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VERKSAMHETSANSVAR  

Skolnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för 

barn och ungdom och vuxna enligt gällande skolförfattningar. 

Till verksamheten hör alltså  

 Förskola och pedagogisk omsorg, samt fritidshem  

 förskoleklass 

grundskola 

gymnasieskola 

grundsärskola och gymnasiesärskola med de direkta stödfunktionerna, 

exempelvis fritidsklubb (denna regleras av LSS) 

 kommunal vuxenutbildning 

svenska för invandrare (SFI) 

samhällsinformation 

 Särskild utbildning för vuxna 

 Kulturskola (ej reglerat i skollagstiftningen) 

Uppgifter som regleras i skollagstiftningen men fullgörs av andra nämnder är: 

 Skolmåltider (Kostenheten, KS) 

 Skolskjuts respektive elevresor (Enheten för samhällsresor, KS) 

 Uppföljningsansvaret enligt Skollagen (2011:800) 29 kapitlet 9 § 

(arbetsmarknadsenheten, VON) 
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VÅR VERKSAMHET 2015 

Förskolan 

Enligt förskolans läroplan ska verksamheten utgå från en helhetssyn på barnet 

och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en 

enhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande 

människor och samhällsmedlemmar främjas. 

Sala kommun slår också vakt om pedagogisk omsorg i andra former, då främst 

dagbarnvårdarverksamhet i familjedaghem. Den finns i Sala i något större 

utsträckning än i landet i snitt. För närvarande råder god balans mellan tillgång 

och efterfrågan av den verksamheten. 

Fritidshem 

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att 

möjliggöra för föräldrar att förena föräldraskap med förvärvsarbete eller studier. 

Enligt skollagen ska fritidshemmet stimulera elevers utveckling och lärande samt 

erbjuda dem en meningsfull fritid. Fritidshemmet har en viktig uppgift att främja 

allsidiga kontakter och social gemenskap. 

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och 

med vårterminen de år då de fyller 13 år. Uppgiften är att komplettera 

utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, 

sameskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i samt 

erbjuda elever en meningsfull fritid och rekreation. Samtidigt ska fritidshemmet 

vara organiserat så att det möjliggör för föräldrar att förvärvsarbeta eller 

studera. 

Fritidshemmet kompletterar skolan på två sätt: 
■ Tidsmässigt genom att ta emot elever under den del av dagen då de inte vistas i 

skolan och under loven. 
■ Innehållsmässigt genom att ge eleverna delvis andra erfarenheter och 

kunskaper än de normalt får i skolan. Tillsammans bör skola och fritidshem bidra 

till elevernas allsidiga utveckling och lärande. 

Fritidshemmen i Sala har jämfört med riket i snitt en relativt låg andel personal 

med relevant utbildning, det vill säga examen som fritidspedagog. 

Grundskolan och förskoleklassen 

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 
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höstterminen det år de fyller 7 år. Det är också möjligt att låta barnen börja det år 

de fyller 6 och vid särskilda skäl vid 8 år. 

Från och med det år ett barn fyller sex år är kommunen skyldig att erbjuda plats i 

förskoleklass. Barn kan börja från fem års ålder. Förskoleklassen är avgiftsfri och 

omfattar minst 525 timmar under ett läsår. 

I förskoleklassens uppdrag ingår att: stimulera elevers utveckling och lärande 

och förbereda dem för fortsatt utbildning; utbildningen ska utgå från en 

helhetssyn på eleven och elevens behov; främja allsidiga kontakter och social 

gemenskap. 

Skollagen och läroplan ligger till grund för verksamheten i förskoleklassen. 

Utbildningen ska systematiskt och kontinuerligt planeras, följas upp och 

utvecklas. För förskoleklassen ska det finnas en rektor. 

Grundsärskolan 

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms 

kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en 

utvecklingsstörning. 

Kulturskolan 

Kulturskolan har kurser i sång, olika musikinstrument, dans och bild. I 

kulturskolan finns även en dramapedagog. Kulturskolan bedriver kommunens 

kulturgaranti för för- och grundskola, där kulturinslag utgör möjligheter till olika 

lärstilar inom olika ämnen, men också ett sätt att väcka intresse och förståelse för 

kultur bland barn och ungdomar. På högstadiet finns musikprofil som tillval 

under ämnet Elevens val. 

Kulturskolan administrerar även kulturrådets bidrag för skapande skola, som 

enligt den senaste ansökan till stor del skall användas för stöd i undervisningen. 

Kulturskolan svarar också för betydande inslag i Salas musikliv, genom orkestrar, 

körer och som arrangör för konserter och liknande. 

Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. 

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

tolv yrkesprogram och sex högskoleförberedande. Det finns också fem 

introduktionsprogram för elever som inte är behöriga till ett nationellt program. 

På Kungsängsgymnasiet finns 

- Barn- och fritidsprogrammet 
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- El- och energiprogrammet 

- Ekonomiprogrammet 

- Fordons- och transportprogrammet 

- Naturvetenskapsprogrammet 

- Samhällsvetenskapsporgrammet 

- Teknikprogrammet 

Det finns också Intgroduktionsprogrammen för dem som saknar nödvändiga 

betyg, restaurangprogrammet som inte längre tar emot nya elever samt flera 

lärlingsprogram. 

På Ösby finns 

- Naturbruksprogrammet med inriktningarna Lantbruk, Skog och Djur 

- Byggprogrammet 

- Gymnasiesärskola med naturbruk och yrkesämnen. 

Vuxenutbildning 

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 finns på två nivåer: grundläggande nivå och 

gymnasial nivå. Dessa nivåer har sin motsvarighet i grundskolan respektive 

gymnasieskolan. 

Lärvux och SFI 

I Sala finns särskild utbildning för vuxna inom särskolans ansvarsområde, och 

kallas Lärvux. Inom vuxenutbildningen finns även Svenska för invandrare (SFI). 
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VERKSAMHETENS MÅL  

 
Hållbart samhälle 

 

Figur 1 Visioner, mål och indikatorer för perspektivet hållbar utveckling i Sala 

MÅL: ETT VÄXANDE SALA 

Skolnämndens mål: 

- Förskolan står väl rustad för att möta förändrad efterfrågan med verksamhet av 

god kvalitet, närhet och valmöjlighet. 

- 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. 

Tabell 1 Indikatorer för målet ett växande Sala 

Skolnämnden bidrar till ett växande Sala när    Utfall  
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Skolnämnden bidrar till ett växande Sala när    Utfall  

 2014 2013 2012  2011  2010  

- Väntetiden (dagar) för dem som inte får plats på 
önskat placeringsdatum understiger 20 dagar (KKIK) 

- 17 52    

- Sala kommun har gymnasieskolor som minst 50 % av 
de behöriga grundskoleeleverna väljer 

37,5 43,2 46,1 45,3 51,8 

- Kulturskolan bedriver kulturgaranti som når alla 
klasser i alla årskurser, samt i förskoleklass och 
förskola. 

     

AKTIVITET 

- Fritidshemmens organisation och arbete skall kartläggas under våren 2016 för 

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

beslutsunderlag för att stärka verksamheten. 
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MÅL FÖR PERSPEKTIVET MEDBORGARE  

 

Figur 2 Vision, mål och indikatorer för perspektivet Verksamhet i Sala 

NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

Skolnämndens mål 

- Elever skall uppleva att verksamheten har god kvalitet och att de har 

möjlighet till inflytande. 

Aktivitet 

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

Indikatorer för målet nöjda medborgare och brukare 
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GOD SERVICE AV HÖG KVALITET 

Skolnämndens mål 

- Personaltätheten i förskolan skall vara så hög att god kvalitet kan 

upprätthållas. 

- Alla elever i Sala skall lämna grundskolan med fullständiga betyg. 

- Elever i Salas gymnasieskolor skall fullfölja sin utbildning för att kunna gå 

vidare till arbete eller studier. 

- 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. 

- Skolbiblioteksverksamhet skall bedrivas på alla enheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolnämnden bidrar till nöjda medborgare och brukare när    Utfall  

 2014 2013 2012  2011  2010  

- elevernas syn på skolan och undervisningen enligt 
enkät i åk 8 överstiger nöjdhetsindex 85 (KKIK) 

- 75 76 

(riket 77) 
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 INDIKATORER FÖR MÅLET GOD SERVICE AV HÖG KVALITET 

 

PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE 

Aktivitet  

Förvaltningen skall delta i Sveriges kommuners och landstings redovisning i 

”Öppna jämförelser” med enkätfrågor om elevernas syn på skolan och 

undervisningen. 

Skolnämnden bidrar till att medborgarna kan påverka och har 
inflytande när 

  Utfall  

 2014 2013 2012 2011 2010  

- svaret på frågan ”Lärarna i min skola tar hänsyn till 
elevernas åsikter” i SKL:s ”Öppna jämförelser” är 
”stämmer helt och håller” eller stämmer ganska bra” 
överstiger 85 % i årskurs 5 (KKIK) 

79 80 81   

Skolnämnden har en god service av hög kvalitet när    Utfall  

 2014 2013 2012 2011 2010 

Den genomsnittliga personaltätheten är högst 5 barn 
per helårsanställd inom Sala kommun. (KKIK) 

5,1 5,4 5,2 5,2 5,5 

- Eleverna i åk 3 når godkänt resultat i de nationella 
proven (KKIK) 

69 % 71 % 75 %  
 

  

- Eleverna i åk 6 når godkänt resultat i de nationella 
proven (KKIK) 

94 % 95 % 85 % 
 

  

- Eleverna är behöriga att söka gymnasieprogram efter 
grundskolan (KKIK) 

87,4 % 86,9 88,7  

 

93,4 88 

- Alla elever lämnar grundskolan med fullständiga 
betyg. 

76,6 76,8 76,3 79,5 72,6 

- Elevernas meritvärde (betygspoäng slutbetyg) i 
grundskolan ständigt förbättras 

208,3 205,2 202,0 209,1 201,2 

- Eleverna i kommunens gymnasieskolor fullföljer sin 
gymnasieutbildning (KKIK) 

- 76 74 
 

71 72 

- Skolbiblioteksverksamhet bedrivs på alla 
grundskolenheter 

11/13     
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Skolnämnden bidrar till att medborgarna kan påverka och har 
inflytande när 

  Utfall  

- svaret på frågan ”Lärarna i min skola tar hänsyn till 
elevernas åsikter” i SKL:s ”Öppna jämförelser” är 
”stämmer helt och håller” eller stämmer ganska bra” 
överstiger 60 % i årskurs 8 (KKIK) 

62 65 44   
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MÅL FÖR PERSPEKTIVET MEDARBETARE  

 

Figur 3 Vision, mål och indikatorer för perspektivet Medarbetare i Sala 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ 

Mål: 

Arbetsgivaren skall leda verksamheten på ett sådant sätt att det bidrar till 

personalens arbetsglädje och goda hälsa. 

 

Tabell 2 Indikatorer för målet trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö 

Skolnämnden har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö när    Utfall  

 2014 2013 2012 2011  2010  
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- Sjuktalen i skolnämndens ansvarsområde understiger 4 procent 

- Andelen medarbetare som instämmer (svarsalternativ 4-5) ökar 
mellan mättillfällena på påståendet ”Jag upplever att jag ges 
möjlighet att vara delaktig i beslut och ändringar som rör min 
arbetsplats mål och arbetssätt. 
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MÅL FÖR PERSPEKTIVET EKONOMI  

MÅL: HÅLLBAR EKONOMISK UTVECKLING 

Skolnämndens mål 

- Skolnämnen bidrar till en hållbar ekonomisk utveckling genom att 

bedriva verksamheten inom givna ramar och med en solidarisk syn på 

kommunens totala ekonomi. 

- Skolnämnden bidrar också genom en tydlig och transparent redovisning 

av nämndens ekonomi. 

 

DRIFTBUDGET  

Tabell 3 Driftbudget 

Driftbudget/plan Bokslut Budget Budget Plan Plan 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Kostnader 553 825 605 351 617 048 618 970 621 702 

Intäkter 91 896 133 816 136 110 136 110 136 110 

Nettokostnad 461 929 471 535 480 938 482 860 485 592 

      

  

INVESTERINGSBUDGET  

Tabell 4 Investeringsbudget 

  Budget 
2016 

Plan 
2017 

Plan 
2018 

     

Ösby Naturbruksgymnasium  2 000 2 000 2 000 

Kungsängsgymnasiet  500 500 500 

Grundskolan  1 500 1 500 1 500 

Inventarier nya förskolor  450   

Inventarier nya grundskolor    1 675 
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VERKSAMHETERNA SAMT PLANERADE 
FÖRÄNDRINGAR  

Verksamhetsfakta   

Tabell 5 Verksamhetsfakta grundskola 

   Budget 
2016 

Plan 
2017 

Plan  
2018 

GRUNDSKOLA      

Antal elever förskoleklass   279 294 234 

Antal elever år 1-6   1429 1535 1658 

Antal elever år 7-9   677 677 681 

Summa f-9   2385 2506 2573 

GYMNASIUM      

Elever i Sala kommuns 
gymnasieskolor 

  550 550 550 

varav elever från annan kommun   125 125 125 

Salaelever hos annan huvudman   350 350 350 

GY-SÄR      

Elever i gymnasiesärskolan   28 28 28 

varav elever från annan kommun   20 20 20 

Salaelever i annan kommun   10 10 10 

VUXNAS LÄRANDE      

Helårsplatser gymnasial 
vuxenutbildning 

  210 210 210 

Helårsplatser grundläggande 
vuxenutbildning 

  50 50 50 

Antal elever Svenska för invandrare 
(snitt) 

  140 140 140 
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