Därefter kan förvaltnings rätten på ansökan från IVO,Litfärda sanktionsavgift
på motsvarande kostnad av vad en bostad med särskild service kostar per månad för
kommunen. Detkan innebära en kostnad för nämnden på motsvarande högst 130tkr
och lägst 10 tkr per månad för varje icke verkställt gruppbostadsbeslut.

Antal verkställda beslut Daglig
verksamhet 2003-2015
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Daglig verksamhet

Dagligverksamhet är en verksamhet där antalet beviljade personer har ökat mycket de
senaste åren. Verksamhetens uppdrag är att ordna med meningsfull sysselsättning som
bla. ska leda till delaktighet i samhället för de som har beslut om insatsen. Verksamheten
har Linder flera år arbeta med att öka möjligheten att skapa sysselsättning på den privata
arbetsmarknaden samt på andra arbetsplatser inom våra kommunala verksamheter. Det
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har bidragit till att verksamheten i dag samverkar med många företag i Sala som möjliggör
sysselsättning på företagen och där Verksamheten bidrar med personal som stöttar
brukare i sin sysselsättning.. Lokalbehoveti dag möter precis upp antal beviljade personer
och då mycket p g a av att flera brukare har sin sysselsättning på den privata marknaden
som också då bidrar med lokal. Den här utvecklingen går helt i linje med intentionen i LSS
om full delaktighet i samhälle och är något som verksamheten kommer att fortsätta
utveckla. För att klara av att möta upp behovet av beviljade beslut av insatsen daglig
verksamhet Framöverbehövs ytterligare resurser tillskapas som kan finnas med som stöd
till brukare i sin dagliga sysselsättning.

Korttidsboende

Behovet av korttidsplats har ökat under de sista två åren som en ersättningsinsats för de
brukare som tvingas bo kvar hemma i väntan på att de beviljade gruppbostadsbeslutet kan
verkställas. l dag finns det fyra sovrum att tillgå för de som vistas där. Korttidsboendet
klarar av att verkställa några dygn till för personer med gynnande beslut, förutom de
personer som redan har beslut om insatsen. Beviljas fler brukare insatsen behöver
nämnden utöka platsantalet på Korttidsboende. Detta gäller framförallt den tiden som är
kvar innan gruppbostaden som väntas vara klar i början av 2018 kommer i bruk.

Personlig assistans

l samma takt som antalet personer med assistansersättning enligt SFB § 51 (ersättning
från Försäkringskassan] ökar så ökar även kostnaderna för Vârd- och omsorg. De första
20 timmarna per vecka har kommunen betalningsansvar för. Försäkringskassan har blivit
mer restriktiv med att bevilja personlig assistans och det har medfört att beslut om
ersättning till personlig assistans enligt LSShar ökat nationellt från 3 300 till 4 300 under
åren 2007-2015. Samtidigt ökar antalet som får många timmar assistans i veckan l Sala
kommun har sådana beslut varierat till antal de tre sista åren och är i januari 2017, 4 LSS
beslut. Sala kommun följer den nationella utvecklingen av att besluten omfattar många
timmar.
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Kostnad 20 första timmar till
Försäkringskassan
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Personalförsörjning

Verksamheterna inom LSSkommer att i framtiden behöva nyrekrytera.
Pensionsavgångarnade närmaste åren är inte oroväckande stora men verksamheten ökar
och därmed behov av personal. Utmaningarna i framtiden vi står inför delar vi med
äldreomsorgen och mångagånger är det undersköterskor verksamheterna konkurrerar om.

Det är ett större problem när det gäller biståndshandläggare.Under 2016 var omsättningen
stor och mycket svårt att rekrytera socionomutbildade handläggare.Biståndsenheten
konkurrerar med grannkonrmuner om de få biståndshandläggaremed
socionomutbildningen som finns och lönefrâgan kommer i centrum. Arbetsmarknaden är
god i dag för biståndshandläggare och mångaväljer att sökanya tjänster ochdärmed öka
sin lön. Insatser för att behålla personal kommer att vara nödvändiga.
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Effektiviseringar av personalbemanningen

Verksamheterna har under några år arbetet med effektiviseringar i form av ny
schemamodell kallad "årsarbetstid", sammanslagningav verksamheter för att bl.a. få ut
större effektivitet av personaltimmar samt omstrukturering av personella resurser inom
omrâdet.Under2016struktureradesnattbemanningenomför att ökaeffektivitetenav
personaltimmar, höja kvalitén för brukare samt förbättra personalens arbetsmiljö.

Kostnad och kvalitet

KK!Koch Öppnajämförelser visar att LSSverksamheterna i Salaär både kostnadseffektiv
och av god kvalité.
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Förändringari lagstiftning
Påuppdragav regeringenkommer ensärskildutredareunder2017 -2018 seöver
assistansersättningeni socialförsäkringsbalkexi[SFB] samtdelarav lagen(1993:387) om
stödochservicetill vissafunktionshindrade(LSS).Syftetmeduppdragetär att skapaen
långsiktigthållbarekonomiskutvecklingavinsatsenpersonligassistansochfåtill stånd
mer ändamålsenligainsatseri LSSsamtatt lagstiftningenskafrämjajämlikheti
levnadsvillkorochfull delaktigheti samhällslivet.

Uppdragetskaredovisasenast2018.

Vilka konsekvenserdettafår för verksamhetenär svårtatt siaomredannu meni
uppdragetliggeratt seöverhur assistansersättningensamtLSSlagstiftningenkan
förbättrasur ett kvalitetsperspektivmen medförutsättningenatt en långsiktigthållbar
ekonomiskutvecklingpåområdetskauppnås.
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ÄLDREOMSORG(A0)

Vi blir allt fler äldre som lever allt längre. Det ställer högakrav på kommunen att
formulera en långsiktig strategi för hur äldreomsorgen i framtiden ska kunna möta de
äldres behov. Redanår 2025 kommer kostnaderna för äldres vård och omsorg i Sverigeha
ökat med ca 30%.*

Demografi

År 2020 kommer 5740 personer i Salaatt vara 65 år ochäldre. [1/11 2015 var det 5330
personer över 65 år] Enligt SocialstyrelsensÖppnajämförelser bor 4-,2% i den
åldersgruppen på vård- och omsorgsboende vilket motsvarar övriga riket.
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Denåldersgrupp som vanligtvis finns inom verksamheterna är personer 80 år och äldre,
s.k.äldre äldre. Gruppen är förhållandevis konstant i antal fram till 2017 och börjar efter

1Myndigheten för Värdanalvs Rapport 2015:8
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det att öka. År 2021 är antalet >80 âr1486 och 10 år senare är antalet 2233. Prognosen
ger stöd för tolkningen att behovet av vård kommer att öka markant efter 2021.

Det innebär att den arbetsföra befolkningen i Sala behöver generera skatteintäkter för att
kunna ta hand om alltfler äldre. Generationskvoten i Sala var 2014:11 och kommer år
2024 att vara 15. Det innebär att det 2024 kommer att finnas 15 personer 80år och äldre
per 100 invånare i arbetsför ålder.

Prognos antal personer 80 är och äldre i Sala 2013-2033 [källa SCB]
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l rapporten "hemtjänst, vård- och omsorgsboende eller mitt emellan" som tagits fram av
Myndigheten för Vårdanalys kan man läsa följande:
"Möjligheterna att skjuta upp de äldres funktionsnedsättningar kommer
att ha stor betydelse för att begränsa kostnaderna för morgondagens
äldreomsorg. Med en oförändrad äldreomsorgsstruktur kommer de totala
kostnaderna för äldres vård och omsorg att öka med 30 procent till år
2025, enbart till följd av den demografiska utvecklingen. Antar vi i stället
att äldres funktionsnivå fortsätter att förbättras i samma takt som den
gjort sedan mitten av 1990-talet, beräknas kostnaderna i-stället öka med
19 procent, eller knappt 40 miljarder, under samma period.
Förebyggande åtgärder och rehabilitering kommer därför att spela en viktig roll för en
fortsatt positiv utveckling av de äldres funktionsnivå.
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Engenomsnittlig kvinna har goda chanser att klara sigundan en svårare funktions-
nedsättningfemår framåtomhonsaknarenfunktionsnedsättningvid 78årsålder.
Ettviktigt inslagi det förebyggandearbetetär ocksåattgenomnärståendestöd
förebygga ohälsa hos dagensanhörigvårdare när de självablir äldre. Redani dagtar
anhörigvårdareett stort ansvarför deäldresomsorgochlöperdärför störrerisk för
ohälsa än befolkningen i övrigt.
Analysenvisaratt åtgärdersomminskarkostnadernaför äldreomsorgensamtidigt
ökar kostnaderna för hälso- och sjukvården och den informella omsorgen.Det innebär
att oavsettomvi satsarpåhemtjänst,mellanboendeellervård- ochomsorgsboende
kvarstår kostnadsutmaningen till följd av den ökandeandelen äldre.
l ett scenario med en ökad hemtjänst sjunker visserligen äldreomsorgens kostnadsökning
år 2025 från 34-procent till 29procent ~ en minskning med 5,9 miljarder kronor.
Samtidigt stiger hälso- och sjukvårdens kostnader ochkostnaderna för de närståendes
omsorg med 5,7 miljarder vilket gör att besparingen i princip uteblir ur ett
samhällsperspektlv."

Förebyggandeinsatser,ensamhällsfråga
Förebyggandeinsatser har i forskning visat sig vara den effektivaste åtgärden för att
begränsakostnaderna Förmorgondagens äldreomsorg. Med förebyggande insatser kan
funktionsnedsättningen skjutas upp och samtidigt komprimeras till färre år med nedsatt
funktionsförmåga.: Rehabilitering och funktionsbevarande åtgärder spelar en stor roll.3
Det finns därför ett behov av att gemensamt ta fram enäldreplan i kommunen som
omfattar en gemensamplan för att förebygga äldres ohälsa.

ISalaär bostadsbeståndet inte i alla delar anpassattill äldres behov. Mångabostäder är
trånga och saknar hiss. Idag bedöms personer vara i behov av äldreboende enbart pga.att
bostadeninte är möjligatt anpassa.

Personalförsörjning Äldreomsorg

Sverigesväxandebefolkningochallt fler äldregör attbristenpåutbildadeinomvård och
omsorg kan komma att bli stor. Detgäller särskilt dem som har gymnasiekompetens inom
området. Enligt SCB:sprognos kommer det att saknas160 000 utbildade år 2035.

Behovet av personal inom främst äldreomsorgen beräknas öka kraftigt, särskilt efter 2020
då40-talisternakommerupp i denmervårdbehövandeåldersgruppen80år ochäldre.

z Lagergrenm.fI. Healthy life years in old age. ScandinavianJournalof Public Health,sept 2015
’ Iingmark2009
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Samtidigt som behovet av tttblldade inom det här området ökar, väntas tillgången på
arbetskraft minska. Det beror främst på att intresset för vård- och omsorgsutbildningen
inom gymnasieskolan inte år tillräckligt stort.

tusental
L _._k_ HA..., 'T1

l HISTORIK PROGNDS

s' 'i'

Efterfrågan_,.c*‘
300 _v_,.v‘

..l

§%c--I:::2IC:::::.I .I IIlIIIIIIIIIIZIIIIIDIIIIi.,,

Fonrarvsarbetande 11ugang

10D

0
2005 2010 2015 2020 2025 2030 2005

Källa: SCB

Det krävs mycket stora insatser inom skolan för att den framtida bristen påvård- och
omsorgsutbildade ska kunna motverkas. Omdet inte uppnåskommer man i större
utsträckning än idag behövaanställa personer som saknar relevant utbildning. l framtiden
kommer det därmed bli allt viktigare att deanställda gesmöjlighet att få den kompetens
som behövspå annat sätt.

Arbete i äldreomsorgen kräver kunskap inom flera områden. Socialstyrelsen arbetar för
tydligare yrkeskrav, utökad utbildning och lärande för vård- och omsorgpersonal.4
Kunskapskraven motsvarar gymnasieskolans Omvårdnadsprogram.

Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft medvård- och omsorgsutbildning,
alternativascenarier2013-2035visar att satsningarpåKomvuxmedenökad
examination ger störst effekt för att minska bristen.

4 Socialstyrelsensallmänna räd om grundläggandekunskaperhos personal som arbetar I socialtjänstensomsorg om äldre; 2011:12
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Effektiviseringar av bemanningen sesinte som en möjlighet till att förbättra försörjningen.
Verksamheterna har under flera år arbetat med årsarbetstid. En verksamhet återstår och
den kommer att införa modellen under 2017.
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Behovetav hemtjänst- och hemsjukvårdsinsatser för äldre har under de senaste åren ökat
och ökningen förväntas fortsätta.

Under2016 har tvâ privata hemtjänstföretag som levererar serviceinsatser enligt LOV
fortsatt att utöka antalet brukare som de verkställer insatser hos. Tillsammans hade dei

slutet av 2016 insatser hos 104 brukare.

Antalet utförda hemtjänsttimmar totalt ökade också under året med ca 8 300 timmar.
7000 av dem utfördes av den kommunala hemtjänsten. Siffrorna pekar på en ökning av
antalet brukare med stora omvårdnadsinsatser som vårdas i hemmet. Den trenden
förväntas fortsätta.

För att klara framtidens utmaningar med kompetens- och personalförsörjning behöver
serviceinsatserna i större utsträckning separeras från omvårdnaden. De privata aktörerna
på marknaden behöver stöd för att klara de kvalitetskrav som ställs och kommer att
ställas för att bedriva äldreomsorg.

Den beräknade kostnadsökningen för hemtjänst och hemsjukvård är inte enbart relaterad
till demograñ. Det är också avgörande hur många vårdplatser som slutenvården håller
öppna, antalet platser på Vård- och omsorgsboende och antalet bostäder med god
tillgänglighet i Sala.Ökningstakten är därför mycket svår att beräkna.
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KKIKoch Öppnajämförelser visar att hemtjänsten i Salaär både kostnadseffektiv och av
god kvalitet när det gäller brukarnöjdhet. Densatsning som Salagjort på dagverksamheter
bidrar sannolikt till att hålla hemtjänstens kostnader per brukare lägre.Socialsamvaro
och fysiska aktiviteter behöver möjliggör-asför alla ålclerskategorier.

Vård- och omsorgsboendeVåBo

Under 2016 har behovet av platser i Vård- och omsorgsboendefortsatt att öka.Kön till
boendeplatser var i snitt 23,44 personer. Kön minskade under kvartal 1 då 7 nya platser
öppnade på Ekeby/gårdenmen trots detta ökadekön efter det. Tiden från ansökan till
erbjudande om plats har minskat från 77dagar 2015 till 72 dagar 2016 (2014 var det 45).
Medelvärdet i landet är 58 dagar.

Det har fått till följd att korttidsplatser har behövt användasi väntan på permanent plats
vilket i sin tur harbidragit till att detnu ocksåär köför att fåenkorttidsplats.Vårdoch
omsorg har inte kunnat ta hem patienter från sjukhusen i den takt som skulle behövts och
det har inneburit ytterligare ökade kostnader för utskrivningsklara patienter. I snitt har
nästan 4 personer/dygn vistats på sjukhus där kommunen är betalningsansvarig. Ett dygn
för en medicinskt utskrivningsklar patient kostar kommunen drygt 4800kr.
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En annan faktor som påverkat denna siffra är svårigheten att rekrytera
biståndshandläggarevilket göratt uppföljningenavpersonerpåkorttids intehinnsmedi
tillräcklig omfattning. Detta bidrar till att man kan vistas längre än nödvändigt på
korttidsboende.

Kösiutationen 2016 SÄBOoch korttidsboende
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Verksamheten Vård- och omsorgsboende bedrivs kostnadseffektivt. En plats i särskilt
boende kostar i Sala710 000 kr/år och snittet i Sverigeär 826 000 kr/år.

Antal platser i Särskiltboende 2007-2016

(tabellen visarantal platser inklusive25 korttids/växelvårdsplatser)
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Under året planeras för att öppna de sju platser på Björkgården som nu används av
socialpsykiatrin. Det kommer troligen att underlätta men inte räcka för att täcka behovet.

Det är framförallt personer med demenssjukdom som störst behov av vård- och
omsorgsboende. Dengruppen ökar starkt i landet ochfram till 2050 förväntas antalet
personer med demenssjukdomar nästan fördubblas-i

Ökatbehov av värd och omsorgsboende

För att möjliggöra trygg och säker utskrivning från sjukhusensamt undvika kostnader för
utskrivningsklara behöver Vård och omsorg utöka antalet platser.

För att säkerställa tillräckligt antal platser bör planering för ytterligare ett äldreboende
om 80 platser snarast påbörjas för att kunna tas i bruk 2019.

Det kan möjliggöra att vissa platser i nuvarande boendenkan omvandlas till
Trygghetsboende.

Kvalitet nattetid i särskilt boende

Regeringenförtydligade 2016 i socialtjänstförordningen att den enskildes behov ska vara
styrande och att personal ska vara tillgänglig dygnet runt.

För att stärka kvaliteten på omsorgen nattetid på särskilda boendenhar SKLi dialog med
kommuner, Föreningen Sverigessocialchefer, FAMNAoch vårdföretagarna tagit fram en
rekommendation. SKLhar beslutat att rekommendera alla Sverigeskommuner att anta
rekommendationen.

Rekommendationenomfattarföljandepunkter:

1. Koll på läget
2. Planera utifrån individens behov
3. Ta fram en strategi for att utveckla digitaliseringens möjligheter
4. Ledarskap

För Salakommun innebär det, om kommunen antar rekommendationen, att resurser i
form av projektledare med kunskap inom kvalitetsområdet och digitalisering behöver
tillföras.

5Nationell utvärdering: Vård och omsorg vid demenssjukdom 2014, Socialstyrelsen
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Alternativa boendeformer

Äldre personer är inte en homogen grupp. Äldre kan behöva stöd och hjälp av flera olika
anledningar. Det kan Lex. vara otrygghet, fysiska funktionshinder eller demenssjukdom.
Den etniska mångfalden är också av betydelse för framtidens äldreomsorg.
Språkskillnader och kulturella skillnader ställer högre krav på anpassningä Det innebär
att det behöver ñnnas flera olika sorters äldreomsorg som kan anpassas efter de äldres
skilda behov, något som sannolikt kommer att bli alltmer angeläget med allt fler äldre som
har kroniska sjukdomar och en ökad mångfald.
För morgondagens äldre är det viktigt att det finns tillgång till flera olika
omsorgsalternativ vid behov? Hälften av morgondagens äldre vill ha lnellanboenden
(trygghetsboende, seniorboende] även vid lättare funktionsnedsättningar. En ökad
satsning på mellanboenden i Sala skulle innebära att personer som beviljas vård- och
omsorgsboende pga. otrygghet skulle kunna erbjudas ett bättre anpassat boende till lägre
kostnad.

Trygghetslarm

Alla Vård- och omsorgsboenden utom Bryggeriet har de senaste året bytt ut sina
trygghetslarm till mer moderna och bättre fungerande larm. Bryggeriet behöver inom en
snar framtid byta ut larmet eftersom det inte fungerar optimalt.

Hälso- och sjukvård

Enligt 18, 18a och 18h §§ Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] ska kommunen erbjuda en god
hälso- och sjukvård, inklusive habilitering och rehabilitering i särskilda boendeformer och
biständsbedömda dagverksamheter för äldre och personer med funktionsnedsättning till
och med nivån för sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Vidare har kommunen
ansvar för hemsjukvården för personer över 18 år. Detfinns också ett avtal med
slutenvården i Västmanland som innebär att Vård- och omsorg kan sälja insatser som ska
utföras hos patienter som inte har ordination via vårdcentral utan det medicinska
ansvaret ligger kvar i slutenvården.

Fler boendeplatser och ett ökat antal patienter i hemsjukvården innebär också ett ökande
behov av Hälso- och sjukvårdsinsatser utförda av sjuksköterska, arbetsterapeut och
fysioterapeut.

‘ Llnné2005 "Jag förslår inte vad dom säger" och Socialstyrelsen 2015; Äldreomsorg på minoritetsspråk
’ Myndighetenförvárdanalvs2015:8
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Rekryteringsläget för legitimerad personal är ansträngt. Arbetsmarknaden är god för
dessagrupper och åtgärder för att stimulera duktiga medarbetare att arbeta kvar kommer
att bli nödvändiga.

Enny hälso- och sjukvårdslag kommer att träda ikraft den 1 april 2017. Denmedför inga
väsentliga kostnader för kommunen. Desshuvudsakliga syfte är att göra regelverket
tydligare och mer överskådligt. Den förtydligar att kommunen behåller
huvudmannaskapet i entreprenader och innehåller bestämmelser om att vi måste
samverka med andra vårdgivare.

Nytt sjukhus

Samarbetemed landstinget om samlokalisering av lokaler i den nya sjukhusbyggnaden
pågår.Depersonalgrupper som beräknas flytta till de nya lokalerna är rehabteamet och
hemsjukvårdssjuksköterskorna.

Nyckeltal

Budgetramjmf generell
kostnadsökning 2012 2013 2014 2.015 2016

Kostnadsökning, OPI 3,00 % 2,50 2,10 Prel 0,9

Känsllghetsanalys-vad händerom
kostnadernaökar med en viss%,tkr 1% 2 % 3 % 4 %
Löner +PO-pålägg 2 821 5 642 8 464 11 285
Lokal hyror 272 543 815 1086
Försörjningsstöd 190 380 570 760
Matkostnad 163 326 490 653
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Salakommuns kvalitet i korthet (KKiK] 2016
I = Bra rcsuliai för Salakommun diff/rör' de 25 % .somhar bär: resulmr)

=MedelrcsullalförSalakommun
I = FürbâiliriilgsomrâdefürSalakonunun(tillhörde25°/osomharsämstresultat)

7. Hur långär vânte- Antal dagar
tiden isnitt för att få
platspå ett äldre-
boende från ansökan 40 45
till erbjudandeom
plats?
8. Hur långär Antal dagar
handläggningstideni
snittför att få 10 16
ekonomiskt bistånd?

för

23. Kvaiitetsaspekter av
SÄBO maxpoängi 67 72
24. Vad kostar en plats Kronor/är
ikommunenssärskilda 605 010 740 000
boende?
25. Hur nöjda är index
brukarnamedsitt l 81 l
särskildaboende?
26. Vilket omsorgs- procent
och serviceutbudhar
hemtjänst finansierad
av kommunen?
27. Vad är kostnaden Kronor/âr
per vårdtagare inom
hemtjänsten I 180 364
kommunen?
28. Hur nöjda är Index
brukarnamedden 94 92 l 91
hemtjänst de får?
29. Vilket serviceutbud index
finnsinomLSSgrupp- 78
och serviceboende?
30. Andelen inte procent
äteraktualiserade
ungdomar ett år efter -
avslutad
insats/utredning.
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OMVÄRLDSANALYS

Skolnämnden ansvarar för skolväsendet i Sala kommun, fördelat på de av skollagen
reglerade verksamhetsområdena; förskola, grundskola, gymnasieskola, särskola och
vuxenutbildning. Även kulturskolan ingår, men är ännu inte en lagreglerad verksamhet.
lagförslag är dock under beredning även för den verksamheten.

Bilden av svensk skola är i vissa avseenden negativ. På lägre sikt har resultaten i vissa
stora internationella jämförelser visat att skolan i Sverige presterat sämre både reellt och i
rankade jämförelser med andra länder. De senaste rapporterna kan indikera att den
negativa utvecklingen vänt. Lärarfacken vädjar om arbetsro och bred politisk enighet men
skolan är ändå föremål för partipolitiska motsättningar. Motsättningarna gäller synen på
vid vilken ålder betyg skall sättas, om skolan skall fortsätta vara en kommunal
angelägenhet eller förstatligas och om och i såfall i vilken utsträckning privata vinster får
tas ut, villkoren för etablering av enskilda skolor, etcetera. Även lärarnas arbetsvillkor,

som arbetstider och löner debatteras.

Det finns även i samhället olika syn på vad kunskap är, vad som är viktig kunskap för att
möta framtidens utmaningar. Begrepp som arbetsro definieras också olika, beroende på
synsätt -och därmed också synen på hur sådan uppnås, etcetera.

För att utveckla förskolan och skolan och lärarnas villkor har också en allt rikare flora av
riktade och villkorade statsbidrag skapats, där stora krav ställs på såväl ansökningar som
på detaljerade återredovisningar -något som i sin tur skapar ekonomisk osäkerhet för
dem som tar emot bidragen.

En stor utmaning är nyrekrytering av lärare då det i hela landet råder stor efterfrågan och
tillgången är begränsad.

Barn- och utbilclningskontorets ledning har definierat sin kunskapssyn i
ledardeklarationen.

"De kunskaper, förmågor och värderingar som förskolan och skolan förmedlar är grunden
för att vi skall kunna behålla, utveckla och förbättra ett gott samhälle, med demokrati, fred,

frihet, trygghet och välstånd. Vi är därför optimistiska.

Alla ledare måste vara bärare av, och förmedla en sådan positiv kunskapssyn, så att den
sprids till alla medarbetare, elever, vårdnadshavare och till det övriga samhället."

"Vi har höga förväntningar och vet att vi kan få alla barn och elever att lyckas."

"Alla elever som lämnar vårt skolväsende skall gå vidare till arbete eller studier eller på
annat sätt bidra efter förmåga till ett gott samhälle."



STATISTIK, PROGNOSER OCH DEIVIOGRAFISKA EFFEKTER

UTVECKLING AV ELEVTAL

ElevunderlagSala kommunförskola-grundskoIa-gymnasieskolah 2017
Baserat? ar_naJetfolkbokfördatorn31 dec 16.därefterScB:s prognosför antaletfödda.
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Figur 1 Elevunderlag höstterminen 16

Grafenovan[figur 1] visar hur nlångasomfinnsfolkbokfördai Salakommun,ochde
prognosersomfinns för födelsetal2017 år ochframåt.Utöverfödelsetalenfinnsen stor
inflyttning.



Inflyttning

Åldersgrupp Fiyttnetto

under2016

Förskolan 1-5 år SO

Fömkamkhss-åk6 52

Högstadiet åk 7-9 19

Gymnasieskolan 16-13 år 42

TOTALT 113

sedan

jan 2012

167

201

74

103

545

Erfarenheten från de Senaste åren är att inflyttningen i huvudsak berör Sala tätort.

Snitt per år

2012-2016

33

4D

15

21

109

Att prognosticera flyttningsnettot år mycket svårt -men barn- och utbildningskontoret räknar med att
inflyttningen av barn återgår till förhållandena före den stora flyktingkrisen 2015/2016, vilket i så fall
talar för en årlig nettoinflyttning på cirka 35förskolebarn, 50 grundskoleelever och ingen signifikant
nettoinflyttning av ungdomar i gymnasieåldern.



KOSTNADS- OCH KVALITETSJÄMFÖRELSERMED ANDRA
ORGANISATIONER

KKiK-mâtt Mät-år Sala Medelvärdei Spridning
prel. redovisning2015 riket Handet

(290 kommuner
om ej annat

anges)

Kostnadper barn i förskola 2015 137371 135712 100646-
(kr) 173039

Eleveri åk 5 med lägst 2016 82,0 77,9 56,5-
betygetEi alla ännen1%) 97,4

Nationellaprov åka 2016 66 68 36-
genomsnittlig andel 94

(SV/MA)l%}

Eleveri åk 9 somär 2016 85,9 86,4 65,7-
behöriga till ett (289 kommuner) 98,5

yrkesprogram(°/u)

Eleverssynpåskolanoch 2016 78 75 48-
unclenrisningeni âk8, (214 kommuner) 96
positivasvar(96)

Kostnad gymnasieskola 2015 131214 122856 90271-

krlelev 180809

Platspå förskolapå önskat 2016 53 6-
datum (%) (217 kommuner) 100

Väntetid för de som inte 2016 28 0-

fått platspå önskatdatum (192 kommuner) 150
(dagar)



FÖRSKOLA
‘ Andel('33)inskrivnabamav

snmiligabamiåldernL5 år
* Andel (%) in5la'i\-'.barn i ensk.regi
* Antal inslnivna bamperavd.
‘ And ('56):'us:I.rlJ.In padhñgskexnm
*Antalinskrivnabarnper:årsarbetare
* Avgiñsfmnnsieringsgrad
I karryiumnlregi:
* Kostnad(kr) per inskriretbarn
PEDAGOGISKOMSORG
*Andel (911)inskrivnabam :iv
samtligabamiåldern1-5år
samtligabarni äldem6-9å:

‘ Andel (511)inshixr,biimi ensk regi
' Antal inskrivnabamperpersonal
I kommunalrevi:
‘ Kosmad(kr) per inskm-etbam
FRITIDSHIEH
* Andel(96)inshivna elever:n:

samtligabarni åldern6-9å:
samtligabarni åldern10-12är

* Andel (°.-in)inshiv. eleveri ensk.regi
* And ('31:)årsarb.111padhfigskexam.
* Antal inskrivnaeleverperanställd
‘ Antal inskrivnaeleverperårsarbetare
‘ Antal inskrivnaeiewr peravd.
‘ Ax-gifisfinansieriugsgrad
IkommunalrePf:
* Kosinad(kr) per inskriven elev
FORSKOLEKLASS
* Andel (93) eleverav

samiliga(Få-ringar
’ Antal eleverper lâraxeüieltidstjänst)
' Andel(96)2113:111).nipedhögskexnm.
,I A-ammmmiregi:
* Kostnad(h) perelev
GRUNDSKOLAN
*Andel('36)6—5.ri11g_.1Ii1
‘ Andel('96)elever
-i ñisläendeskolor
-somdeltari mndersmåisund,
" Antal eleverper lämxeaiellidstjäma)
* Andel (93)lärarem padliögskexam
* Kosimd (h) perelev
-totalt
- för undervisning
-får lokaler
“ Andei(96)eleven'åk9 som
-ejnåttlm:J51:aps1~:Ia1.'en
i an ellerfleraämnen
-ärbehörigatil] ggg-skola
-börjadei gy-skoia
- bötjadei gy exkl. inlrodvpgni
GRUNDSKRSKOL.-L\"
* Andel("/o)integreradeelever
* Antal eleverper lñrnrediellidstjänsl)
‘ Kostnad(kr) per eIev

(exkl. skolskjuts)

Egna Kam-
kom_ mun-
muaen exuppen

83 83
16 13

18,6 17,2
40 52
5,5 5,5

6 7

133300 131 [00

5 2
0 0

37 13
5,0 4,-I

109400 115300

78,6 77,2
28,9 23,7
0,0 7,4
33 56

12,8 12,5
27,2 22,8
33; 36,3

20 17

26 000 33 900

100,0 97,7
15,7 15,6
92,3 86,6

47 90D 58 300

0,0 0,5

1,6 8,7
15,0 11,9
11,3 11,8

91 87

102 100 9-1300
S4300 49 800
19400 16 400

19,8 27,3
91,4 82,5
97,7 98.6
93,2 34,9

7 12
4,3 3,4

Snnirliga
koni-
muner

83
'20

16,7
44
5,2

138800

43
4,6

123 500

83,9
21,1
12,0
47

us
21,9
40,9

35 300

95,5
16,4
83,4

S3000

0,1

14,1
14,2
12,1

s?

98 400
52 500
17900

24,7
34,1
98,8
86,3

11
3,9

393500 425800 433400

Uppgifternai Skolverketskommunbladovan,avserkalenderåret2015
Övrigauppgifter,om ingetannatuppgesär från 15 oktober2015.

Egna Kom-
kom- mun-
mnnen gruppen

GnmAsr£s.iRsK0LAN
' Antal eleverperläsareüieitidsrjânsi) 4,4 3,2
‘ Kosm:1d(l»:r)perelev

(exkl. skolskjuts) 385 900 401 500
GYM'NASIE.SKOLAN‘
I kammmuen.r:kolar
' Andel(%) elever
-påyrkespmgmm 43,0 36,1
- påhögskoleförb.program 46,0 49,0
-påintroduklionsprogrnm 11,0 14,9
- ñrânannan kommun 30 21
‘Antaleleverpe: EZ1:a:e(he1Iidslj§1151) 9,4 10,3
‘ Andel(%)lärarempedhñgskexam. 71 81
‘Kostnad(kr) perelev
-lör undenrisning 63 700 60400
—för lokaler 30 100 23000

Folkbofldl-(Iai kanmmm-':n
‘ Kostnad(kr) perelev
~tala11konmnmnlaskolor 142200 123900
-för ersättningtill annan kommun 105600 134 100
' Andel (“.i:)eleversom
-avbrötstudiernaefterår E 3 3
- lagitexameninom 3 år, totalt 67 57
-tagitexameninom 3 år,exld.IM. 74 76
‘ Andel (ea) avgingselever

medgrundl.behörighettil]
Universitetochhögskola 67 66

KOMVTK
Fo1R'bal§[af‘mTg:I'kvmnmnen
' Andel(°/o)inv. 20-6-1år i komvux 3,3 3,6
‘ Andel(%)e1e1.'eriannankom. 45,8 53,9
,l kgnruumcrx::kolar
‘ Andel(%) konfidsuth.elever 25,8 21,1
‘ Andel(%) eleverfr. annankom. 22,5 7,1
‘Andel(%) kursdeltagarehos

annanutbildningsanordnare 0,0 20,0
‘ Kosta perhelljdssmd.lolalt 22 60D 51 S00
’ Kusin(kr) perheltidsstudiskolor

medkomel.annanmtxanordnaxe
-gnindlñggandexuxemltbildnjng B700 43 300
-g'ymnasia1\'u.*:enu1bildnj.ug 20 900 -17500
‘Andel('36)kursdeltagare

i gymnasialvi)xeI1u1bi1du.iJ:Ig
- somslutförthus 86,8 71,5
- somavbrlllitklus 13,1 17,6
SÃRSKJLDUTBILDNINGrön “man
‘ Antal timmarundervisning

perelevochvecka 2,3 4.2
‘ Kostnad(kx)perelev 47 100 61 800
UTBILDNINGI SVE.-VSK.-1FÖRLNTiL-NDRARE
‘ Andel(%) eleversomgodkänts 81 74
‘ Andel(%) eleversom3'.-’b11.1li[ 9 16
‘ Kostnad(h) perhellidssmd. 51 000 -12400
KOSTNADPERINTÅNARJE(KR)
‘ Förskola,pad.ems.ochfmidshem 7 842 'I S24
’ Skolaochnixenulhilduine; 17087 16 629

Seplember2016

Samtliga
kom-
numer

38

381500

29,4
57,4
13,2

29
11,4

83

56 100
23100

118400
135400

3
65
74

71

3,7
14,5

20,2
14,5

44,7
58 300

44 S00
46 800

71,4
18.3

3,6
51 700

24
37 500

8781
16225

.Uppgifternaomresultatigrundskolanär frånjuni 2015.



STATENSUPPDRAG OCH FÖRÄNDRINGAR l DESSA

FÖRSKOLAN

(Text hämtad från wwwskolverketse 3 jan 2017)

Förskolan ska lägga grunden för den första delen av det lärande som fortsätter resten av
livet.

Barnen ska erbjudas en god pedagogisk verksamhet. Förskolan ska vara rolig, trygg och
lärorik för alla barn som går där. Barnen ska få möjlighet att lära sig saker genom att leka,
skapa och utforska -på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna.

Förskolan är en egen skolform och verksamheten kommer att om fattas av begreppen
utbildning och undervisning. Undervisningen sker under ledning av förskollärare, men det
kan också finnas annan personal för att främja barnens utveckling och lärande.

Personalen planerar den pedagogiska verksamheten så att barnen får skapa, lära och
utforska. Det gör man till exempel genom att leka, samarbeta, måla, snickra och sjunga. Att
skapa trygghet för både barn och föräldrar är en viktig uppgift för förskolan.

Kommunerna ska erbjuda förskola till barn från 1 års ålder:

- När föräldrarna arbetar eller studerar.

- När föräldrarna är arbetslösa eller föräldralediga.

Barn till arbetslösa eller föräldralediga ska erbjudas plats under minst 3 timmar per dag
eller 15 timmar per vecka. Vissa kommuner erbjuder längre vistelsetid.

Dessutom ska kommunerna erbjuda förskola till:

- Alla barn Linder minst 525 avgiftsfria timmar från och med höstterminen det år barnet
fyller 3 år [allmän förskola).

- Barn i behov av särskilt stöd.

Det finns både kommunala och fristående förskolor. Fristående förskolor kan drivas som
till exempel föråldrakooperativ eller personalkooperativ, av en stiftelse eller ett
aktiebolag.

Det är kommunerna som ansvarar för att det finns förskolor och att barn erbjuds plats.
Fristående förskolor är ett alternativ till den kommunala verksamheten.

Det är kommunerna som godkänner fristående förskolor och ansvarar också för att

kontrollera att verksamheten uppfyller kraven på god kvalitet och säkerhet. För fristående
förskolor gäller samma regler som för kommunala förskolor.



Pedagogisk omsorg kan vara verksamhet där barn tas omhand i personalens eget hem
[traditionellt familjedaghem] eller olika flerfamiljslösningar. Pedagogiskomsorg kan även
bedrivas i en särskild lokal.

Annan pedagogisk verksamhet är en sammanfattande benämning för fyra
verksamheter som vänder sig till barn till och med 12 år.

De fyra verksamheterna är pedagogisk omsorg, omsorg på obekväm tid, öppen förskola
och öppen fritidsverksamhet. Det senare finns inte i Sala.

FÖRSKOLEKLASS

(Text hämtad från wwwskolverketse 3 jan 2017]

Från 6 års ålder har barn rätt att börja i förskoleklass. Förskoleklass är en egenskolform,
med ett stort inslag av skapande arbete och lek.

Förskoleklassen är en frivillig skolform men de flesta sexåringar i Sverigegår i
förskoleklass. Kommunerna är skyldiga att erbjuda och ordna verksamhet i förskoleklass.

Man kan börja i förskoleklass innan man fyllt 6 år. Man kan ocksåvälja att inte börja i
förskoleklassen utan börja i den obligatoriska skolan redan som 6-åring. Man kan också
välja att vara kvar i förskolan eller inom den pedagogiskaomsorgen som 6-äring.

Förskoleklassen finns för det mesta i eller i nåra anslutning till den skola som eleverna

Sedanska gå i från årskurs 1.

GRUNDSKOLA

[Text hämtad från wwwskolverketse 3jan 2017]

Grundskolan är en nioårig skolform där varje läsår är uppdelat i två terminer, en höst- och
en vårtermin. De flesta barn i Sverige börjar i årskurs 1 på höstterminen det år de fyller 7
år. Det är ocksåmöjligt att låta barnen börja det år de fyller 6 och vid särskilda skål vid 8
år.

Varje grundskola har möjlighet att profilera sig, eller ha olika inriktningar, till exempel
Montessori, engelskaklasser eller kultur- och idrottsklasser.

Stort lokalt ansvar

Grundskolan ingår i ett målstyrt system med ett stort lokalt ansvar. Riksdagoch regering
beslutar om ramarna i lagar och förordningar. Kommunen eller den fristående skolans
ägare, den så kallade huvudmannen, har tillsammans med skolans rektor huvudansvar för

den dagliga verksamheten. Skollag, förordningar och läroplan ska ligga till grund för hur
verksamheten styrs.



Fristående och kommunala skolor
Grundskolor kan vara kommunala eller fristående. Omskolan är kommunal är det
kommunen som är huvudman (ägare). Påen fristående skola kan huvudmannen vara ett
bolag, en stiftelse eller en förening. De fristående grundskolorna är godkända och
inspekteras av Skolinspektionen. Deär öppna för alla och undervisningen ska motsvara
den som ges i kommunala grundskolor.

Betyg i'grundskolan
Från höstterminen i årskurs 6 får elever i grundskolan betyg. Eleverna ska få betyg i alla
ämnen som de fått Lindervisning i bortsett från språkval. Betyg i språkvalet ska sättas från
och med höstterminen i årskurs 7.

En ny betygsskalä A-F infördes från och med läsåret 2011/2012.

FRITIDSHEM

[Text hämtad från wwwskolverketse 3 jan 2017]

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det
möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska
stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja
allsidiga kontakter och social gemenskap.

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med
vårterminen det år då de fyller 13 år.

Fritidshemmet kompletterar skolan på två sätt:
-Tidsmässigt genom att ta emot elever under den del av dagendå de inte vistas i skolan
och under loven.
-lnnehållsmåssigt genom att ge eleverna delvis andra erfarenheter och kunskaper än de
normalt får i skolan. 'fillsammans bör skola och fritidshem bidra till elevernas allsidiga

utveckling och lärande.

Fritidshemmets uppdrag
Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära. Denbör utgå från nationella målen och
ta hänsyn till elevernas behov,erfarenheter och tänkande, samt anpassastill att elever har
olika förutsättningar. Uppdraget handlar bland annat om att stödja elevernas sociala och
allmänna Litveckling,utvidga och fördjupa deras kunskaper och erfarenheter, samt
erbjuda en meningsfull fritid. Eleverna får även träna på demokrati, inflytande och ansvar
i praktiken. Betydelsefulla inslag i verksamheten är lek, rörelse och skapandearbete.
Fritidshemmet har ocksåett uppdrag att samverka med förskolan, förskoleklassen och
skolan för elevens bästa i ett helhetsperspektiv.

Fritidshemmet regleras i skollagen [kapitel 1-6 samt 14).



SÄRSKOLAN

[Text hämtad från wwwskolverketse 3 jan 2017)

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå

upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning.

Gymnasiesärskolan i Sverige är fyraårig och frivillig och vänder sig till ungdomar med

utvecklingsstörning. Det finns nio yrkesinriktade nationella program. Det finns också

individuella program för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna

förutsättningarna.

GYMNASIESKOLAN

[Text hämtad från wwwskolverketse 3 jan 2017)

Gymnasieskolan i Sverige är treårig och frivillig. Det finns 18 nationella program: tolv

yrkesprogram och sex högskoleförberedande. Det finns också fem introduktionsprograni

för elever som inte är behöriga till ett nationellt program.

Yrkesprogrammen
Yrkesprogrammen ska förbereda eleverna för yrkeslivet och leda till skicklighet i yrket.

Efter utbildningen ska det vara möjligt att direkt påbörja en yrkesbana. Alla elever på ett

yrkesprogram har också rätt att välja de kurser som krävs för att uppnå grundläggande

högskolebehörighet.

Barn och fritidsprogrammet -finns på Kungsängsgymnasiet

Bygg- och anläggningsprogrammet -finns på fishy naturbrufcsgymnasiurn

El- och energiprogrammet -finns på Kungsängsgymnasiet

Fordons- och transportprogrammet -finns på Kungsängsgymnasiet

Handels- och administrationsprogrammet
Hantverksprogrammet
Hotell- och turismprogrammet

lndustritekniska programmet
Naturbruksprogrammet —finnspå Ösby naturbruksgymnasiixm

Restaurang- och livsmedelsprogrammet
VVS-och fastighetsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet



Förberedelser för högskola och universitet
De högskoleförberedantle programmen ska göra eleverna väl förberedda för studier på

högskola och universitet. Ett högskoleförberedande program förbereder inte för några
yrken direkt efter gymnasieexamen.

Ekonomiprogrammet -finns på Kungsängsgymnasiet

Estetiska programmet

Humanistiska programmet

Naturvetenskapsprogrammet -finizspå Kungsängsgymnasiet

Samhällsvetenskapsprogrammet -finns på Kungsängsgymnasiet

Teknikprogrammet -finns på ;Kungsängsgymnosiet

KOMMUNALVUXENUTBILDNING

(Text hämtad från wwwskolverketse 3 jan 2017)

Målen för kommunal vuxenutbildning är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande.
De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin

ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling.

Kommunerna har skyldighet att tillhandahålla kommunal vuxenutbildning.

Kommunal vuxenutbildning omfattar:
-Svenska för invandrare
-grundläggande nivå och
~gymnasial Ilivå.

Utgångspunkten ska vara den enskildes behov och förutsättningar. Den som fått minst
utbildning ska prioriteras. (Skollagen, 20 kap.)

Sedan 2017-01-01 så kräver staten att en större del medfinansieras av de statsbidrag som
skickas ut.

KULTURSKOLAN

Kulturskolan år en än så länge frivillig kommunal verksamhet som utvecklats ur den

tidigare musikskolan. Enligt tidigare definitioner skall en kulturskola erbjuda minst tre
kulturområden för att få kalla sig kulturskola.

Ett betänkande "En inkluderande kulturskola på egen grund" är 2017 under

remissbehandling.

l Sala har kulturskolan ett nära samarbete med främst grundskolorna och har en
kulturgaranti som ger en garanti för att alla barn och elever Linder sin skolgång får möta



och praktiskera olika kultur-former, som film, bild och form, skrift, musik, dans, dramaoch

olika kombinationer av detta. Det erbjuds även kulturinslag i alla förskolor.

För de elever som ytterligare vill fördjupa sig finns enskild och gruppundervisning i dans,
bild och form, kör, sång, träblås, bleckblås, flöjt, gitarr, slagverk, folkmusik,

stråkinstrument. ljud- och musikteknik. Kulturskolan arrangerar även musikdramatiska
produktioner [musikal] och en årlig Show. Verksamheten bidrar till Salas kulturliv genom
olika samarbeten med andra kulturaktörer vid utställningar och föreställningar.

För elever med ambition att senare studera på musikhögskola finns även en kurs i
musikteori som en fördjupning av det som ges inom ramen för grundskolans läroplan.

Verksamheten är delvis avgiftsfinansierad - avgifterna motsvarar 4-5 procent av den
totala omslutningen. Resten är kommunala och statliga bidrag och interna intäkter för
tjänster som skolor och andra köper.



UTVECKLINGOCH TRENDER INOM SKOLNÄMNDENS OIVIRÃDEN

REKRYTERING

Sala har jämfört med riket i Övrigt något högre andel lärare med pedagogisk
högskoleexamen. Svårigheterna att rekrytera har dock ökat.

Förskolan
Tillgången på arbetskraft med relevant utbildning beräknas minska de närmaste åren.
Barnantalet väntas enligt den senaste prognosen från SCB (jan 17] öka. Ävenpmfattande
pensionsavgångar väntas de närmaste åren. Sala har också under senare år haft större
barngrupper än riket i övrigt och kan behöva förstärka personaltåtheten.

Behovet utifrån ökade födelsetal är, med nuvarande organisation, fyra nya avdelningar
eller motsvarande, fram till 2020.

Grundskolan
Grundskolan kommer att behöva utöka antalet lärartjänster fram till 2024. Om elevantalet
är 400 högre, behöver lärarna bli nästan 40 fler. Utöver detta finns behov av annan
kringpersonal.

Särskolan
Särskolan beräknas ha ett relativt konstant personalbehov fram till 2024. Lärare med rätt
kompetens bedöms dock vara svåra att rekrytera.

Gymnasieskolan
Gymnasieskolans personalbehov påverkas av hur stor andel av eleverna i Sala som väljer
Sala som studieort under gymnasietiden.

Vuxnas lärande

Personalbehovet bedöms vara oförändrat.

Elevhälsan
Personalbehovet bedöms vara oförändrat. I elevhälsan ingår även centrum för
flerspråkighet som påverkas starkt av förändringar i flyktingströmmarna. Där är alltså
osäkerheten större.

Ledning och administration
Antalet anställda per ledare i skolan är betydligt högre i Sala än i landet i övrigt. Med
utökat elevtal följer fler lärare som också behöver ledning och administrativt stöd. En
strävan är att antalet anställda per ledare inte bör överstiga 30. Idag har de flesta rektorer
mellan 40 och 60 anställda.



Det finns samtidigt ett ökat krav från bland annat Skolverket om att kommunerna skall
redovisa hur statsbidrag använts, men även elevresultat, personalfördelning, etc på
mycket detaljerad nivå. Det kräver större administrativa insatser. Utvecklingen kräver
också nya kategorier av anställda som exempelvis kan supporta de olika lT-stöd-system
som finns och även utbilda i dessa.

VÄXANDE ELEVTAL

Utan inflyttning beräknas elevtalen att först öka något, för att sedanbörja minska.
lnñyttningen talar dock för att vi fram till 2024 kommer att ha Cirka450 fler elever än
idag.

RESULTAT

Salabehåller enligt den senaste rankningen i SKL:söppna jämförelser positionen som
Västmanlands bästaskolkommun. Det saknar dock inte förbättringsområden.
Målsättningen är att alla elever skall lämna grundskolan med fullständiga betyg och att de
efter avslutade gymnasiestudier lämnar vårt skolväsendeoch går vidare till arbete eller
studier eller till att på annat sätt bidra efter förmåga till ett gott samhälle.

Det är högt ställda mål som i det närmaste är att betrakta som en vision. Förutom
ytterligare förbättrade skolresultat och färre avhopp från gymnasieskolan behöver Sala
kommun arbeta med att förbättra fritidsverksamheten och minska barngruppernas
storlek i förskolan. Att gymnasieskolan fortsätter att förstärka sin attraktionskraft har
ocksåstor betydelse för att vidmakthålla och utveckla programutbudet och att få en
stabilare ekonomi. Men förskolans, de olika skolornas och kulturskolans renommé har
även betydelse för bilden av Salakommun som en bra kommun att bo och/eller arbeta i.

STATLIGPÅVERKANOCHEKONOMISTYRNING

Det finns inga direkta statliga förändringar i uppdragen som i dagslägetbedöms påverka
de ekonomiska förutsättningarna i någon betydande omfattning för skolan och förskolan.

En stor osäkerhetsfaktor är dock flyktingmottagningen och förändringarna i den statliga
ersättningsmodellen för denna.

Vissastatsbidrag, exempelvis lågstadiesatsningen, har tillkommit påsenare tid.
Förutsättningen för att få ta de] av lågstadiesatsningen är att kommunen kan påvisa att
personaltätheten ökar i den omfattning som bidragen torde generera. Det försvårar
kommunens möjligheter till att fördela medel på ett utifrån verksamhetens egen
bedömning optimalt sätt. De ekonomiska anpassningar som gjordes inför 2016 fick därför
stora följer för främst högstadiet - som ju inte omfattas av statsbidrag.



Ett liknande exempel är statsbidragen för att minska barngruppernas storlek i

förskolan.

Statenger också villkorade medel för att förbättra lärarlöner, genom bidraget till

förstelärare med mera och det såkallade lärarlönelyftet. Höjningar av lärarlöner som

finansieras av statliga medel kan i stort sett betraktas som "in- och ut-medel" om det inte

vore så att dessalönetillägg påverkar underlaget för löneökningarna. Det finns ävenviss

osäkerhet i långsiktigheten i dessastatsbidrag.

Deekonomiska förutsättningarna har även förändrats för vuxenutbildningen. l det ökade

allmänna statsbidraget till kommunerna har staten öronmärkt medel för att kommunerna

skall leva upp till den nya råttighetslagstiftningen på gymnasial komvux. Från och med den

1/1 2017 har fler elever rätt till gymnasial komvux. Detta finansieras inte via sökta
statsbidrag hos skolverket, utan genom att det generella statsbidraget till kommunerna

har höjts. Även statsbidraget för yrkesvux har förändrats. Kommuner måste samverka

samt vara medfinansiär. En fråga som kommunen måsteklargöra är hur mycket den är

beredd att bidra med.



PROJEKT

#jagmed
Sala kommun medverkari det ESF finansierade projektet #jagmed. Fem regioner i Östra

mellansverige har beviljats projektmedel från Europeiska socialfonden. Målet är att

motverka avhopp från gymnasieskolan och att fler ungdomar fullföljer sin

gymnasieutbildning och ettablerar sig på arbetsmarknaden. Projektets medfinansiering är

25 % och i form av arbetstid. l Sala är projektet ett samarbete mellan barn 8autbildning

och vård 8: omsorg som pågår till 31 december 2018.

Prio
Sala deltar i Sveriges kommuners och landstings projekt PRIO som har som övergripande

mål att varaktigt höja kunskapsresultaten i den svenska skolan. Fokus ligger på att

utveckla skolans interna processer och arbetssätt för att skapa en mer lärande

organisation. PRIO betyder Planering, Resultat, initiativ och Organisation.

Dua

Delegationen för unga till arbete har regeringens uppdrag att främja statlig och kommunal

samverkan och utveckla nya samverkansformer. Vi gör det bland annat genom att stödja

parterna i att skriva lokala överenskommelser för att minska ungdomsarbetslösheten.

Läsiyftet
Låslyftet är en kompetensutvecklingsinsats i språk-, lås- och skrivdidaktik för lärare som

bygger på kollegialt lärande. Läslyftet syftar till att öka elevers läsförståelse och

skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteteni undervisningen.

Sala har fått statsbidrag via Skolverket för att genomföra en sådan satsning, med början

läsåret 2016/2017.

Skapande skola, mm
Kulturskolan administrerar kulturrådets bidrag för Skapande skola, där syftet är att stärka

samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet.

Sedan hösten 2016 finns även ett villkorat statligt bidrag för kulturskoleverksamhet, som

distribueras av kulturrådet.



lNVESTERINGAR

Lokalbehov på kort och lång sikt

FÖRSKOLAN

Nuvarande prognoser indikerar; ett ökat behov av förskoleavdelningar för att bibehålla

nuvarande gruppstorlekar. Behovet utifrån ökade födelsetal är, med nuvarande

organisation, fyra nya avdelningar eller motsvarande, fram till 2020.

Behovet av förskolelokaler är dock svårare att förutse än behov av skollokaler. Barnen

placeras i förskola i allmänhet redan ett år efter att de fötts. Framförhållningen är därför

av naturliga skäl kort.

Barn- och utbildningskontoret har tidigare försökt få ytterligare några månaders

framförhållning genom kontakter med mödravården och barnavårdscentralen. Dessa

uppgifter har dock visat sig vara allt för osäkra för att ge underlag för sådana

förutsägelser.

Behovet påverkas även av nettoinflyttningen, nyttjandegrad, etablering av förskolor i
enskild regi, ekonomiska incitament i lagstiftning -det vill säga taxor, ekonomiska villkor

vid föräldraledighet, etc.

Om strävan är att minska barngruppernas storlek, kan lokalbehoven påverkas. Fler
grupper kan generera behov av fler avdelningar eller andra rum. Det kan även finnas

andra lösningar -exempelvis att verksamheten organiseras så att flera grupper delar på

gemensamma lokaler. Det kräver i så fall förberedelser och utvecklingsarbete.

Förnyelse av förskolelokaler
Arbetsmarknadsenheten, som är vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde, flyttade i

juni 2016 till skolkansliets tidigare lokaler på Drottninggatan. Arbetsmarknadsenheten

har, för att kunna samla sin verksamhet, behov av tillgång till hela huset som idag även

inrymmer Bellanderska förskolan med 1,5 avdelning. För att lösa vård- och omsorgs behov

skulle alltså förskoleverksamheten behöva flyttas till en annan centralt belägen plats.

Såväl barn- och utbildning som fastighetsförvaltningen ser fördelar med att i så fall göra

en större förskola. Fastighetschefens bedömning är att en del förskolelokaler börjar närma

sig ändpunkten för att, med god ekonomisk hushållning, upprätthålla

fastighetsunderhållet.

Skolchefens bedömning är att nya förskolor generellt sett bör vara organiserade i minst

fyra avdelningar -eller motsvarande. Detta för att kunna upprätthålla en god ekonomisk

hushållning exempelvis i form samverkan mellan avdelningar på tider då barnantalet är



litet. På så sätt kan kommunen erbjuda öppethållande enligt lagens krav, utan att barn

skall behöva byta förskola om föräldrarna exempelvis får andra arbetstider.

Öppna förskolan
Familjecentralen och öppna förskolan kommer enligt fastighetschefen troligen inte att

kunna vara kvar på vårdcentralen efter 2019 när nya lasarettet byggs. Omverksamheten

skall organiseras som familjecental behövs en ny gemensam lösning. l annat fall behövs en

lösning separat för Öppna förskolan.

Grundskolan

Landsbygdsskolorna iSala kommun
Vid oförändrade upptagningsområden och nettoinflyttning på +-0 kommer elevantalet att

förändras på landsbygdsskolorna enligt tabellen nedan:

Tabell 1 Elevtal vid Iandsbvgdsskolorna årskurs f-5 2016 respektive 2021

2016 årskurs f-6 2021 årskurs f-6

Västerfärnebo skola 94 110

Hedens skola 76 69

Kilbo skola 79 53

Kyrkskolan 71 84

Ransta skola 127 136

Varmsätra skola 109 107

Kila skola 122 106

Åbyskola f-3 48 60

Åby skola, [f-3) räknas för årskurs 4-6 med i underlaget till Ãkraskolans mellanstadium.

Elevantalen ovan utgår från redan inskrivna elever samt tillkommandei

befolkningsuiiderlaget i respektive upptagningsområde. Det reella elevantalet kommer att

påverkas av vårdnadshavares val av skola, in- och utflyttning, etcetera.

Ransta

l Ransta har processen inletts för en nybyggnation av skola och förskola. Den

dimensioneras för 80 förskolebarn och 150 skolelever årskurs f-6. Behovet av skollokaler

är därmed tillgodosett under överskådlig tid. Det kan dock inte uteslutas att det under en
period kan finnas behov av utrymme för fler elever.



Med nedanstående undantag, finns i dagsläget inget akut utbyggnadsbehov av
landsbygdsskolorna. Däremot kan det finnas andra, exempelvis tekniska, skäl till
investeringar.

Möklinta
Möklinta kyrkskola är idag för trång. Förskolan fanns tidigare utspridd på flera lokaler
men är sedan några år tillbaka samlad i själva skolan. Den förändringen skedde när
elevunderlaget i skolan var svagt. Nu ökar det och såväl skolan som förskolan har blivit
trångbodda. Fram till 2021 kommer elevantalet ytterligare att öka och åtgärder behövs
snarast. Skollokalerna har byggts om i flera omgångar vilket tillslut gjort att en tidigare
god lokaldisposition gått förlorad. En översyn av befintliga lokaler är lämpligt innan en
eventuell utbyggnad planeras.

Barn- och utbildningskontoret har beställt ett uterum på skolgården, något som skulle
kunna utveckla verksamheten och på åtminstone kort sikt minska trångboddheten.

Kilo
Kila skola är trångbodd och det har under flera år diskuterats en modullösning. Under
läsåret 2015/2016 var en klass flyttad till Lindgården i Kila. Det var en dålig lösning för
både lärare och elever. Verksamheten flyttade därför tillbaka till skolan inför läsåret
2016/2017, trots svårigheter. Personalrum, samt ytterligare ett utrymme som inte tillhör
skolan, används nu som undervisningslokaler. På sikt är det inte är hållbart ur
arbetsmiljösynpunkt. Det har också påpekats av huvudskyddsombudet.

En ny modul med två klassrum och grupprum planeras och år i skrivande stund [januari
2017] under upphandling. Den skall enligt villkoren i anbudsunderlaget vara på plats
senast 1 juli 2017. Det blir i så fall en lösning under sju plus tre år, med möjlighet till att på
sikt få permanent bygglov då den kommer att grundsåttas ordentligt redan från början.
Även om elevtalen ser ut att sjunka något den närmaste tiden i Kila, bedömer barn- och

utbildning att modulen kommer att behövas under överskådlig tid framöver.

Det år inte bara elevtalen som avgör utrymmesbehovet, utan även hur skolverksamheten
organiseras. Kila skola har trots allt så många elever att det inte är lämpligt med
permanent årskursintegrerad undervisning, så kallad B-form. Kila kan med modulerna och
med en jämn spridning mellan årskurserna ta emot 150 elever. Skolan har för närvarande
en hel del elever från tätorten som sökt sig till denna mindre landsbygdsskola. Skolan
ligger på vägen mot Västerås vilket också passar en del vårdnadshavare som
arbetspendlar.



SALATÄTORTSSKOLOR

Tabell2 Optimalt utrymmei Salatätorts grundskolbyggnader2016-2024

Äkrå-slt-olan

Lärkbacksskolan

Ängshagenskolan

Vallaskolan

C-huset

Sörskogen

TOTALT

Eleveri tätorten

diff

Prognos flyttnetto

(+50/fir)

Diff

år2016 år2017 år2018 år2019 år2020 år2021 år2022 år2023 år2024

250 250 250 260 I 250 250 250 250 -2607

200 200 150 150 150 150 150 150 150

200 200 200 150 150 150 150 150 150

100 100 450 450 450 450 450 450 450

110 200 200 200 200 200 200 200 200

120 120 120 120 120 120 120 120 120

980 1070 1370 1320 1320 1320 1320 1320 1320

986 1046 1061 1073 1066 1070 1070 1070 1070

-6 24 309 247 254 250 250 250 250

986 1096 1161 1223 1266 1320 1370 1420 1470

-5 -26 209 97 54 0 -50 -100 -150

Medbegreppetoptimaltutrymme,somtabellenovanbeskriver,menasantaletelevplatser
vid en jämn spridningi åldergruppernaochdär lokalutrymmeochorganisationanvänds
på ett så effektivt sätt som möjligt, ur kvalitets- och kostnadssynpunkt. Det är sällan

möjligtatt uppnåen sådaneffektivitet,blandannateftersombarnkullarnasstorlek
varierar. Å andra sidanfinnsoftautrymme att ta emotfler eleverochändåkunnabedriva
undervisningmedgodkvalitet- ävenom omständigheternadå inte år optimala.

Tabellerna ovan visar att det utan inflyttning, med ovanstående mått, kommer att finnas

ett överskottpå cirka 250 elevplatseri Salatätortsskolorom nettoinflyttningenupphör
helt.

Vi räknar dockmed enårlig inflyttningav 50 elever i årskursf-6. Detär i paritet med
erfarenheterna under de senaste fem åren (exklusive den extraordinära flyktingströmmen
2015/2016). Vi utgår ocksåfrån desenasteårenserfarenheteratt inflyttningeni
huvudsak berör Sala tätort.

l så fall har vi fram till och med läsåret 2021/2022 en hanterbar variation, en god balans,
mellanskollokalerochelevernär Vallaskolanstår utbyggdochhar platsför 450 elever
2018.



2022-2024 kommer vi med en fortsatt stabilt hög inflyttningstakt behövaytterligare

skollokaler i tätorten.

Förutom flyttningsnettot finns osäkerhet kring framtiden för den lilla modulen vid

Lärkbacksskolan som ger utrymme 30-50 elever, liksom modulen på Ängshagensom

rymmer 50 elever. Kila skola, som till viss del tar emot elever från Salatätort, kan, når

modulen är på plats, ta emot fler elever än idag.

Bygg-och miljönämndens beslut om förlängning av det tidsbegrånsade bygglovet vid

Lärkbacksskolan från den 19 maj 2015 var tydligt: "Nämndenunderstryker att det

tidsbegränsadebygglovet inte kommer att förlängas efter detta datum, Nämndenuppmanar

skolan att depå ett lämpligt sätt måste lösa lokalfrågan i god tid innan det tidsbegränsade

bygglovet upphör 27 april 2018”.

Fastighetschefenhar på barn- och utbildnings begäran undersökt möjligheten att ändå få

ett permanent bygglov för Lärkbacksskolans modul. Byggoch miljönämndens tjänstemän

har därför tittat på ärendet igen. Svaret till fastighetschefen är att det enda sättet att få till

ett permanent bygglov är att ändra på planen och när den är klar se till att byggnaden

uppfyller de tekniska kraven som gäller i dag.

Ängshagensmodul saknar enligt fastighetschefen helt förutsättningar att få permanent

bygglov. Det saknasvatten och avlopp och insläppet av dagsljus (fönsterstorleken)

uppfyller inte lagenskrav.

Skulle förutsättningarna trots allt förändras, kan exempelvis C-husetvid

Kungsängsgymnasietåtminstone delvis användas för andra ändamål. Detskapar möjlighet

att omstrukturera delar av förskoleverksamheten, skapakommunala lokaler för

elevhälsan, frigöra delar av B-huset där det finns verkstadslokaler, etc. Det kan i sin tur ge

förutsättningar att skapa bra lösningar för olika former av vuxenutbildning,

arbetsmarknadsåtgärder och skapa mer ändamålsenliga lokaler för kulturskolans

verksamhet.

Det ger ocksåberedskap om elevantalet skulle växa snabbare än beräknat, exempelvis

genom en ny flyktingström liknande den vi upplevde läsåret 2015/2016.



Ãkraskolan
Äkraskolän bedöms ha plats för cirka 250-330 elever, beroende på särskolans behov och
lokalisering. 30-60 av dessakommer på mellanstadiet från Åby skola i Saladamm.Det
återstår alltså cirka 200 platser att fördela till Ãkras eget upptagningsområde. Skolankan
därmed ta emot cirka 25-30 elever i förskoleklass om Äbys elever tillkommer på
mellanstadiet. Elevantalet kan vara något högre, uppemot ytterligare 10-tal elever om
kommande mellanstadiekullar från Åby är små och om särskolans lokalbehov är
begränsat. Det påverkas ytterligare av att; även om Åby-eleverna hänvisas till Ãkra, så är
det inte helt ovanligt att föräldrar väljer annan skola inför mellanstadiet. Rektors
bedömning är att kapaciteten att ta emot nya förskoleklasselevei*för närvarande är cirka
10 elever fler än vad som anges i den teoretiska beskrivningen ovan.

Särskolans lokalbehov har på senare tid varierat mellan fyra och sexklassrum, vilket har
relativt stor inverkan på grundskolans kapacitet.

Om nuvarande upptagningsområde behålls ser situationen ut, enligt tabellen nedan
[exklusive nettoinflyttning som utifrån erfarenhet varit stor i Äkraområdet). Åkra har tagit
emot huvuddelen av de nyinflyttade till kommunen.

Tabell 3 Äkraskoians elevtal vid nuvarande upptagningsområde aug 16

Åkraskolan Fskl åk 1 åk 2 åk 3 åk 4 åk 5 åk 6 totalt

2015 40 42 38 33 50 48 37 288

2017 55 40 42 38 44 50 48 317

2018 47 55 40 42 48 44 50 326

2019 49 47 55 40 52 48 44 335

2020 46 49 47 55 57 52 48 354

2021 53 46 49 47 75 57 52 379

Frånårskurs4 finns även eleverna från Åby skola, det vill sägaSaladammmed omnejd.



Tabell 4 Åby skolas elavtal vid nuvarande upptagningsområde aug 16

Åby fskl åk1 åk2 åk3

2010 17 10 10 11

2017 20 17 10 10

2013 21 20 17 10

2019 7 21 20 17

2020 1a 7 21 20

2021 14 13 7 21

Åkras upptagningsomrâde måste alltså förändras och minskas med cirka 20-25 barn per
år i förskoleklass, för att få ett jämt och på sikt hållbart flöde av elever.

Lärkbacksskolan
Lärkbacksskolan har idag över 200 elever men rymmer enligt skolans egenbedömning
cirka 180. Tas den äldre modulbyggnaden närmast simhallen bort, försvinner ytterligare
30-50 platser.

Ett alternativ som diskuterats är att göra Lärkbacksskolan till en renodlad 4-6-sk0la. Det
skulle leda till att nuvarande upptagningsomréiden för f-3-eleverna påverkas. Elever från
exempelvis Hagabergsomrädet, Dalhem och Skuggan skulle hänvisas till Vallaskolan,
Ãkraskolan eller Ängshagenskolan.Förändringarna behöver bli stora för att skapa ett jämt
flöde av elever om man vill undvika att elever efter årskurs 3 splittras mellan olika skolor
när de börjar i mellanstadiet. Omavståndet mellan hem och skola överstiger 2 km uppstår
även krav på skolskjuts inom tätorten.

Inför fördelningen av förskoleklasselever 2017 har barn- och Litbildningskontoret utgått
från att den ovan beskrivna modulen tas bort och att Lärkbacksskolan förblir en f-6-skola,

men med något färre elever än idag.



Tabell 5 Lärkbacksskolanselevtav vid nuvarande upptagningsområde 2016-2021

Lärkbacksskolan fskl åk 1 åk 2 åk 3 åk 4 åk 5 åk 6 totalt

2016 29 29 30 34 34 30 23 214

2017 35 29 29 30 34 34 30 221
2018 31 35 29 29 30 34 34 222

2019 33 31 35 29 29 30 34 221

2020 22 33 31 35 29 29 30 209

2021 25 22 33 31 35 29 29 204

Ängshagenskolan
Ängsliagenskolan har idag cirka 180 elever. Med ett jämnt spritt elevunderlag kan den
med nuvarande modulbyggnad rymma 200. När modulen tas bort 2019 finns endast
utrymme för cirka 150 elever.

[områdets närhet finns även Sörskogen som fungerar som annex till Vallaskolans
mellanstadium fram till 2018, det år Vallaskolan enligt planerna år om- och tillbyggd.

Ängshagenområdet är ett tillvåxtområcie. Möjligheter finns ocksåatt tillämpa en flexibel
syn på upptagningsområdet. Under årens lopp har gränserna för Lipptagningsområdet
pendlat fram och tillbaka inom Kungsängsområdet, för att skapa en hanterbai' fördelning
avelevermellanVallaskolanochÄngshagenskolan.

Den möjligheten kvarstår. Rektorsområdena behöver samverka för att hitta en såsmidig
övergång som möjligt av elever såatt Sörskogenblir en del av Ängshagens
upptagningsområde.

På sikt skulle dessa båda skolenheter då kunna rymma 150 + 120 elever, alltså 270 elever,
exklusive modulen på Ängshagen.

Det ger möjlighet att exempelvis organisera skolverksamheten såatt f-3 finns på
Ängshagen och 4-6 på Sörskogen.Men det finns även andra variationsmöjligheter. På
Ängshagenfinns ju även en förskola som bådekan behöva utvidgas, men ocksågeplats för
fler skolelever - om man exempelvis startar en förskola i C-huset.

Det bör noteras att detta inte är något förslag, utan enbart en beskrivning av att det finns
flera olika alternativ till lösningar.



Tabell 6 Ängshagenskolanselavtal vid nuvarande upptagningsområde aug 16

Ängshagen fskl Äkl Åkz Ãk3 Åka Åk5 Åk6 TOTALT

2015 25 25 23 29 24 22 23 177

2017 20 25 25 2a 29 24 22 174

2018 20 20 25 25 28 29 24 172

2019 12 20 20 25 25 23 29 150

2020 11 12 20 20 25 25 28 142

2021 9 11 12 20 20 25 25 123

Vallaskolan

Vallaskolan f-6 är för närvarande utspridd på tre enheter med drygt 100 elever på varje.

Årskurs f-1 finns på KungsångsgymnasietsC-hus och kallas "Lilla Valla". Fram till
sommaren 2017 finns en de] gymnasieutbildning, restaurangprogrammet, kvar i huset.

Därefter bedöms LillaValla rymma cirka 200 elever, om byggnadsnormer för toaletter och
liknande kan tillgodoses.

Årskurs 2-3 finns på Vallaskolan och beräknas kunna vara kvar där Linderom- och
tillbyggnadstiden som skall vara avslutad inför höstterminen 2018.

Årskurs 4-6 finns på Sörskogen som totalt rymmer cirka 120 elever. Idrott och
nlusikundervisning sker i KungsängsgymnasietsB-hus där ocksåkök och matsal finns.

Även om personal och elever upplever att lokalerna är bra, ändamålsenliga och trivsamma
i C-husetoch Sörskogen,finns starka skål, både ekonomiska, arbetsmiljömässiga och
pedagogiska,att samla verksamheten igen i Vallaskolan.

Vallaskolan var mycket trångbodd när flytten av mellanstadiet till Sörskogengenomfördes
2015. Det var dock främst den mycket bristfälliga ventilationen som tvingade fram

åtgärden.

Totalt var det då cirka 270 elever och bedömningen var att utrymmet, med den dåvarande
organisationen och lokaldispositionen tillät 180-200. Det fanns då mycket svaga
möjligheter att exempelvis lokalsanlverka mellan skolan och fritidshemmet.
Ombyggnaden skall förbättra den möjligheten och skolan skall efter om- och tillbyggnad

ge plats för 450 elever.



Tabell 7 Vallaskolans elevtal vid nuvarande upptagningsområde, aug16

Vallaskolan fskl M1 Akz Åka Aka Åks Åke totalt

2015 51 39 51 49 44 35 27 307

2011 54 51 39 51 49 44 35 334

2013 43 54 51 39 51 49 44 341

2019 50 43 54 51 39 51 49 357

2020 53 50 43 54 51 39 51 351

2021 54 53 50 43 54 51 39 354

I Vallaskolans nuvarande upptagningsotnråde finns under överskådlig tid utrymme för
cirka 100 fler elever. Men Åkraskolans upptagningsområde behöver avlastas och den
centrala placeringen gör ocksåatt Vallaskolan för många,till Salatätort nyinflyttade, blir
ett bra alternativ.

Det finns också,som beskrivs ovan, möjlighet att förändra upptagningsområdena mellan
Skolenheterna, även om hänsyn måste tas till önskemål om exempelvis att syskon får gå i
samma skola.



Hdgstadieskolorna
Vallaskolan 7-9 och Ekebyskolän kommer att behöva justera sina upptagningsömräden för
att få ett jämnare flöde av elever mellan sig.

[annat fall kommer fördelningen mellan skolorna att se ut så här:

Tabell 8 Ekebyskolans elevtal 2016-2021vid nuvarande upptagningsområde aug 2016

Ekebyskolan Åk? Äk8 Ãk9 Summa

2015 109 113 101 328

2017 117 109 118 344

2013 115 117 109 341

2019 129 115 117 351

2020 125 129 115 369

2021 147 125 129 401

Då räknas eleverna från Åkraskolan, Kila skola, Varmsätra skola, Möklinta skola,

Västerfärnebo skola, Hedens skola och Kilbo skola.

Tabell 9 Vallaskola ns högstadiums elavtal 2016-2021vid nuvarande upptagningsområde aug 2015

Vallaskolan Åk? ÅRS ÄkQ Summa
7-9

Z015 129 121 125 375

2017 106 129 121 355

2013 119 106 129 354

2019 131 119 106 356

2020 124 131 119 374

Z021 111 124 131 366

Dä räknas eleverna från Vallaskolan f-6, Lärkbacksskolan, Ängshagenskolan och Ransta
skola.

OBS:Det är viktigt att markera att ovanstående uppgifter är under stéindigfdréindring.
Ovanstående elevtal är hämtade från befolkningsregistret KIR24 augusti 2016. 10 oktober
samma år hade Vallaskolan 392 elever och Ekebyskolan 330 elever.

Högstadieskolorna har i tidigare beräkningar bedömts ha en maximal kapacitet kring 400
elever vardera, vilket förutsätter en ganska jämn spridning av elever mellan årskurserna.
Erfarenheter från senare år påvisar en inflyttning på cirka 10 elever årligen, vilket gör att



elevantalet kommer att hamna mycket nära gränsen för vad som ryms. Det kan därför bli
nödvändigt att utöka lokalerna eller göra omdispositioner. [skolornas närhet finns bland
annat Gysingegärdendit exempelvis en del för skolorna gemensammaverksamheter
skulle kunna samlas,för att på så sätt frigöra fler undervisningslokaler.

Sådanaeventuella förändringar behöver planeras i god tid och uppmärksamheten kring
förändringar av elevtalen i högstadieskolorna behöver vara stor. Det kommer även kräva
investeringar.

Kommunplacerade flyktingar
Salakommun har åtagandennär det gäller flyktingmottagning. I ovanstående beskrivning
räknar vi med att dessai huvudsak kommer att ha sitt boende i Salatätort. Men det kan
ocksåbli så att placeringen sker på landsbygden, där det kan finnas fastigheter som kan
hyras. Utrymme finns generellt sett i landsbygdsskolorna, men i främst Möklinta kyrkskola
kan utökat elevantal genom inflyttning innebära att deeventuella om- och
tilibyggnadsplanerna måste påskyndas.

Gymnasieskolan

Behovet av lokaler för gymnasieskolan år mycket svårt att prognosticera. Idag ryms i
allmänhet fler elever i nuvarande grupper, vilket inte påverkar lokalbehoven i någon
större utsträckning. Kungsängsgymnasietskulle alltså kunna ta emot fler elever utan att
lokalbehoven påverkas, mer än marginellt.

Förändringar i yrkesprogrammen i KungsängsgymnasietsB-hus kan ocksåpåverka
lokaltillgången. Det finns sedan tidigare ett uppdrag till skolchefen att förbereda en flytt av
elprogrammet, fordonsprogrammet och anpassadedelar av industriprogrammet till Ösby
naturbruksgymnasium. Detta kräver god planering och omfattande investeringar på Ösby.

Om detta blir av, frigörs lokaler i B-huset som efter anpassningkan användas för andra
undervisningsändamål. Påövervåningen och delar av nedre botten finns kulturskolan. Det
finns även behov av att flytta Lärvux [Särvux] från en lägenhet i centrum till
undervisningslokaler i gymnasieskolan.

PåÖsbybehövs, förutom de särskilda lokaler som krävs för den eventuella flytten av
yrkesprogram, troligen även generellt fler undervisningslokaler för teoretiska ämnen.

Vuxnas lärande

Vuxnas lärande ryms för närvarande i KungsängsgymnasietsA-hus. Situationen har blivit
mycket bättre sedan den så kallade "Matte-paviljongen" rustats och därmed åter kunnat
tas i bruk 2016. Denvar tidigare stängd på grund av brister. En del ytterligare mindre
anpassningar behövs för att få den att fungera optimalt.



Vuxnas lärande har till följd av flyktingströmmen haft ett mycket stort tryck av elever på

senare tid. Möjligt är att efterfrågan på SFI och vuxenutbildning förblir högt under en
längre tid, då de många gymnasieungdomar som kom med flyktingströmmen kan behöva

olika former av insatser.

Vuxenutbildningen har också stor betydelse för att nå gemensamma

arbetsmarknadspolitiska insatser. Det kan kräva en annan organisation och geografisk

placering av verksamheten. För vissa delar kan placering i skolmiliö eller direkt anslutning
till sådan vara olämplig. Det kan gälla både ur samhälleligt och ur enskilt individ-
perspektiv.

Önskemål från vård- och omsorg finns om ökat antal platser på vård- och

omsorgsutbildningen. Man har akut problem med personalförsörjningen och på sikt sker
stora pensionsavgängar.

Särskolan

Särskolan finns idag på Ãkraskolan (åk 1-6], Ekebyskolan —Gysingegården [åk 7-9) samt

på Klövervägen [åk 7-9 samt gymnasium), Salbohed och på Ösby. Särvux, som i Sala kallas
Lärvux, finns i en lägenhet på Fredsgatan, där kontraktet löper ut under 2017. Det har

under senare år funnits flera ansatser för att flytta Lärvux till Kungsängsgymnasiet men

detta har hittills fallit på att det inte funnits tillgängliga lämpliga lokaler där.

Hur särskolan skall vara organiserad i framtiden år inte helt klarlagt. Ambitioner finns att

nå en högre grad av integration med grundskolan och gymnasieskolan. Om det skall

gestaltas på flera skolenheter eller vara samlat som idag, vid nâgra enstaka, behöver
utredas mer. Idag påverkar särskolan i synnerhet Åkraskolan där behovet varierar med

mellan 4 och 6 klassrum.

Skolkansliet

Skolkansliet —den centrala administrationen -finns på Rådhusgatan 4, delvis i öppet
landskap. Där finns också ett större sammanträdesrum som nyttjas för möten,

utbildningar och liknande för all verksamhet inom skolnämndens ansvarsområde och

även är tillgänglig för andra kommunala möten. Skolchefens arbetsrum används också

flitigt för möten i den mån det är ledigt.

Tidigare fanns skolkansliet på Drottninggatan. Flytten påskyndades för att ge möjlighet för

omflyttningar av annan kommunal verksamhet så att C-huset kunde frigöras till
grundskolan.



Det öppna kontorslandskapet fungerar inte bra, då lokalerna inte är anpassade för detta.
Det är hårda ytor, ljud sprider sig och kontoret är genomgång för många besökare.
Problemen har reducerats genom textilier och möblering, men det finns även behov av fler
kontorsrum. Verksamheten är integritetskänslig. Arbetet är ofta av sådan art att det
handlar om enskilda elever eller enskilda anställda eller andra former av ärenden som inte
är lämpliga att avhandlas i annat än slutna grupper.

Det finns även påtagliga tecken på att medarbetare får hälsoproblem av arbetsmiljön.

Behovet är ytterligare minst fem kontorsrum.

Kulturskolan

Kulturskolan har en växande verksamhet med fler elever och breddat
verksamhetsområde. Lokalerna används i stor utsträckning från förmiddag till kväll,
eftersom både gymnasieskolans och Vallaskolans mellanstadium (fn. i annexet Sörskogen)
har sin musikundervisning där. Musikundervisningen organiserad i så kallade
slagverksklasser och bedrivs i kulturskolans lokaler.

Dansundervisningen sker i C-huset och delar av sång- och piano- och även en del annan
instrumentalundervisning i Ekebyskolans aula och musikrum. Verksamhet startas även i
Äkras lokaler under våren 2017 för att nä målgrupper som av haft svårt att delta av olika
skäl, bland annat det stora avståndet till Kulturskolan.

Kulturskolans lokaler är ursprungligen till största delen tidigare elevhälsolokaler.
Tillgängligheten till huvuddelen av lokalerna är bristfälliga. Det finns ingen hiss, vilket
också är ett arbetsmiljöproblem då utrustning måste bäras i trapporna. Det finns ingen
extra ljudisolering och flera av lärarna är hänvisade till att göra sitt planeringsarbete
hemma i sina egna bostäder eller i skolans väntrum.

Elevhälsovården

Övrigt

Den del av elevhälsovården som inte hör till de enskilda skolenheterna, finns samlad i
inhyrda lokaler på översta våningen i Lillåstrand, det gamla sjukhemmet.

Lokalerna har inte full tillgänglighet.

Det nyinrättade Centrum för flerspråkighet som finns i lokaler i anslutning till
Personalkontoret på Rådhusgatan, ovanför Skolkansliet. l organisationen finns även
hemspråkslärarna som har arbetsrum i Gysingegården.


