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BARN OCH UTBILDNING  

Perioden som gått 

 Under året har tillströmningen av nyanlända fortsatt varit hög. Det rör sig om cirka 60 fler elever till högsta-
diet, 60 till gymnasiet och totalt 300 till hela skolan sedan årsskiftet.  

 Inför det nya läsåret har det blivit allt mer tydligt att Sala, liksom övriga landet, har svårt att finna lärare och 
förskollärare med rätt behörighet.  

 Ett centrum för flerspråkighet (CF) för nyanlända elever inrättades under våren, lokaliserad till Rådhusga-
tan. Där görs bedömningar av de enskilda elevernas behov av stöd för att klara skolgången på bästa sätt. 

 Under våren och försommaren genomfördes flera lokalflytter. Skolkansliet och elevhälsan flyttande från Bel-
landerska gården för att ge plats åt vård- och omsorgs verksamhet som fram till dess huserat Kungsängs-
gymnasiets C-hus. Elevhälsan flyttade till Lillåstrand vid Kungsgatan och skolkansliet till Rådhusgatan 4. 

 Vid höstterminens start öppnades en ny skol- och fritidsverksamhet i Kungsängsgymnasiets C-hus, nu döpt 
till Lilla Valla. Detta för att evakuera delar av Vallaskolans lågstadium under ombyggnadsperioden samt 
klara ökande elevtal. 

Ekonomi 

Resultaträkning och ekonomisk analys 

Tkr 
Budget jan-aug 

2016 
Utfall jan-aug 

2016 
Avvikelse Budget 

 2016 
Helårsprognos 

2016 
Avvikelse 

Externa intäkter 58 962 63 214 4 251 97 704 105 955 8 251 

Interna intäkter 34 320 45 542 11 222 51 477 66 509 15 032 

Summa intäkter 93 282 108 565 15 474 149 181 172 464 23 283 

Köp av huvudverk-
samhet, bidrag 

55 740 43 932 
11 809 83 231 

82 231 1 000 

Personalkostnader 219 341 213 592 5 749 329 737 345 139 -15 402 

Övriga kostnader 28 705 27 289 1 417 43 056 43 056 0 

Interna kostnader 107 814 114 142 -6 328 170 227 179 555 -9 328 

Summa kostnader 411 600 398 954 12 646 626 250 649 981 -23 730 

Resultat 318 318 290 198 28 120 477 069 477 517 -447 

Personalkostnader kommer att överstiga budget, grundskolans högstadier har besparingskrav, vilket inte bedöms få 
full effekt under året men till det nya läsåret har organisationen setts över och bedöminingen är att underkottet inte 
ska bli större. Villkorade statsbidrag med krav på ökad bemanning har ökat och det är en direkt koppling till ökningen 
på personalkostnaderna. Interna intäkter har ökat, till stor del till följd av de extra bidrag som staten anslagit till 
kommunerna för att hantera flyktingströmmen. Ett antal ansökningar till migrationsverket har skickats in och det kan 
komma att förstärka resultatet med upp till 13 mkr om beslut kommer innan bokslutet. Detta tas inte med i progno-
sen eller bokas upp i resultatet då osäkerheten runt belopp samt när beslutet kommer är för stor. Lågstadiesatsningen 
kan orsaka ett försämrat resultat om det inte godkänns i återredovisningen. Beslut om detta kommer troligen under 
sista kvartalet i år. 

Uppbokningen av semesterlöneskulden har minskat personalkostnaderna med ca 15,7 mkr i delåret.   
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Driftsredovisning 

Tkr 
Budget jan-aug 

2016 
Utfall jan-aug 

2016 
Avvikelse Budget 

 2016 
Helårsprognos 

2016 
Avvikelse 

Nämnd- och styrel-
severksamhet 

535 473 
62 803 

750 53 

Kulturskola 4 032 3 494 539 6 063 5 963 100 

Central förvaltning 10 417 8 534 1 883 15 649 15 349 300 

Förskolan 82 520 79 547 2 972 124 212 125 212 -1 000 

Gymnasiesärskolan 7 979 6 818 1 160 11 629 10 629 1 000 

Grundsärskolan 6 732 5 969 763 10 190 9 590 600 

Grundskolan 141 570 130 848 10 722 216 630 218 130 -1 500 

Gymnasieskolan 58 904 51 565 7 339 83 594 83 594 0 

Vuxenutbildningen 4 381 1 328 3 054 6 409 5 909 500 

SFI 1 249 1 622 - 374 1 890 2 390 -500 

Summa 318 318 290 388 28 120 477 069 477 514 -447 

Central förvaltning: 
Verksamheten kommer att lämna ett överskott. Hur stort är något osäkert då det just nu uppkommer utvecklings-
kostnader i samband med byggnationer av nya skolor. Det råder fortfarande oklarheter kring kostnader för hyran dit 
skolkansliet flyttat.   

Förskolan: 
Verksamheten kommer lämna ett underskott då det fått sparbeting i år. Underskottet skall avstanna till hösten då 
nödvändiga justeringar är gjorda. Avvikelse vid delår beror till större delen av semesterlöneskulden. 

Gymnasiesärskolan: 
Interkommunala kostnader lägre än budget.  Salbohedskolan går mot ett underskott på cirka 250 tkr då det är färre 
elever. Skolpengen kan komma att justeras inför nästa budgetår. 

Grundsärskolan: Verksamheten har lägre lönekostnader då antal elever inskrivna är färre än budgeterat. 

Grundskolan: 
Högstadierna har inför budgetåret fått nedskärningar vilket tar tid att verkställa. Inför nya läsåret så har organisat-
ionen förändrats och bedömningen är att underskottet inte kommer att öka.  

En ansökan på 6mkr gällande ett återsök från migrationsverket har gjorts, kommer beslut innan bokslutet kan detta få 
en betydande resultatpåverkan. Detta är inte upptaget i prognosen eller resultatet då osäkerheten är stor gällande 
belopp samt när det blir behandlat. Avvikelsen vid delåret beror till stor del av semesterlöneskulden. 

Gymnasieskolan: 
Kungsängsgymnasiet kan komma att lämna ett litet underskott. Ösby naturbruksgymnasium har en prognos att hålla 
budget och eventuellt lämna ett litet överskott. Centralt med de interkommunala ersättningarna har färre elever bör-
jat i andra kommuner och kostnaderna sjunkit något.  
En ansökan på 7mkr gällande ett återsök från migrationsverket har gjorts Detta är inte upptaget i prognosen eller 
resultatet då osäkerheten är stor gällande belopp samt när det blir behandlat. Avvikelse beror vid delåret mycket på 
att vi väntar på avräkningen från andra kommuner. 

Vuxenutbildning: 
Verksamheten lämnar med stor sannolikhet ett litet överskott. En faktor är att alla som beviljats utbildningar inte 
startar. Avvikelsen beror helt på icke fakturerade kostnader på utbildningar. 

SFI: 
Verksamheten har fått en märkbar ökning av elever vilket har inneburit ökade personalkostnader.  

Investeringar 

Tkr 
Budget jan-aug 

2016 
Utfall jan-aug 

2016 
Avvikelse Budget 

 2016 
Helårsprognos 

2016 
Avvikelse 

Barn och utbildning 3 233 2 142 1 091 4 850 4 850 0 

Summa 3 233 2 142 1 091 4 850 4 850 0 
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Många större investeringar kommer under hösten på Ösby.  

 

Målavstämning 
Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål.  

Målet är helt uppfyllt  Målet är delvis uppfyllt Målet är inte uppfyllt 

Mätindikator saknas Ingen mätning  Inget mål satt 

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE 

MÅL: VÄXANDE SALA 

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 livs-
kvalitet 

Vuxenutbildningen fungerar som ett komplement till övrig utbildning som hjälper innevånare att finna egen 
försörjning. 

 

MÅL: ENLÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING 

  

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

 
 

KOMMENTAR: Skolnämnden har inga specifika mål, utöver de av fullmäktige beslutande inom områdena hållbar social och miljömässig 

utveckling.

PERSPEKTIV MEDBORGARE 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

Elever skall uppleva att verksamheten har god kvalitet och att de har möjlighet till inflytande. 

 

 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET 

Personaltätheten i förskolan skall vara så hög att god kvalitet kan upprätthållas. 

Elever i Salas gymnasieskolor skall fullfölja sin utbildning för att kunna gå vidare till arbete eller studier. 

Alla elever i Sala skall lämna grundskolan med fullständiga betyg. 

Förskolan och skolan skall i nationellt jämförbara nyckeltal visa att kvaliteten i Sala i snitt ligger i den övre 
kvartilen. Med andra ord skall Sala vara en av landets bästa skolkommuner. 

 Skolbiblioteksverksamheten skall bedrivas på alla enheter. 

 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE 

 
 

KOMMENTAR: Resultaten 2016 indikerar något sjunkande betyg och behörigheter bland eleverna. Trenden under en längre tid är visserli-

gen positiv, men resultaten behöver analyseras för att säkerställa att vi inte nått en vändpunkt i den positiva utvecklingen. Målen är satta 

utifrån nationell lagstiftning, vilket i praktiken innebär 100 procents måluppfyllelse när det exempelvis gäller betyg och behörighet till 

gymnasiestudier. Nämndens bedömning är att dessa mål inte kan brytas ner till lägre delmål av en enskild kommun. 
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PERSPEKTIV MEDARBETARE 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ 

Arbetsgivaren skall leda verksamheten på ett sådant sätt att det bidrar till personalens arbetsglädje och goda 
hälsa. 

 

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

  

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

  

KOMMENTAR: Sjuktalen för skolan har ökat, vilket följer trenden för hela riket och förklaringen måste sökas både i lokala förutsättningar 

som i nationella. Skolnämnden har inga egna nedbrutna mål för ”Delaktighet och inflytande för medarbetare” samt ”Tydlighet och bra 

ledarskap”. 

Framtiden 

 Partneringprocess för nya lokaler är påbörjad i Ransta och i Vallaskolan. Akuta behov där lösningar behovs 
omgående finns även på Ösby och i Kila och Möklinta. Under nästa läsår (april 2018) måste dessutom en av 
modulerna på Lärkbacksskolan tas bort, vilket kräver nya lösningar.  Året efter måste en modul på Ängsha-
gen tas bort. 

 Statliga villkorsstyrda medel söks för olika former för höjda lärarlöner, flyktingelever, satsning på ökad 
lärartäthet på lågstadiet, minskade barngrupper i förskolan, fritids, sommarskola, kulturinsatser i skolan, 
etc. Dessa bidrag är nästan alltid villkorade och skall återredovisas, vilket innebär stort administrativt arbete 
och osäkerhet kring hur återredovisningarna sedan bedöms.  

 De många skilda villkorsstyrda statsbidragen minskar kommunens möjlighet att omfördela medel mellan 
olika verksamheter, eftersom det ofta finns krav på ökad lärartäthet i vissa årskurser eller verksamhetsfor-
mer. 

 Under det senaste året har ett stort antal flyktingbarn och elever flyttat till Sala. Rörligheten bland dessa är 
stor och det i stort sett omöjligt att med någon större precision beräkna nettoförändringarna. 

 Efterfrågan av utbildade förskollärare och lärare är större än tillgången. Även till andra av skolans yrkesom-
råden börjar det bli svårt att rekrytera personal med adekvat utbildning och erfarenhet utifrån nuvarande 
arbetsrutiner. 
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