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MÅLAVSTÄMNING  

Symbolbeskrivning 

Målen bedöms inte bli uppfyllda  

Målen bedöms delvis bli uppfyllda 

Målen är redan/bedöms bli uppfyllda  

Mätindikatorer saknas/Endast aktiviteter bidrar  

 

Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar 

PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE 

 

MÅL: ETT VÄXANDE SALA 

- Förskolan står väl rustad för att möta förändrad efterfrågan 

med verksamhet av god kvalitet och valmöjlighet. 

- Tillsynsbehov under kvällar, helger och nätter skall tillgodoses.  

- Skolan i Sala skall vara av god kvalitet och ha ett gott anseende. 

- Skolverksamheten skall organiseras så att alla geografiska 

områden i kommunen med ett elevunderlag som räcker för 

skolverksamhet av god kvalitet har tillgång till skola i sitt 

närområde. 

- Sala skall ha en gymnasieskola som erbjuder de mest 

efterfrågade programmen. 

- Kulturskolan skall bidra till pedagogisk utveckling i förskola 

och skola, samt ge barn och ungdomar god livskvalitet.  

- Vuxenutbildningen fungerar som ett komplement till övrig 

utbildning som hjälper innevånare att finna egen försörjning. 

 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING 

  

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 
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PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE 

 

Kommentar till måluppfyllelse för perspektivet hållbart samhälle:  

- Barnomsorgsverksamhet under kvällar, nätter och helger skall införas. 

Uppföljning: detta finns kvällar och nätter vardagar i både enskild och kommunal 

verksamhet. Däremot är inte helgomsorg under helger tillgängligt. 

- Fritidshemmens organisation och arbete skall kartläggas under våren 2015 för 

att ge nämnden en god översikt över resurser och kompetens och eventuellt 

beslutsunderlag för att stärka verksamheten. 

Skolinspektionen har granskat fritidshemmen – ett underlag som är mycket gediget 

för att arbeta med utvecklingsfrågor inom fritidshemmen och med tidsatta 

åtgärdskrav. 
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PERSPEKTIVET MEDBORGARE 

 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

- Elever och vårdnadshavare skall uppleva att 

verksamheten har god kvalitet och att de har möjlighet 

till inflytande. 

 

 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITÉ 

- Förskolan och skolan skall i nationellt jämförbara 

nyckeltal visa att kvaliteten i Sala i snitt ligger i den övre 

kvartilen i landet. Med andra ord skall Sala vara en av 

landets bästa skolkommuner. 

- IT skall förstärka Salas konkurrenskraft som 

skolkommun. Eleverna ska bli bättre rustade för fortsatta 

studier och utveckla de pedagogiska metoderna. IT i 

skolan skall också ses som ett stöd att ge de elever som 

behöver starkare individualisering av undervisningen, 

större möjligheter att finna skolan tillräckligt 

stimulerande. 

- Särskilt fokus ska sättas på elever i behov av särskilt 

stöd, och/eller elever som är mindre mottagliga för 

traditionella inlärningsmetoder. 

 

 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE 

  

Kommentar till måluppfyllelse perspektivet medborgare:  

 

Aktivitet 

Varje skolenhet i Sala skall ha elevråd och föräldrasamråd, eller motsvarande. 

Formerna för redovisning av detta fastställs i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Aktivitet 

Ett förslag om att införa läxhjälp/studiehjälp i skolarbetet som kommer alla 

elever till del, skall presenteras under våren 2015, så att det kan införas senast 

höstterminen 2015. 

Läxhjälp finns i anslutning till fritidshemmen, men det berör inte alla elevgrupper 
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och har inte den systematik som efterfrågas i den beslutade aktiviteten. Arbetet 

med att införa detta, utgör en del av det systematiska kvalitetsarbetet. 

Aktivitet  

Förvaltningen skall delta i Sveriges kommuners och landstings redovisning i 

”Öppnå jämförelser” med enkätfrågor om elevernås syn på skolan och 

undervisningen. 

Detta görs varje år och redovisas i SKL:s resultatsammanställning i det som kallas 

KOLADA. 

 

 

  



 Delårsrapport 2015 
Skolnämnden 

  

 

9 (14) 

PERSPEKTIVET MEDARBETARE 

 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ 

 

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

 

Kommentar till måluppfyllelse perspektivet medarbetare:   

 

Samtliga enheter skall årligen kunna redovisa att systematiskt 

uppföljningsarbete görs angående arbetsmiljön. 
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PERIODEN SOM GÅTT  

 Skolinspektionen genomförde under våren en omfattande tillsyn av 

förskola, fritidshem, grundskola, särskola, gymnasieskola och 

vuxenutbildning. Det utmynnade i en rapport med förelägganden om 

åtgärder som måste redovisas – varav de flesta senast i februari 2016. 

 Barn- och elevantalet ökar stadigt och utöver prognosen. Bara under 

sommaren kom cirka 60 nyanlända i förskole- och skolåldern. 

 Bristen på skollokaler och brister i lokalerna har inneburit att en rad 

åtgärder vidtagits under perioden som gått: 

- Lärkbacksskolans modul har fått förlängt bygglov fram till 2017. 

- Ängshagenskolan har fått en ny tillfällig modulbyggnad. 

- Vallaskolans låg- och mellanstadielokaler har delvis behövt utrymmas 

och mellanstadiet har därför flyttats till Sörskogen, från och med h2015 

- Kila skola har flyttat delar av verksamheten till lokaler i den närbelägna 

Lindgården. 

 Förskoleverksamheten i Bellanderska har permanentats. 

 Programutbudet i gymnasieskolan har anpassats till efterfrågan, vilket 

innebär att Ekonomiprogrammet startar och att Restaurangprogrammet 

och eventuellt Teknikprogrammet avvecklas efterhand. 
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EKONOMI  

 Perioden Jan-Aug 2015 Årsprognos 2015 

Driftbudget Budget Utfall Avvikelse Budget  Prognos Avvikelse 

Kostnader 398 764 394 082 4 682 605 351 609 451 -4 100 

Intäkter 82 880 85 781 2 901 133 816 138 716 4 900 

Nettokostnad 315 884 308 301 7 583 471 535 470 735 800 

Verksamheternas nettokostnader 

Nämnd- styrelse vht 443 617 -174 664 864 -200 

Kulturskolan 4 782 4 007 775 7 191 6 991 200 

Central Förvaltning 9 424 7 701 1 723 14 158 12 958 1 200 

Förskolan 80 222 80 153 69 120 000 121 000 -1 000 

Gymnasiesärskolan 7 652 7 642 10 11 295 11 495 -200 

Särskolan 6 861 5 820 1 041 10 393 9 393 1 000 

Grundskolan 141 658 140 551 1 107 216 235 214 235 2 000 

Gymnasieskolan 59 984 58 168 1 816 84 607 86 707 -2 100 

Vuxenutbildningen 3 725  2 496 1 229 5 275 5 275 0 

SFI 1 133 1 146 -13 1 717 1 817 -100 

Summa 315 884 308 301 7 583 471 535 470 735 800 

 

 Perioden Jan-Aug 2015 Årsprognos 2015 

Investeringar Budget Utfall Avvikelse Budget  Prognos Avvikelse 

Nettoutgifter 2 867 1 398 1 469 4 300 4 300 0 

Ekonomisk analys 

DRIFTBUDGET 

Periodens resultat 

Semesterlöneskulden ökar resultatet med 3 957tkr. Intäkten är fördelad över 

verksamheterna. Gymnasiet 867 tkr, förskolan 1 380 tkr, grundskolan 1 078 tkr, 

centralt 251 tkr, vuxenutbildningen 236 tkr samt gymnasiesärskolan 144 tkr. 

På kostnadssidan överstiger lönerna budgeterade anslag. Intäkterna har ökat 

mycket till följd av ökade statliga satsningar.  
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Årsprognos 

Nämnden får ett underskott då förra mandatperiodens ordförandes semesterlön 

föll ut i januari. Netpublicators licenskostnader har tillkommit. Vårens 

politikerutbildning har bidragit till underskottet. 

Central förvaltning har vakanser och lägre IT-kostnader än budgeterat till följd av 

att lärplattorna till högstadiet leasas. I fjol köptes de vilket genererade en 

engångspost då istället för en kostnad över tid. Rehabiliteringskostnaderna har 

varit av den karaktären i år att de inte belastat centralt konto i lika stor 

utsträckning som tidigare. 

Förskolans verksamheter går bra överlag men de externa kostnaderna har ökat 

då våra kooperativ samt lilla Academia har tagit in fler barn än budgeterat.  

Gymnasiesärskolans verksamhet kommer att hålla budget, men externa 

kostnaderna är något högre än budgeterat.  

Särskolan har färre elever än vad som redovisats i prognos och det har lett till att 

lönekostnader har kunnat hållas nere. Till hösten kommer personal att anställas 

och därmed bromsas det överskott som genererats under våren.  

Grundskolans verksamheter går med underskott men det gått bättre centralt 

med externa elever. Vi har fler externa hos oss och färre hos annan huvudman. 

Ett statsbidrag väntas under hösten ge det överskott som finns i prognos då hela 

inte kommer hinna användas. 

Gymnasiet centralt går något sämre än budget. Kungsängsgymnasiet väntas nå 

balans medan Ösby beräknas få ett underskott närmare 1 500tkr men det bedrivs 

ett intensivt arbete med att få ordning på underskottet.  

Vuxenutbildningen bedöms inte lämna något över/underskott.  

SFI kommer lämna ett underskott då ökningar av nyanlända har ökat. 

 

INVESTERINGAR 

Periodens resultat 

Stora poster ligger fortfarande på upphandling och har därmed inte heller blivit 

kostnadsbokförda än. 

Årsprognos 

Barn och utbildning kommer att använda hela det anslagna investeringskapitalet 

under förutsättning att alla upphandlingar hinner klart och verkställas innan 

årets slut.  
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FRAMTIDEN  

 Det systematiska kvalitetsarbetet behöver förstärkas med en tydligare 

styrkedja för att nå större måluppfyllelse. 

 Antalet elever väntas öka kraftigt de närmaste åren, vilket ställer krav på 

mer utrymmen i främst grundskolan. 

 Åtgärder planeras för att förbättra skollokaler och göra utbyggnader. En 

ny skola och förskola planeras i Ransta, ombyggnad planeras i Möklinta 

och Kila, utbyggnad av Lärkbacksskolan och åtgärder för att nyttja 

skollokaler effektivare planeras i Sala tätort. På längre sikt står även 

Varmsätra skola på tur för åtgärder. 

 Ösby naturbruksgymnasium kan utvecklas med flera yrkesprogram och 

en satsning på ett grönt kompetenscentrum av riksintresse. 

 Framtida flyktingströmmar påverkar förskole- och skolverksamheten i 

Sala, vilket ställer stora krav på snabba omställningar och anpassningar. 

 Bristen på utbildade lärare och förskollärare ställer stora krav på 

kommunen att framhålla sin ställning som en attraktiv arbetsgivare. 

 Samverkan mellan elevhälsoorganisationen och kulturskolan kring elever 

i behov av särskilt stöd eller alternativa lärstilar är ett lovande 

utvecklingsområde. 

 En mer flexibel syn på förskoleverksamhetens organisation kan behövas 

för att förstärka kvaliteten och samtidigt begränsa kostnadsökningarna. 

 Fritidshemmens verksamhet är ett viktigt utvecklingsområde. 
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