
  

Strategisk plan 2016-2018  

   
   

SKOLNÄMNDEN  
 





 

 

INNEHÅLL  

INNEHÅLL ............................................................................................................................................ 3 

SAMMANFATTNING, FÖRÄNDRADE KOSTNADER 2016-2017.............................................................. 5 
Investeringar ................................................................................................................................ 5 
Kända kostnadsförändringar, lokaler och gårdar.......................................................................... 6 

DEMOGRAFI ........................................................................................................................................ 7 

OMVÄRLDSANALYS OCH BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN ............................................................ 10 
Utvecklingstendenser och konsekvenser för Sala kommun ....................................................... 10 

Förskolan ............................................................................................................................. 10 
Tillgång och efterfrågan ...................................................................................................... 12 
Förskoleklass ....................................................................................................................... 15 
Fritidshem............................................................................................................................ 15 
Grundskolan ........................................................................................................................ 16 
Särskolan ............................................................................................................................. 17 
Gymnasieskolan .................................................................................................................. 17 
Vuxenutbildning .................................................................................................................. 18 
Kulturskolan ........................................................................................................................ 18 
Familjecentral ...................................................................................................................... 21 

LOKALBEHOV, FÖRÄNDRINGAR 2016-2018 ....................................................................................... 22 
Grundskolan ........................................................................................................................ 22 
Förskolan ............................................................................................................................. 24 
Gymnasieskolan .................................................................................................................. 25 
Särskolan ............................................................................................................................. 25 

 

 





 

SAMMANFATTNING, FÖRÄNDRADE KOSTNADER 2016-2017 

SAMMANFATTNING, FÖRÄNDRADE KOSTNADER 
2016-2017  

 2016 2017 2018 

Ökning antal elever i grundskolan   
åk f-6: á 75000. 
Förändring jmf med 2015 

6525 tkr 16800 tkr 22125 tkr 

Förskola, tre avdelningar 6735 tkr 6735 tkr 6735 tkr 

Aviserad ökat portionspris, kostenheten 780 tkr 780 tkr 780 tkr 

Körer och orkestrar/återföring av medel 
från musikrådet 

200 tkr 200 tkr 200 tkr 

Tjänst som elevombud 600 tkr 600 tkr 600 tkr 

Summa förändrade kostnader jmf 2015 14840 tkr 25115 tkr 30440 tkr 

Investeringar 

Inventarier till 300 elever, fördelat på 15 klassrum á 65000 kr, 10 

grupprum á 30000 kr och personalarbetsplatser á 50000 kr. 

3 förskoleavdelningar á 150 tkr. 

 2016 2017 2018 

Förskola 450 tkr 0 0 

Grundskola 475 tkr 475 tkr 475 tkr 
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Kända kostnadsförändringar, lokaler och gårdar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För varje procent som löneökningarna överstiger den årliga 

kompensationen för kostnadshöjningarna, ökar skolnämndens 

kostnader för de hittills prioriterade personalkategorierna 

(förskollärare och lärare) med 400 tkr i förskolan, 900 tkr för i 

grundskolan och uppskattningsvis 300 tkr för lärare i 

gymnasieskolan. Därutöver tillkommer andra personalkategorier. 

Personalkostnadsförändringar 

Prioriterade 
personalkategorier 

2016 2017 2018 

1 procent över kompensation 1600 tkr 3200 tkr 4800 tkr 

2 procent över kompensation 3200 tkr 6800 tkr 9600 tkr 

 

 

 2016 2017 2018 

Ängshagen modul 320 320 320 

Lärkbacksskolan, 
kvarvarande modul 

150 150 150 

Ransta fsk modul 320 160  

Skolgård Möklinta 65 65 65 

Skolgård Åkra 65 65 65 

Västerfärnebo 
skolgård 

65 65 65 

Dagbarnvårdarlokal 90 90 90 

Salbo fsk 
utbyggnad 

80 80 80 

Måleri Ösby 296 296 296 

Sätrabrunns förskola ? ? ? 

Valla/Sörskogen ? ? ? 

Schablon, löpande 
åtgärder 

100 100 100 



 

DEMOGRAFI 

DEMOGRAFI  

 

Stapeldiagrammet ovan visar hur stora kullarna i respektive 

årsgrupp är, samt prognos för de kommande åren, baserat på SCB:s 

uppgifter. 



 

DEMOGRAFI 

 

Diagrammet ovan visar förändringar i elevtal, årskull för årskull 

mellan februari 2012 och februari 2015. I förskolan har ökningen i 

snitt varit 28 per år och har sedan ökat till 47. Det är mycket svårt att 

bedöma inflyttningstakten och populationen är för liten för att ur 

materialet tolka trender och i synnerhet styrkan i sådana. Någon 

slutsats måste ändå dras för att ha ett planeringsunderlag och då 

bedömer barn och utbildning att ökningen av förskolebarn kommer 

att vara cirka 35 per år, cirka 43 i grundskolan. 

Den bedömningen utgår alltså från ett mellanting mellan de tre 

senaste årens snitt och den kraftiga ökningen 2014. 

I så fall skulle behovet av förskoleplatser totalt sett i kommunen vara 

relativt oförändrat fram till 2018. Relativt stora kullar lämnar 

förskolan och går in i förskoleklass och grundskola. Detta vägs upp av 

inflyttningen. 

I grundskolan däremot blir ökningen relativt kraftig. Under de 

kommande tre åren är tillkommande kullar stora och till det skall 

läggas inflyttning. 

Det innebär att ökningen blir ungefär 100 per år, alltså 300 under 

planperioden. Högstadiet kommer inte att påverkas nämnvärt. Det är 

framför allt låg- och i viss mån även mellanstadiet som berörs. 



 

DEMOGRAFI 

Framför allt berörs tätorten, som redan idag besväras av 

trångboddhet på flera enheter, samtidigt som skolorna behöver 

byggas om och renoveras – vilket oftast kräver att eleverna 

evakueras under byggtiden. 



 

OMVÄRLDSANALYS OCH BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN 

OMVÄRLDSANALYS OCH BESKRIVNING AV 
VERKSAMHETEN  

Utvecklingstendenser och konsekvenser för Sala kommun 

Flera omvärldsfaktorer påverkar nämndens verksamhet och 

planeringsförutsättningar under planperioden. 

FÖRSKOLAN 

Förskoleverksamhet vänder sig till barn från ett år till dess de börjar 

skolan. Kommunerna är skyldiga att tillhandahålla 

förskoleverksamhet till barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller 

studerar eller då barnet har ett eget behov av verksamheten. 

Skyldigheten omfattar även barn till arbetslösa eller föräldralediga 

under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan. Plats ska 

erbjudas utan oskäligt dröjsmål, dvs. normalt inom fyra månader 

efter det att föräldrarna anmält behov av plats. Plats ska erbjudas så 

nära barnets hem som möjligt. Dessutom ska alla barn erbjudas 

avgiftsfri förskola minst 525 timmar per år från och med 

höstterminen det år de fyller tre år (allmän förskola).  

Vårdnadshavare har möjlighet att välja förskola i annan kommun 

eller i annan verksamhetsform, exempelvis flerfamiljssystem eller 

familjedaghem. Kommunerna är skyldiga att godkänna förskolor, 

fritidshem samt alternativa pedagogiska omsorgsformer i enskild 

regi, om verksamheten uppfyller de formella krav som ställs och att 

godkännandet inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för 

den kommunala verksamheten.  

Synen på förskolans roll har under de senare årtiondena förändrats. 

Förskjutning har skett från att förskolan har utgjort en del av 

samhällets sociala åtaganden i form av barnomsorg i huvudsak till 

barn med föräldrar som arbetar eller studerar, till att vara en 

pedagogisk verksamhet med egen läroplan och där målgruppen är 

alla barn. 

I oktober 2014 fanns 1114 barn inskrivna i offentligt finansierad 

förskoleverksamhet i Sala kommun. Antalet brukar vara cirka 100 

fler vid mätningen i april. Förklaringen är att alla sexåringar lämnar 

verksamheten under sommaren och skrivs in i förskoleklass, medan 

förskoleverksamheten successivt fylls på med barn allt eftersom de 

uppnått cirka ett års ålder. 
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Förskola är den vanligaste formen av förskoleverksamhet, och den 

mest efterfrågade bland föräldrarna. I oktober 2014 fanns 873 barn 

inskrivna i kommunala förskolor i Sala och ytterligare 171 i enskilda 

förskolor. 

Därutöver fanns cirka 75 barn inskrivna i 15 familjedaghem 

(dagbarnvårdare) – en verksamhet som i lagstiftningen faller under 

begreppet pedagogisk omsorg. 

Denna verksamhet har under senare år minskat, främst på grund av 

minskad efterfrågan bland vårdnadshavarna, men också på grund av 

minskad tillgång. Tillgången är större än efterfrågan, men utan den 

pedagogiska omsorgen skulle Sala kommun inte klara kraven på att 

inom fyra månader kunna erbjuda förskoleplats. Åldersstrukturen 

bland dagbarnvårdarna gör att verksamheten minskar ytterligare. 

Under de kommande tio åren beräknas över hälften av alla 

nuvarande dagbarnvårdare ha uppnått pensionsåldern. För att få 

balans mellan tillgång och efterfrågan kan det på sikt bli nödvändigt 

att rekrytera nya dagbarnvårdare, såvida inte efterfrågan fortsätter 

att minska. I det senare fallet kan åtminstone en del av dagbarn-

vårdarna ersättas av förskoleverksamhet. 

Kommunen tillhandahåller gemensamhetslokaler för familjedag-

hemsverksamheten, men verksamheten sker till största delen i 

dagbarnvårdarnas hem. Gemensamhetslokalen, för närvarande 

belägen på Bryggeriområdet i Sala, är dels inrättad för att få en 

samlad pedagogisk verksamhet där yrkesgruppen kan mötas och 

utvecklas, men även för att göra det möjligt att genom samverkan 

anpassa dagbarnvårdarnas arbetstider till efterfrågan. De har som 

andra yrkesgrupper normalt 40 timmars arbetsvecka men behöver 

oftast vara i tjänst 10 timmar per dag. En dag i veckan är därför 

barnen i den gemensamma verksamheten. 

I förskolorna är 48 procent av personalen förskollärare. De allra 

flesta av de övriga är barnskötare. Målet är att andelen förskollärare 

skall öka till 60 procent. I resursfördelningsmodellen (som anger hur 

pengarna skall fördelas inom verksamhetsområdena) är 

grundfördelningen 2 förskollärare och 1 barnskötare per 

förskoleavdelning. 

Kvalitetsförändringar 

Forskning visar att personalens kompetens/arbetssätt är den 

viktigaste enskilda kvalitetsfaktorn i förskolan. Gruppstorleken är en 

annan viktig faktor. Den är viktigare än personaltäthet. För att nå 

goda effekter räcker det alltså inte med att bara anställa fler. De som 

anställs måste ha relevant utbildning. 
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TILLGÅNG OCH EFTERFRÅGAN 

Alla som efterfrågar en plats får det, även om det inte alltid blir på 

den förskola eller i den omsorgsform man önskar. 

För att klara de uppsatta kvalitetsmålen på i snitt högst 14 barn på 

småbarnsavdelningar (1-3 år) och 20 på syskonavdelningar (3-5 år) 

måste totalt cirka 60 nya platser tillskapas inklusive en väntad 

utökning av barnantalet på den enskilda förskolan Bråstaborg. 

Det förutsätter att tillgängliga prognoser håller. Ytterligare en 

osäkerhet är hur inflyttning och födelsetal fördelar sig geografiskt. 

Volymförändringar 

Tabellen nedan visar hur många barn som kommer att lämna 

förskolan och övergå till förskoleklass, respektive år, samt hur många 

som enligt prognosen kommer att födas inom kommunen. 

 2015 2016 2017 2018 

Antal ut 251 271 280 231 

Antal in 231 223 225 225 

Diff -20 -48 -55 -6 

Tabellen nedan visar förändringen till följd av in- och utflyttning, 

totalt i Sala kommun mellan januari 2014 och februari 2015. Totalt 

har 47 barn tillförts kommunen genom inflyttning under det senaste 

året. Mellan 2012 och 2013 var motsvarande positiva flyttningsnetto 

26 barn i förskoleåldern. 

Ålder 2015  5år  4år  3år  2år  1år 

inflyttning feb 
14- feb 15 

9 10 7 15 6 

 

  



 

OMVÄRLDSANALYS OCH BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN 

Så här fördelar sig antalet inskrivna barn och antalet platser, utifrån 

nuvarande kvalitetsnivå: 

 Inskrivna Antal platser Antal inskrivna barn 
enl. prognos 2018 

(exkl/inkl 
inflyttning  
35 per år) 

 Okt 2014 

Antal barn 

April 2015 

Antal barn 

Planeringstal 
14/20 

Planeringstal 

15/21 

 

Sala tätort 582 666 633 668  

Landsbygd 295 333 266 266  

Enskilda 163 189 200 200  

Dagbarnvårdare 75 75 75 75  

ALLA 1115 1263 1183 1248 1087/1258 

Sedan mätningen i mars har 30 platser tillkommit på Bellanderska 

förskolan, vilket är inräknat i tabellen. 

För att nå snittet 14 på småbarnsavdelningar (1-3 år) och 20 på 

syskonavdelningar (3-5 år) saknas det idag 33 platser i tätorten och 

för 15/21 råder det i det närmaste balans. 

Landsbygden har i huvudsak blandavdelningar där vi räknar med 20 

barn per avdelning. Kilbo med två avdelningar har 44 barn men 

dimensionerat för 40, Klockarbo 45 (40), Sätrabrunn 45(40), Ransta 

105 (60) och Kyrkskolan 41 (50). 

Förskolor som är anslutna till skolor samverkar ofta kring lokalerna. 

Under våren 2015 gäller det i synnerhet Ransta som under några år 

haft stor lokalbrist, men hittat tillfälliga lösningar. Dessa lösningar 

bedöms dock av rektor inte vara långsiktigt hållbara. En ny skola och 

förskola skall uppföras, vilket kommer att lösa problemen. Om inte 

fördelsetalen eller inflyttningen blir oväntat hög till Ransta, kommer 

antalet barn stabiliseras på en lägre och mer hanterbar nivå de 

närmaste åren.  

Även i Möklinta har lokalförändringar gjorts så att antalet platser 

utökats med motsvarande en avdelning. Det gör dock att 

skolverksamheten idag upplever lokalbrist och olika lösningar på 

detta diskuteras. 

På de enskilda förskolorna finns det fortfarande platser kvar. 

Kommunens placeringshandläggare upplyser sökande om den 
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möjligheten men har inte möjlighet att göra placeringar där. Det 

måste ske på vårdnadshavarnas initiativ. 

 

 

 2016 2017 2018 

Förskola, tre 
avdelningar 

6735 tkr 6735 tkr 6735 tkr 

Kostnaden för en förskoleavdelning var 2014; 2,245 mkr (Baserat på exemplet; Åkra förskola). 
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FÖRSKOLEKLASS 

Förskoleklassen är en frivillig skolform inom det offentliga 

skolväsendet. Sedan den 1 januari 1998 är kommunerna skyldiga att 

erbjuda barn plats i förskoleklass från och med höstterminen det år 

då barnet fyller sex år till dess barnet ska börja fullgöra sin skolplikt. 

Förskoleklassen ska omfatta minst 525 timmar under året. 

Sala har, liksom de flesta andra kommuner, valt organisera 

förskoleklassen i grundskolan. Ett alternativ är att ha verksamheten 

inom förskolans verksamhetsområde. Det finns både pedagogiska 

och praktiska skäl till att låta förskoleklassen finnas i anslutning till 

grundskolan. Förskoleklassens verksamhet regleras av den 

obligatoriska skolans läroplan. Förskoleklass och fritidshemmet har 

ett starkt samröre både pedagogiskt och organisatoriskt och för 

närvarande finns inga lokaler i förskolorna för 

förskoleklassverksamhet. 

Sala kommun har en något högre ambitionsnivå med förskoleklassen 

än vad lagen kräver. Tiden i förskoleklass är fyra, istället för tre 

timmar om dagen. Det finns även organisatoriska skäl till detta. De 

flesta barn skulle som alternativ till tiden i förskoleklassen gå på 

fritidshemmet istället. 

FRITIDSHEM 

Fritidshem vänder sig till barn till och med tretton år som går i 

skolan (förskoleklass eller obligatorisk skola). Kommunerna är 

skyldiga att tillhandahålla fritidshem till barn vars föräldrar 

förvärvsarbetar eller studerar eller då barnet har ett eget behov av 

verksamheten. Plats ska erbjudas utan oskäligt dröjsmål, dvs. 

normalt inom fyra månader efter det att föräldrarna anmält behov av 

plats. Plats ska erbjudas så nära barnets hem som möjligt. 

I Sala är samtliga fritidshem lokalintegrerade med grundskolan. På 

de allra flesta håll är också personalen integrerad – genom att 

fritidspedagoger medverkar som stöd i undervisningen. 

Ungefär hälften av barnen mellan 6 och 12 år är inskrivna på 

fritidshem i Sala. Det varierar dock kraftigt mellan enheterna. 

Generellt sett är nyttjandegraden högre på landsbygdsskolorna. 

Jämfört med riket i övrigt har Sala lägre personaltäthet och mindre 

andel utbildade fritidspedagoger i verksamheten. 
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GRUNDSKOLAN 

Alla barn blir skolpliktiga när de fyller sju år. Om föräldrarna önskar 

det kan barnen få börja skolan redan när de är sex år. Till den 

obligatoriska skolan räknas grundskolan, sameskolan, specialskolan 

och grundsärskolan. Undervisningen är obligatorisk och avgiftsfri.  

Den gällande Lgr 11 trädde i kraft sommaren 2011. Läroplanen anger 

skolans värdegrund och grundläggande mål och riktlinjer. Förutom 

detta finns där för varje enskilt ämne en nationellt fastställd 

kursplan. 

Stora förändringar har också skett, och fortsätter att ske beträffande 

skollagen och skolförordningen. 

I kommande kapitel över demografiska förändringar, beskrivs att 

elevtalen kommer att öka till följd av större kullar.  

 2016 2017 2018 

UT 234 206 224 

IN 271 286 231 

Diff +37 +80 +7 

Ackumulerat +37 +117 +124 

Inklusive 
inflyttning* 

+87 +224 +295 

 43 i skolåldern och 7 årlig ökning av kullarna från förskolan, 

baserat på de senaste tre årens erfarenheter. 
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 2016 2017 2018 

Elevökning, jmf med 2015 87 224 295 

Snittkostnad rörlig 
resurstilldelning åkf-6: 
75000.  
Förändring mellan åren 

 

6525 tkr 

 

10275 tkr 

 

5325 tkr 

Ackumulerat 6525 tkr 16800 tkr 22125 tkr 

SÄRSKOLAN 

Barn och ungdomar som inte kan gå i grundskolan och 

gymnasieskolan därför att de har en utvecklingsstörning är inskrivna 

i särskola. Skolnämnden ansvarar för grundsärskolan (som fram till 1 

juli 2011 hette obligatoriska särskolan). För äldre elever finns 

gymnasiesärskola och särskild undervisning för vuxna, särvux. 

Elevkullarna i befolkningen har minskat. Samtidigt ställer den nya 

lagstiftningen strängare krav på behörighet till särskolan. 

Tillsammans har detta lett till att grundsärskolan gått från cirka 70 

elever till cirka 25 i grundsärskolan och runt 10 i gymnasiesärskolan. 

Behovet av platser är svårt att prognostisera, men antalet invånare i 

de aktuella årskullarna är inte grund för att anta att det blir 

betydande volymförändringar de närmaste åren. 

GYMNASIESKOLAN 

Gymnasiet är en frivillig skolform, men en rättighet för den som 

uppfyller behörighetskraven. I gymnasieskolan finns sedan hösten 

2011 arton nationella program, tolv yrkesprogram och sex 

högskoleförberedande program. Till yrkesprogrammen krävs det 

åtta godkända betyg från grundskolan, till de högskoleförberedande 

krävs det tolv. Bland dessa ska alltid svenska, engelska och 

matematik ingå. 

I den nya gymnasieskolan tar eleverna examen, till detta krävs bland 

annat minst 90% godkända kurser och bland de godkända kurserna 

måste bland andra kurserna i svenska, engelska och matematik vara. 

En gymnasieskola kan ha en offentlig huvudman eller fristående. 

I Sala kommun finns tre gymnasieskolor. Två är kommunala, 

Kungsängsgymnasiet och Ösby naturbruksgymnasium och ett är 

enskilt, ABB-gymnasiet. För närvarande sker antagning till elva 
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nationella program. Som framgår av den demografiska översikten 

har elevunderlaget stabiliserat sig på en ny lägre nivå jämfört med 

tidigare år. Samtidigt som årskullarna minskat har intresset att 

pendla till gymnasieskolor i andra kommuner ökat, främst Västerås. 

Sala kommun måste därför verka för fortsatt kvalitetsförbättring och 

marknadsföring samt anpassa sitt programutbud till det aktuella 

elevunderlaget för att kunna bevara de egna gymnasieskolorna.  

Var gymnasieeleverna väljer att få sin utbildning är dock tämligen 

kostnadsneutralt på så vis att skolkostnaden för en gymnasist från 

Sala som går i Västerås är lägre, men att resekostnaden blir högre. 

VUXENUTBILDNING 

Vuxenutbildning på grundskolenivå är sedan länge en rättighet för 

dem som saknar den. I och med den nya skollagen som gäller sedan 

2012 för vuxenutbildningen är kommunerna ålagda att ha utbildning 

även på gymnasienivå, dock finns inga särskilda krav på omfattning. 

Vanligen finns direkta statsbidrag, men dessa pengar räcker inte till 

att ge ens dem som helt saknar gymnasieutbildning en sådan. 

Prognoserna för arbetsmarknadsläget ger även fortsatt vid handen 

att Sala kommun behöver bedriva en aktiv politik på området. 

Vuxenutbildningen är strategisk för kommunen. Det handlar om att i 

nära samarbete med exempelvis arbetsförmedlingen medverka till 

att matcha utbildningar med den kompetens som efterfrågas av det 

lokala näringslivet. Det finns även en stark koppling mellan 

möjligheterna till studier och vård- och omsorgsnämndens kostnader 

för försörjningsstöd. 

KULTURSKOLAN 

Kulturskolan i Sala är sedan hösten 2013 lokaliserad till 

Kungsängsgymnasiets B-hus men bedriver en allt större andel av sin 

verksamhet i de enskilda skolorna. Samtliga förskolor och skolor 

erbjuds regelbunden kontakt med Kulturskolan, som kommer på 

besök för att undervisa elever i olika instrument, men även 

komplettera den reguljära undervisningen med kulturinslag. På så 

sätt når Kulturskolan alla barn och elever i verksamheten. De som så 

önskar kan sedan kompettera detta med enskild undervisning och 

deltagande i körer, orkesterar och i de olika produktioner som 

Kulturskolan gör. 

Kulturskolans kärnverksamhet är dock fortfarande undervisning i 

musikinstrument och sång. Det finns cirka 400 elever i enskild 
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undervisning plus ett 50-tal elever i körer. Dans har tillkommit under 

2015 och har cirka 80 deltagare. Det finns även bild- och formkonst 

och en dramapedagog. 

Kulturskolan har fått ansvaret för musikprofilering på högstadiet, 

anordnar konserter och spelar vid olika högtider. Kulturskolans 

personal leder Sala blåsorkester, kören Argentum och Sala storband 

och Livskrafts rockkör för äldre. Därutöver administreras bidraget 

från Kulturrådet för Skapande skola och den kommunala 

kulturgarantin. 

Kulturgarantin innebär att förskolans barn och grundskolans elever 

systematiskt arbetar med olika kulturyttringar i undervisningen. Det 

handlar om allt från bild, drama, musik i olika former, hantverk, dans, 

film, litteratur och skaldekonst och olika kombinationer av detta. 

Förändrad ram 

Kulturskolan fick sin ram reducerad med 200 tkr inför 2014. 

Pengarna fördes till kommunstyrelseförvaltningen för att stärka 

bidraget till Sala musikråd, med avsikten att musikrådet skulle köpa 

musikledatjänster för Sala blåsorkester, Sala storband och kören 

Argentum för motsvarande summa. 

Det var ett sätt att tydliggöra att kulturskolans vuxenverksamhet inte 

skall bekostas av bildnings- och lärandenämnden/skolnämnden. 

Denna ekonomiska uppdelning har dock skapat större förvirring än 

klarhet. Medlen har uppfattats som ett föreningsbidrag istället för en 

ersättning för kulturskolans tjänster. Under 2014 betalades aldrig 

bidraget ut, vilket bland annat bidrog till att kulturskolan redovisade 

ett mindre underskott. Från årsskiftet betalas pengarna direkt från 

kultur- och fritid, utan omvägen över musikrådet. Men 

otydligheterna kvarstår. 

Det är därför bättre att medlen återförs till kulturskolan med en 

tydlig anvisning om att den har ett uppdrag att leda Sala 

blåsorkester, Sala storband och Argentum. 

 2016 2017 2018 

Blåsorkestern, storbandet och Argentum 200 200 200 

Elevers hälsa 

Flera myndigheter har regeringsuppdrag med inriktning på 

genomförande av hälsoinsatser inom skolan. En god hälsa har sin 

grund i individens känsla av att ha ett meningsfullt liv och att leva i 

ett sammanhang där man kan möta vardagens utmaningar. Inom 
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området barns och ungdomars hälsa finns ett stort omvärldstryck. 

För närvarande finns samverkansformer tillsammans med bland 

annat vård- och omsorgsförvaltningen för att möta elever som skolan 

av olika skäl inte lyckats med. Det handlar om att insatser för att dels 

klara det dagliga skolarbetet, dels för att långsiktigt förebygga 

destruktiva livssituationer för dessa barn och ungdomar. 

Särskild uppmärksamhet läggs vid generella iakttagelser, som 

flickors sämre psykiska hälsotillstånd och att pojkar behöver mer 

stöd för att klara målen för undervisningen. 

Tjänst för att förebygga kränkningar och psykisk ohälsa 

Sala kommun har liksom övriga kommuner ett växande antal 

ärenden med anmälningar till skolinspektionen och barn- och 

elevombudsmannen. Landstingets undersökning av eleverna, Liv 

Hälsa Ung, ger samtidigt oroande indikationer. God psykisk hälsa och 

en trygg och säker skolmiljö har avgörande betydelse för hur skolan 

lyckas med sitt uppdrag. 

Anmälningar behöver inte indikera att skolmiljön har försämrats 

eller att det psykiska klimatet hårdnat. De kan i själva verket vara 

hälsotecken. Elever, vårdnadshavare och samhället i övrigt reagerar 

allt starkare mot våld, kränkningar, mobbning och liknande. 

Medborgarna erbjuds idag bättre möjligheter att få sina rättligheter 

juridiskt prövade och möjlighet att få ta del av ekonomiskt 

skadestånd.  

Anmälan till exempelvis barn- och elevombudsmannen är inte alltid 

ett tecken på att kommunen har gjort fel. Ofta får kommunen snarare 

bekräftelse på att den har goda och fungerande rutiner för att 

motverka psykisk ohälsa och kränkningar. Alla förskole- och 

skolenheter i Sala gör regelbundet kartläggningar av 

diskrimineringsgrundande kränkningar och med detta som grund 

upprättar likabehandlingsplaner. Arbetet har tidvis stötts av en inom 

området utbildad beteendevetare. Som med allt utvecklingsarbete 

finns dock risk att processen avstannar om den inte kontinuerligt och 

systematiskt stöds. 

Arbetet kring likabehandling och med att skapa en tryggare skolmiljö 

behöver förstärkas. En tjänst behöver inrättas som är fristående och 

oberoende av respektive enhet. Till den ska barn, elever och 

vårdnadshavare kunna vända sig för att få vägledning, stöd och 

kunskap om sina rättigheter. Tjänsten skall samtidigt utifrån ett 

konsultativt förhållningssätt stödja enheterna i det förebyggande 

arbetet. Kostnaden för en sådan tjänst uppskattas till 600 tkr. 
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 2016 2017 2018 

Elevombud 600 tkr 600 tkr 600 tkr 

 

FAMILJECENTRAL 

Barn och elever i behov av särskilt stöd är i första hand en 

angelägenhet för den ansvariga skolan, men som stöd för detta finns 

ett centralt elevhälsoteam. Under 2015 inrättas en familjecentral i 

samverkan med andra myndigheter och aktörer. 
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GRUNDSKOLAN 

De båda högstadieskolorna Vallaskolan 7-9 och Ekebyskolan kommer under 

överskådlig tid ha tillräckligt lokalutrymme, med reservation för behov av 

mindre anpassningar. Vi kan därför bortse från högstadiet, när vi beräknar 

förändringar av lokalbehov fram till 2018. 

Vi kan också räkna bort landsbygdsskolorna när utbyggnadsbehovet skall 

beräknas. Förändringarna på landsbygdsskolorna, utifrån känt 

befolkningsunderlag är: 

  

Möklinta +14 

Åby +26 

Västra området, Vfbo, Heden och Kilbo +5 

Ransta +32 

Varmsätra +12 

Kila -32 

Sammantaget ökar antalet elever på landsbygden med drygt 50, Merparten av 

ökningen, 32 barn, sker i Ransta. De resterande 22 barnen fördelas över sju 

skolor med ålderspridning f-6, förutom Åby som har f-3. 

- Åby och Möklinta rymmer det utökade antalet elever men lokalerna 
kommer sannolikt att behöva en del mindre anpassningar för att fungera 
bra. 

- I Västra området kan mindre anpassningar av upptagningsområdena för 
de tre skolorna lösa lokalbehoven. I praktiken sker så redan idag, då 
många elever från Salbohed går i Hedens skola. 

- Ransta är på väg att få en ny och större skola och kommer att klara det 
ökande elevantalet. 

- Kila skola tappar i ovanstående beskrivning elever. Om skolan fortsätter 
att försörjas av elever från tätorten, främst Styrars/Stampersområdet kan 
elevantalet bli oförändrad. Det kräver i så fall att skolan byggs ut, 
eftersom den är mycket trång. Om investeringarna skall göras i tätorten 
där eleverna bor, eller i Kila är en fråga att ta ställning till. Fördelen med 
en utbyggnad är att Kila skola blir mer rationell och därmed får en mer 
kostnadseffektiv skolverksamhet än om elevantalet minskas. 

Elevtalen i Sala tätort 

Den huvudsakliga ökningen av antalet elever sker alltså i Sala tätort. Utifrån 

befintligt befolkningsunderlag kommer ökningen i f-6 bli runt 130. Med 
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inflyttning, som hittills nästan uteslutande har skett till Sala tätort, blir 

förändringen för elevgruppen närmare 300. 

Rektorerna har gjort en teoretisk bedömning av antalet tillgängliga platser i 

skolan. Totalt bedöms det finnas mellan 930 och 1020 f-6-platser i tätorten. Den 

senare siffran förutsätter en jämn fördelning av åldersgrupperna. Så ser det i 

praktiken sällan ut. 

Antal f-6 elever i sala tätort är idag (mars 2015) 925 och kommer enligt 

prognoser inklusive uppskattad inflyttning att hösten 2018 vara 1220. 

Teoretiskt sett är Lärkbackskolan och Ängshagenskolan idag fyllda utöver den 

maxgräns som rektorerna angett. 

På Vallaskolan är det i stort sett balans.  

Åkraskolan har teoretisk möjlighet att ta emot cirka 100 elever till – under 

förutsättning att åldersspridningen är jämn. En sådan utökning av elevantalet 

kommer att kräva tydliga förändringar av upptagningsområdena, vilket i 

praktiken begränsas till nya elever till förskoleklass. Syskonförturer och liknande 

fördröjer sannolikt effekterna ytterligare. Realistiskt är därför att även en kraftig 

förändring av upptagningsområdet för Åkraskolan endast får marginell effekt på 

elevunderlaget fram till 2018. 

Redovisningen bygger av nödvändighet på så grova uppskattningar eftersom det 

finns många osäkerhetsfaktorer: 

- Åldersammansättningen i skolorna är i verkligheten mer ojämn än vad 
den kan förväntas bli i teoretiska beräkningar. 

- Det råder i princip fritt val av skola. Elever som önskar annan skola än 
den anvisade har relativt starkt lagligt stöd för att få sin vilja igenom. 
Kommunen kan inte hänvisa till önskad fördelning mellan enheterna, 
utan måste kunna belägga att det inte finns plats i den sökta skolan. 

- Det finns osäkerhet kring hur stor inflyttningen av barn kommer att vara 
och var de nyinflyttade kommer att bosätta sig. 

- Det finns osäkerhet kring nettoförändringar av elevtal på 
landsbygdsskolorna. Dels finns ett inflöde av elever till tätorten från 
landsbygden, dels finns ett visst utflöde som kan komma att förstärkas av 
att skolorna i tätorten upplevs som trångbodda. 

- Kommunen kan i viss mån styra elevgrupper till skolor, främst de som 
ligger nära Sala tätort, såsom Kila och Varmsätra. 

- Andra omständigheter kan tränga ut reguljär grundskoleverksamhet – 
exempelvis behov av mer lokaler för särskolan, förberedelseklasser och 
andra särskilda grupper. 

- Det behövs visst utrymme i alla skolor att ta emot nyinflyttade. Vi kan 
inte hänvisa den som bor i exempelvis Vallaskolans absoluta närhet till 
Åkra. 
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Det är därför i praktiken nödvändigt med viss överkapacitet i alla skolor, då 

berörda vårdnadhavare inte alltid följer kommunens önskningar eller 

anvisningar. 

370 fler skolplatser i Sala tätort 

Med ovanstående reservationer som pekar i olika riktningar, vill vi som 

tjänstemän göra gällande att antalet elevplatser i Sala tätort behöver utökas med 

minst 300, helst mer fram till 2018. 

Det finns verksamhetsmässiga och ekonomiska skäl att generellt sett öka 

enheternas storlek på orter där detta är möjligt. 

 Antal elever 

idag 

Behov 2018 Utbyggnad 

Åkraskolan 258 300 (+42) 0 

Vallaskolan 277 400 (+123) 100 

Ängshagenskolan 187 300 (+113) 120 

Lärkbacksskolan 203* 300 (+97) 150 

TOTALT 925 1300 (+425) 370 

*Främst Lärkbacksskolan har för många elever idag i förhållande till lokalerna. 

Renoveringar och utbyggnader 

Vallaskolans låg- och mellanstadium kommer under de närmaste åren att behöva 

byggas om – eller en ny skolbyggnad uppföras. Eleverna måste under den tiden få 

alternativa lokaler. Den nyöppnade skolan i Sörskogen kan ge plats åt ungefär 

hälften av Vallaskolans f-6-elever. 

Även Lärkbacksskolan behöver byggas om och till. Ett förslag är att förse skolan 

med ytterligare ett våningsplan – varvid skolan sannolikt helt måste utrymmas 

under ombyggnadstiden. Även för detta behövs tillfälliga lokaler. 

En utvidgning av skolverksamheten på Ängshagen kan troligen göras utan 

drastiska förflyttningar av nuvarande skolverksamhet. 

FÖRSKOLAN 

Förskolan kan behålla ungefär nuvarande servicenivå de närmaste åren. Det finns 

dock en politisk ambition att minska barngruppernas storlek med i genomsnitt 

ett barn per avdelning. Detta kräver ett tillskott av cirka tre avdelningar. 

Medel kan också behöva omfördelas, om ambitionen är att utbudet skall anpassas 

till det vårdnadshavarna efterfrågar. I dagsläget ser det ut som att andelen 

förskoleplatser behöver ökas. Men efterfrågan kan komma att ändras. 
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När det gäller enskilda förskolor finns också osäkerhet. En del enskilda förskolor 

har idag inte full verksamhet. I beräkningarna ingår dock alla nuvarande platser. 

Det råder också en relativt stor etableringsfrihet när det gäller enskilda förskolor. 

En ny stor enskild förskola, eller en avveckling, påverkar kommunens 

förskoleverksamhet. 

Eventuella förändringar av skollokaler kan också påverka förskolan. Om 

exempelvis en lokalväxling görs mellan skol- och förskoleverksamhet på 

Ängshagen, behöver motsvarande nya förskoleavdelningar uppföras. På 

Ängshagen finns idag fyra avdelningar. Under en tid har tillfälliga lokaler tagits i 

anspråk så att det blivit ungefär en halv avdelning till. 

GYMNASIESKOLAN 

Nuvarande verksamhet ryms i de lokaler som finns och det innebär ett relativt 

gott utnyttjande av lokalerna. Placeringen av Salas gymnasieskola diskuteras 

ibland. För närvarande är dock de politiska signalerna tydliga om att under 

överskådlig tid planera för att Kungsängsgymnasiet blir kvar. Det innebär också 

fortsatt lokalsamverkan och andra samarbetsformer med Kulturskolan. 

SÄRSKOLAN 

De volymförändringar, organisatoriska förändringar och andra anpassningar som 

kan bli aktuella under planperioden, torde utifrån vad som idag kan bedömas, 

inte leda till något förändrat lokalbehov. Riktningen är större integration med 

grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. 
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