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STATISTIK OCH PROGNOSER  

UTVECKLING AV ELEVTAL 

 

Figur 1 Elevunderlag höstterminen 16 

Grafen ovan (figur 1) visar hur många som finns folkbokförda i Sala kommun, och de 

prognoser som finns för födelsetal 2016 år och framåt. Utöver födelsetalen finns dock en 

stor inflyttning, vilket beskrivs i grafen nedan (figur 2). Den visar hur många fler invånare 

det blivit i de olika åldersgrupperna mellan februari 2015 och januari 2016. 



 

 

 

Figur 2 Nettoinflyttning i olika årskullar 

Utöver de som registrerats i KIR finns oregistrerade, nästan uteslutande flyktingbarn. 

BEFOLKNINGSFRAMSKRIVNING, UPPSKATTNING OCH PROGNOSER 

I Strategisk plan för 2016-2019 fanns en grov uppskattning av inflyttningen, baserad på 

genomsnittet av inflyttningen de tre senaste åren. 

De oregistrerade flyktingbarnen oräknat, överträffades den uppskattningen med ett 20-tal 

barn i grundskolan (ungefär 40 procents skillnad). För förskolans del stämde antagandet 

ganska väl. För elever i gymnasieåldern gjordes ingen sådan uppskattning. Som synes 

finns ett 40-tal fler registrerade i gymnasieåldern. 

Utöver detta fanns i slutet av januari, som en ögonblicksbild, ytterligare ett 10-tal 

förskolebarn, närmare 70 grundskoleelever och 133 elever i gymnasieåldern, men som 

ännu inte finns i våra befolkningsregister. 

Det framtida behovet av skolplatser är därför mycket svårbedömt. 

 



 

 

PROGNOS 2016-2019 

I följande prognoser beräknas en årlig inflyttning av förskolebarn med 35 och för grundskolan till 65 

per år och en tillfällig engångsökning (år 2016) inom gymnasieskolan med 150. 

Visar det sig att den stora tillströmningen av barn i övre tonåren fortsätter i samma takt som under 

hösten 2015, måste situationen betraktas som extraordinär och kräva motsvarande insatser från 

samhället. För en sådan utveckling redovisas ingen beredskap i detta strategiska inspel. 

 Förskolan 

Tabell 1 Prognos befolkningsunderlag förskolan 

Förskolan 2015 2016 2017 2018 2019 

Antal ut 251 282 299 235 256 

Antal in 231 225 225 226 227 

Diff -20 -57 -74 -9 -29 

Inflyttning 
(beräknad 16-19) 

33 35 35 35 35 

Nettoförändring +13 -22 -39 +26 +6 

Ackumulerad  -9 -48 -22 -16 

 

Antalet barn i förskoleålder som idag finns registrerade i Sala kommun kommer att 

minska med 169 mellan läsåret 2015/2016 och 2019/2020. Men under samma period är 

den bedömda nettoinflyttningen nästan lika stor. Bedömningen grundar sig på 

erfarenheten från de senaste tre åren. 

Behov av utökning av antalet förskoleplatser, baserad på befolkningsförändringar, finns 

alltså inte, enligt den bedömningen.  

Traditionellt brukar barnen delas in i småbarngrupper (1-3 år) och syskongrupper (3-5 

år). Under våren är beläggningen störst och har på senare år varit i snitt 15 respektive 21 

barn per avdelning. Nationella jämförelsetal baseras på uppgifter i oktober, och antalet 

barn per anställd i Sala har på senare år legat strax över 5, och pendlar därmed runt hur 

det ser ut i riket i snitt. 

 

  



 

 

Grundskolan inklusive 6-åringar i förskoleklass 

Tabell 2 Prognos elevunderlag grundskolan inkl fskl 

 2016 2017 2018 2019 

UT 244 216 226 254 

IN 282 299 235 256 

Diff +38 +83 +9 +2 

Ackumulerat  +121 +130 +132 

Bedömd inflyttning 65 65 65 65 

Nettoförändring +103 +148 +74 +67 

Ackumulerat  +251 +325 +392 

 

Antalet barn i skolåldern som idag finns registrerade i Sala kommun kommer att öka med 

132 mellan 2016 och 2019. Under samma period är den bedömda nettoinflyttningen cirka 

65 om året, eller totalt 260 till och med läsåret 2019/2020. Inflyttningen sker 

kontinuerligt, så skolverksamheten måste vara dimensionerad för att ta emot eleverna 

under läsåren. 

Utöver ovanstående framskrivningar och bedömd inflyttning, fanns i januari ett 60-tal 

barn i grundskoleåldern boende i Sala och som väntar på att registreras i 

befolkningsregistret. De flesta av dessa är högstadieelever. 

För detta finns ingen beredskap redovisad i detta strategiska inspel. 

  



 

 

Fritidshem 

De flesta barn i åldern 6-10 år är inskrivna på fritids. Därefter minskar andelen. Rätt till 

fritids har man – enkelt uttryckt - till och med årskurs 6. 

Tabell 3 Prognos befolkningsunderlag f-3 (fritidshem) 

Fritidshem 2016 2017 2018 2019 

Elever i f-3 1040 1073 1070 1048 

Diff  33 30 8 

Bedömd nettoflytt 35 35 35 35 

Ackumulerat 1075 1143 1175 1188 

Ackumulerad diff  +103 +135 +148 

 

GYMNASIESKOLAN 

Gymnasieskolans behov är mycket svårbedömt. Elevkullarna som når gymnasieåldern är 

ungefär lika stora som de som lämnar densamma. Tidigare har inflyttningen i dessa 

årskullar varit ganska obetydlig. Men under 2015 tillkom ett 40-tal elever och över 130 

finns därutöver boende i Sala men ännu inte registrerade i befolkningsregistret. 

Utbildningskostnaderna för en elev i gymnasieskolan varierar stort. De mest efterfrågade 

teoretiska programmen har en kostnad på cirka 100 tkr per elev och läsår, medan de på en 

del yrkesprogram till uppgå till det dubbla eller i vissa fall det tredubbla. 



 

 

Kostnads- och kvalitetsjämförelser med andra organisationer 

 

Uppgifterna i Skolverkets kommunblad ovan, baseras på läsåret 2014/2015 och de 

ekonomiska uppgifterna är från 2014. 

 



 

 

Statens uppdrag och andra förändringar 

Det finns inga direkta statliga förändringar i uppdragen som i dagsläget bedöms påverka 

de ekonomiska förutsättningarna i någon betydande omfattning för skolan och förskolan. 

Vissa statsbidrag, exempelvis lågstadiesatsningen, har tillkommit på senare tid. 

Förutsättningen för att få ta del 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. 

Staten ger också villkorade medel för att förbättra lärarlöner, exempelvis till förstelärare. 

Höjningar av lärarlöner som finansieras av statliga medel kan i stort sett betraktas som 

”in- och ut-medel” om det inte vore så att dessa lönetillägg påverkar underlaget för 

löneökningarna. 

Ny lag. Från den 1 januari är bedömningen av en nyanländ elevs kunskaper reglerad i 

skollagen och obligatorisk att genomföra. Bedömningen ska genomföras så att rektorn kan 

fatta beslut om placering av en nyanländ elev i årskurs och undervisningsgrupp inom två 

månader från att hon eller han skrivits in i svenska skolan. Kartläggningen av elevens 

kunskaper ska ligga till grund för planeringen av elevens fortsatta undervisning och hur 

undervisningstiden ska fördelas mellan ämnena. 

En stor och omfattande förändring som gör sig allt mer påtaglig är lärarbristen. Det 

utbildas alldeles för få lärare i Sverige. Det får till följd att kommuner konkurrerar om 

utbildade lärare. Lön är förstås en viktig faktor, men god arbetsmiljö, ändamålsenliga 

lokaler, gott ledarskap, gott anseende bland lärarstudenter och stabila pålitliga 

förutsättningar är sannolikt ännu viktigare faktorer. 

Även om kommunen kan erbjuda det, kommer lärarbristen av nödvändighet tvinga fram 

okonventionella lösningar när det gäller personalsammansättningen i skolan och arbetets 

fördelning. 

Som i alla sammahang innebär sådan utveckling både möjligheter och faror. 

EU-PROJEKT 

Sala kommun medverkar i 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. I Sala är projektet ett samarbete mellan barn & utbildning 

och vård & omsorg som pågår till 31 december 2018.  



 

 

LOKALBEHOV 2016-2019 

Åkraskolan 

En teoretisk beräkning visar att Åkraskolan skulle kunna ta emot cirka 50 barn till, under 

förutsättning att åldersfördelningen bland de nya eleverna är optimal det vill säga att 

åldersspridningen passar in i nuvarande klasser. 

Vid årsskiftet 2015/2016 är antalet ingående barn till Åkras förskoleklass 52 år 2016 och 

61 år 2017. Detta antal väntas på goda grunder öka innan de nya läsåren börjar, då 

inflyttningen är stor. Dessa elever måste fördelas på åtminstone tre parallella grupper.  

Lokaler för detta finns inte med nuvarande organisering av verksamheten. 

Åkraskolan har de senaste fyra åren tagit emot mellan 31 och 36 barn i förskoleklass, vilka 

har kunnat delas upp i två grupper.  

Eleverna är något fler på mellanstadiet, eftersom Åby skolas elever med cirka 10 per 

årskull övergår till Åkraskolan efter årskurs 3. Åby skola väntas de närmaste åren få ökat 

elevantal, från cirka 10 till cirka 20 elever per årskull. Dessa elever börjar nå Åkraskolan 

om cirka 5 år. Så förutom de kraftigt ökade kullarna inom Åkraskolans eget 

upptagningsområde, fylls det på med ytterligare från Åby. Istället för mellan 35 och 48 

barn mer kull på mellanstadiet blir det runt 70, om inte upptagningsområdena förändras. 

Håller trenden i sig får Åkraskolan runt 220 barn på f-3 och ungefär lika många på 

mellanstadiet. Skolan kommer således på sikt att behöva ta emot totalt 420-450 elever och 

skulle behöva byggas ut för att ge plats för ytterligare 150 platser, jämfört med idag.  

Åkraskolan är den skola i kommunen som har den starkaste sociala viktningen, alltså extra 

resurstilldelning baserat på främst föräldrars utbildningsbakgrund och elevers 

invandrarbakgrund. Flertalet barn på lågstadiet har idag invandrarbakgrund och läser 

svenska som andraspråk SvA. Det kräver ofta extra insatser eftersom eleverna inte alltid 

behärskar svenska språket lika bra som barn med svensk bakgrund. Andelen elever med 

invandrarbakgrund växer hela tiden, genom att Åkra tar emot de flesta nyinflyttade i 

kommunen. 

ÅTGÄRD 

Åkraskolan behöver byggas ut, alternativt behöver upptagningsområdet förändras och 

antalet inkommande nya barn på så sätt minskas. Det senare alternativet är önskvärt för 

att minska nuvarande segregation – där de flesta nyanlända elever i Sala hänvisas till 

Åkraskolan, som därmed behöver allt mer särskilda stödresurser. 



 

 

Vallaskolan 

Vallaskolans lokaler rymmer rent fysiskt fler elever, men på grund av bristfällig ventilation 

måste gruppstorlekarna hållas nere. Mycket av skolans resurser går därför åt till 

”klasslärarskap” medan resurser för särskilt stöd till enskilda elever reduceras. 

Vallaskolan har under senare år haft mellan 40 och 48 inkommande elever i förskoleklass. 

Nu ökar detta kraftigt. 2016 blir det 61 och 2017 53. Sannolikt kommer dessa 

inkommande grupper bli ännu större under våren och framöver, genom inflyttning. 

Istället för 2-3 förskoleklasser behövs 3-4. Lokaler för detta finns inte. 

Vallaskolans mellanstadium (åk 4-6) är tillfälligt flyttat till ett annex, Sörskogen, där det 

för närvarande går drygt 100 elever. Dessa skall efter den väntade ombyggnaden tillbaka 

till Vallaskolan. 

Om inte upptagningsområdena förändras, behöver alltså Vallaskolan dimensioneras för 

60-70 elever per årskurs, vilket  innebär cirka 260 elever på lågstadiet och 200 på 

mellanstadiet. Det blir sammantaget cirka 460 elever. 

Skolan har som mest haft runt 260 elever. Tidigare ombyggnadsplaner visar att skolan 

med relativt oförändrad lokaldisposition rymmer 180-200 elever. Om inte 

upptagningsområdet förändras är alltså utbyggnadsbehovet 250-300 elevplatser. Skolan 

får då totalt 450-500 elever i årskurs f-6. Eftersom även högstadiet, årkurs 7-9 finns i 

lokalerna som ett eget rektorsområde, kan det totala antalet elever på Vallaskolan komma 

att uppgå till 800-900, när planerna förverkligats. 

ÅTGÄRD 

Om inte skolan byggs ut från nuvarande cirka 200 till 450 platser, så behöver 

upptagningsområdet förändras. Ett annat alternativ är att Sörskogen fortsätter att 

användas som annex. Den skolbyggnaden rymmer 100-120 elever och därmed inte hela 

mellanstadiet i framtiden. 

Lärkbacksskolan 

Lärkbacksskolan rymmer enligt tidigare bedömningar cirka 180 elever men har idag cirka 

210 elever. En modul behöver tas bort våren 2018 vilket gör att två klasser, motsvarande 

cirka 30-35 elever behöver nya lokaler. Utbyggnadsbehovet för att klara nuvarande 

upptagningsområde är alltså cirka 60 elevplatser. Kullarna i årskurs f-6 varierar från 

mellan 27 och 34. Inkommande årskullar de närmaste åren har samma spridning. 



 

 

ÅTGÄRD 

Upptagningsområdet mellan Lärkbacksskolan och Åkraskolan behöver förändras om inte 

Åkraskolan byggs ut. Utbyggnadsbehovet för det nuvarande egna upptagningsområdet är  

cirka 60 platser. För att omfördela från Åkraskolan behövs ytterligare cirka 150 platser. 

Lärkbacksskolan skulle därmed få cirka 350 elever totalt.  

Det är mycket osäkert om det finns utrymme vid skolan för att göra en så stor utbyggnad. 

En utbyggnad är något som sannolikt även kräver om omfattande planändring vid 

Lärkbacken. 

Ängshagenskolan 

Ängshagenskolan är idag relativt trångbodd men klarar nuvarande tryck tack vare en 

modul med två klassrum, som tas bort 2019. 

Årskullarna varierar idag mellan 26 och 30 och de inkommande idag är färre. 24 2016, 21 

2017 och 19 2018. Dock är Ängshagenområdet ett område där det byggs, vilket gör att 

efterfrågan på elevplatser troligen kommer att öka. 

En viss sådan ökning kommer skolan att klara. 

ÅTGÄRD 

Det finns inget omedelbart behov av förändringar när det gäller Ängshagenskolan. Om 

ökningen av efterfrågan skulle bli stor, är ett lämpligt första alternativ att låta 

skolverksamheten växa in i förskolelokalerna och att en ny förskola uppförs. 

Ett annat alternativ är att låta Sörskogen bli ett annex, vilket då leder till att Valla måste 

flytta ur annexet och bygga ut mer. 

Åby skola 

Åby skola har idag cirka 10 barn per kull, men detta kommer från och med 2017 att öka till 

cirka 20 per kull. Skolan blir därmed full. 

Ingen åtgärd behövs – även om beredskap måste finnas för vissa lokalmässiga justeringar. 

Kila skola 

Kila skola har idag drygt 120 elever och en spridning mellan 11 och 23 per kull. Ingående 

är 20, 17 och 9 de närmaste tre åren. Idag bedrivs undervisning för en mellanstadiekull i 

lokaler på Lindgården. Det är en dålig lösning på sikt. Kila är en möjlig skola även för delar 



 

 

av tätortens elever och en utbyggnad av Kila skulle vara till fördel även för att få en 

stabilare ekonomi. 

Varmsätra skola 

Varmsätra ligger en mil utanför Sala tätort. Tidigare har gjorts försök att ändra 

upptagningsområdet så att tätortselever anvisas Varmsätra. Efter invändningar från 

föräldrar har dock dessa förslag dragits tillbaka. Det finns dock vårdnadshavare i Sala 

tätort som föredrar Varmsätra och på eget initiativ skjutsar sina barn dit. Att öppna för 

skolval till Varmsätra och erbjuda daglig bussförbindelse från tätorten skulle alltså kunna 

avlasta tätorten en del. 

Varmsätra har idag drygt 100 elever. Kullarna varierar mellan 9 och 26. Det gör att 

undervisningen delvis måste organiseras i andra former än uppdelat i årskullar. Ingående 

antal elever är 19, 10 och 8 de närmaste åren. Därtill kommer kanske elever från tätorten 

som valt skolan. 

Övriga skolor 

Heden i Sätrabrunn har drygt 70 elever i årskullar mellan 6 och 13. Antal elever i 

ingående årskullar är mellan 5 och 12. Det finns utrymme för fler elever på Heden och ett 

alternativ att pröva kan vara att anordna en bussförbindelse för de tätortsbor som vill 

välja denna landsbygdsskola. 

Västerfärnebo skola har cirka 100 elever med ingående årskullar mellan 10 och 19. Även 

där finns utrymme ett ta emot fler elever, i synnerhet om de tidigare högstadielokalerna 

tas i anspråk. 

Kilbo skola har cirka 75 elever och ingående årskullar mellan 9 och 15. Utrymme finns att 

ta emot fler. 

Kyrkskolan har cirka 70 elever och ingående årskullar mellan 9 och 12. Skolan är för 

närvarande mycket trång, sedan förskoleverksamheten ökat. 

Ransta skola har cirka 120 elever och ingående årskullar på mellan 14 och 32. Under de 

två närmaste åren är ingående årskullar ovanligt stora, men prognoserna på sikt visar att 

det är en tillfällighet. Nybyggnadsplanerna i Ransta är långt framskridna och den nya 

skolan planeras för 150 elever och 80 förskolebarn. Ransta kan avlasta Varmsätra genom 

att ändra upptagningsområdet. I Varmsätra finns nybyggnadsplaner som då kan anpassas 

till nya förutsättningar. 

Rektor för Ransta skola bedömer att det går att ta emot cirka 30 elever till om 

åldersfördelningen blir optimal. En bussförbindelse för tätortselever skulle kunna skapa 

möjlighet för tätortsfamiljer att välja Ransta skola. 



 

 

Ingen av de under rubriken nämnda Övriga skolor bedöms kunna avlasta de ökade 

behoven i tätorten, utan att relativt stora förändringar av upptagningsområden görs. Att 

underlätta val av skola, genom att erbjuda skolskjuts, kan dock ge effekt. 

Även om kommunen skulle välja att anvisa tätortselever skolor på landsbygden, ger det en 

påtaglig ökning av skolskjutskostnaderna. 

KUNGSÄNGSGYMNASIET OCH ÖSBY NATURBRUKSGYMNASIUM 

Mattepaviljongen 

Kungsängsgymnasiet behöver få den så kallade mattepaviljongen användbar, främst för 

att kunna ta emot det växande antalet flyktingelever. 

B-huset 

Kulturskolan i B-huset beräknas flytta under sommaren 2016 

Elprogrammet i B-huset beräknas flytta sommaren 2016 

Industriprogrammet i B-huset beräknas läggas ner inför hösten 2016 

Fordonsprogrammet beräknas flytta inför hösten 2017 

Teknikprogrammet behöver troligen vara kvar i B-huset 

Ösby 

Ösby behöver fler teorisalar när verksamheten utökas med el- fordon, med mera. Det finns 

också en ambition att förstärka Ösbys teoretiska profil för att bli attraktiv för elever som 

har ambitionen att läsa vidare på universitet och högskola till hippologer, veterinärer, etc. 

Elprogrammet behöver nya lokaler. Fordonsprogrammet skall inrymmas, vilket sannolikt 

kräver vissa utbyggnader. 

Ett ökat antal elever kan också leda till att behovet av elevhem ökar. 

 

SÄRSKOLAN 

Lärvux finns för närvarande i en extern hyreslägenhet på Fredsgatan. Kontraktet är 

uppsagt från och med årsskiftet 2016/2017. Ny lämplig lokaler måste anordnas. 

Kungsängsskolans B-hus eller någon av Särskolans lokaler på Klövervägen kan vara 

alternativ – men i båda fallen krävs ombyggnationer. 

Särskolan i övrigt kommer under de närmaste åren troligen stå inför relativt stora 

förändringar, där huvudspåret är en starkare integration med övrig verksamhet. Detta 

kommer att kräva investeringar i berörda lokaler. 



 

 

SAMMANFATTNING, FÖRÄNDRADE KOSTNADER 2016-2017  

Tkr  2016* 2017 2018 2019 

Ökning antal elever i grundskolan   
åk f-6: á 79’. Förändring jmf med 2015 

6525 
 

(+251) 
19829 

(+325) 
25675 

(+392) 
30968 

Kostnad för fritidshem (alla i f-3)* á 41’  (+103) 
4223 

(+135) 
5535 

(+148) 
6068 

Gymnasieelever +150 elever á 100’ 7500 15000 15000 15000 

Förskola, hyresökning Sätrabrunn  2 100 2 100 2 100 

Hyreskostnadsökning för C-huset som 
tillfällig skollokal exkl. investering och 
städ. Netto. 

1250 2500 2500 2500 

Hyresminskning B-huset kulturskolan -850 -1700 -1700 -1700 

Hyresminskning B-huset el och industri ? ? ? ? 

Hyresminskning B-huset fordon ? ? ? ? 

Kungsängsskolans mattepaviljong ? 276 276 276 

Ösby elprogrammet ? ? ? ? 

Ösby elevhem ? 350 350 350 

Ösby fordonsprogrammet ? ? ? ? 

Ösby teorisalar ? ? ? ? 

Nuvarande skolkansli blir skollokaler, och 
ny hyra på Rådhusgatan 

? ? ? ? 

Flyktingmottagning 90 90 90 90 

Ransta, ny skola och förskola ? ? ? ? 

Kila skola ? ? ? ? 

Familjecentralen 2019 ? ? ? ? 

Ängshagens modul 464 464 464 232 

Vallaskolan, renovering, ombyggnad, 
utbyggnad 

? ? ? ? 

Valla matsal ny dimensionering ? ? ? ? 

Lärkbacksskolan, utbyggnad ? ? ? ? 

Sörskogen, annex till Vallaskolan 950 950 950 950 



 

 

Tkr  2016* 2017 2018 2019 

Möklinta, ombyggnad ? ? ? ? 

Lärvux ? ? ? ? 

Särskolan, inkludering     

Inventarier     

Summa förändrade kostnader jmf 2015 
** 

Tkr ? ? ? 

* Ökade kostnader för 2016 är ännu ej kompenserade. 

** I elevkostnader ingår lokalkostnader. Lokalkostnadsökningar till följd av ökat elevtal 

ska därför reduceras innan summering av kostnadsökning görs. 

  



 

 

 

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 

 

 



 

 

 

  


