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OMVÄRLDSANALYS  

Skolnämnden ansvarar för skolväsendet i Sala kommun, fördelat på de av skollagen 

reglerade verksamhetsområdena; förskola, grundskola, gymnasieskola, särskola och 

vuxenutbildning. Även kulturskolan ingår, men är ännu inte en lagreglerad verksamhet. 

Lagförslag är dock under beredning även för den verksamheten. 

Bilden av svensk skola är i vissa avseenden negativ. På lägre sikt har resultaten i vissa 

stora internationella jämförelser visat att skolan i Sverige presterat sämre både reellt och i 

rankade jämförelser med andra länder. De senaste rapporterna kan indikera att den 

negativa utvecklingen vänt. Lärarfacken vädjar om arbetsro och bred politisk enighet men 

skolan är ändå föremål för partipolitiska motsättningar. Motsättningarna gäller synen på 

vid vilken ålder betyg skall sättas, om skolan skall fortsätta vara en kommunal 

angelägenhet eller förstatligas och om och i så fall i vilken utsträckning privata vinster får 

tas ut, villkoren för etablering av enskilda skolor, etcetera. Även lärarnas arbetsvillkor, 

som arbetstider och löner debatteras. 

Det finns även i samhället olika syn på vad kunskap är, vad som är viktig kunskap för att 

möta framtidens utmaningar. Begrepp som arbetsro definieras också olika, beroende på 

synsätt – och därmed också synen på hur sådan uppnås, etcetera. 

För att utveckla förskolan och skolan och lärarnas villkor har också en allt rikare flora av 

riktade och villkorade statsbidrag skapats, där stora krav ställs på såväl ansökningar som 

på detaljerade återredovisningar – något som i sin tur skapar ekonomisk osäkerhet för 

dem som tar emot bidragen. 

En stor utmaning är nyrekrytering av lärare då det i hela landet råder stor efterfrågan och 

tillgången är begränsad.  

Barn- och utbildningskontorets ledning har definierat sin kunskapssyn i 

ledardeklarationen. 

”De kunskaper, förmågor och värderingar som förskolan och skolan förmedlar är grunden 

för att vi skall kunna behålla, utveckla och förbättra ett gott samhälle, med demokrati, fred, 

frihet, trygghet och välstånd. Vi är därför optimistiska.  

Alla ledare måste vara bärare av, och förmedla en sådan positiv kunskapssyn, så att den 

sprids till alla medarbetare, elever, vårdnadshavare och till det övriga samhället.” 

”Vi har höga förväntningar och vet att vi kan få alla barn och elever att lyckas.” 

”Alla elever som lämnar vårt skolväsende skall gå vidare till arbete eller studier eller på 

annat sätt bidra efter förmåga till ett gott samhälle.” 

 



 

 

STATISTIK, PROGNOSER OCH DEMOGRAFISKA EFFEKTER  

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 2017 år och framåt. Utöver födelsetalen finns en stor 

inflyttning. 

  



 

 

 

Inflyttning  

 

Åldersgrupp Flyttnetto  

under 2016 

sedan  

 jan 2012 

Snitt per år 

2012-2016 

Förskolan 1-5 år 50 167 33 

Förskoleklass – åk 6 52 201 40 

Högstadiet åk 7-9 19 74 15 

Gymnasieskolan 16-18 år 42 103 21 

TOTALT 113 545 109 

Erfarenheten från de senaste åren är att inflyttningen i huvudsak berör Sala tätort. 

Att prognosticera flyttningsnettot är mycket svårt – men barn- och utbildningskontoret räknar med att 

inflyttningen av barn återgår till förhållandena före den stora flyktingkrisen 2015/2016, vilket i så fall 

talar för en årlig nettoinflyttning på cirka 35 förskolebarn, 50 grundskoleelever och ingen signifikant 

nettoinflyttning av ungdomar i gymnasieåldern. 



 

 

KOSTNADS- OCH KVALITETSJÄMFÖRELSER MED ANDRA 
ORGANISATIONER  

KKiK-mått 
prel. redovisning 2016 

Mät-år Sala Medelvärde i 
riket  

(290 kommuner 
om ej annat 

anges) 

Spridning 

 I landet 

Kostnad per barn i förskola 
(kr) 

2015 137371 136712 

 

100646- 
173039 

Elever i åk 6 med lägst 
betyget E i alla ännen (%) 

2016 82,0 77,9 

 

56,5- 
97,4 

Nationella prov åk3 
genomsnittlig andel  
(SV/MA) (%) 

2016 66 68 

 

36- 
94 

Elever i åk 9 som är 
behöriga till ett 
yrkesprogram (%) 

2016 85,9 86,4 
(289 kommuner) 

66,7- 
98,5 

Elevers syn på skolan och 
undervisningen i åk 8, 
positiva svar (%) 

2016 78 75 

(214 kommuner) 

48- 
96 

Kostnad gymnasieskola 
kr/elev 

2015 131214 122856 90271- 
180809 

Plats på förskola på önskat 
datum (%)  

2016  53  
(217 kommuner) 

6- 
100 

Väntetid för de som inte 
fått plats på önskat datum 
(dagar) 

2016  28 
(192 kommuner) 

0- 
150 

     

 

  



 

 

 

Uppgifterna i Skolverkets kommunblad ovan, avser kalenderåret 2015. Uppgifterna om resultat i grundskolan är från juni 2015. 
Övriga uppgifter, om inget annat uppges är från 15 oktober 2015. 



 

 

STATENS UPPDRAG OCH FÖRÄNDRINGAR I DESSA  

FÖRSKOLAN 

(Text hämtad från www.skolverket.se 3 jan 2017) 

Förskolan ska lägga grunden för den första delen av det lärande som fortsätter resten av 

livet. 

Barnen ska erbjudas en god pedagogisk verksamhet. Förskolan ska vara rolig, trygg och 

lärorik för alla barn som går där. Barnen ska få möjlighet att lära sig saker genom att leka, 

skapa och utforska – på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. 

Förskolan är en egen skolform och verksamheten kommer att omfattas av begreppen 

utbildning och undervisning. Undervisningen sker under ledning av förskollärare, men det 

kan också finnas annan personal för att främja barnens utveckling och lärande. 

Personalen planerar den pedagogiska verksamheten så att barnen får skapa, lära och 

utforska. Det gör man till exempel genom att leka, samarbeta, måla, snickra och sjunga. Att 

skapa trygghet för både barn och föräldrar är en viktig uppgift för förskolan. 

Kommunerna ska erbjuda förskola till barn från 1 års ålder: 

- När föräldrarna arbetar eller studerar. 

- När föräldrarna är arbetslösa eller föräldralediga. 

Barn till arbetslösa eller föräldralediga ska erbjudas plats under minst 3 timmar per dag 

eller 15 timmar per vecka. Vissa kommuner erbjuder längre vistelsetid. 

Dessutom ska kommunerna erbjuda förskola till: 

- Alla barn under minst 525 avgiftsfria timmar från och med höstterminen det år barnet 

fyller 3 år (allmän förskola). 

- Barn i behov av särskilt stöd. 

Det finns både kommunala och fristående förskolor. Fristående förskolor kan drivas som 

till exempel föräldrakooperativ eller personalkooperativ, av en stiftelse eller ett 

aktiebolag. 

Det är kommunerna som ansvarar för att det finns förskolor och att barn erbjuds plats. 

Fristående förskolor är ett alternativ till den kommunala verksamheten. 

Det är kommunerna som godkänner fristående förskolor och ansvarar också för att 

kontrollera att verksamheten uppfyller kraven på god kvalitet och säkerhet. För fristående 

förskolor gäller samma regler som för kommunala förskolor. 

http://www.skolverket.se/


 

 

Pedagogisk omsorg kan vara verksamhet där barn tas omhand i personalens eget hem 

(traditionellt familjedaghem) eller olika flerfamiljslösningar. Pedagogisk omsorg kan även 

bedrivas i en särskild lokal. 

Annan pedagogisk verksamhet är en sammanfattande benämning för fyra 

verksamheter som vänder sig till barn till och med 12 år. 

De fyra verksamheterna är pedagogisk omsorg, omsorg på obekväm tid, öppen förskola 

och öppen fritidsverksamhet. Det senare finns inte i Sala. 

FÖRSKOLEKLASS 

(Text hämtad från www.skolverket.se 3 jan 2017) 

Från 6 års ålder har barn rätt att börja i förskoleklass. Förskoleklass är en egen skolform, 

med ett stort inslag av skapande arbete och lek. 

Förskoleklassen är en frivillig skolform men de flesta sexåringar i Sverige går i 

förskoleklass. Kommunerna är skyldiga att erbjuda och ordna verksamhet i förskoleklass. 

Man kan börja i förskoleklass innan man fyllt 6 år. Man kan också välja att inte börja i 

förskoleklassen utan börja i den obligatoriska skolan redan som 6-åring. Man kan också 

välja att vara kvar i förskolan eller inom den pedagogiska omsorgen som 6-åring. 

Förskoleklassen finns för det mesta i eller i nära anslutning till den skola som eleverna 

sedan ska gå i från årskurs 1. 

GRUNDSKOLA 

(Text hämtad från www.skolverket.se 3 jan 2017) 

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 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. 

Varje grundskola har möjlighet att profilera sig, eller ha olika inriktningar, till exempel 

Montessori, engelska klasser eller kultur- och idrottsklasser. 

Stort lokalt ansvar 

Grundskolan ingår i ett målstyrt system med ett stort lokalt ansvar. Riksdag och regering 

beslutar om ramarna i lagar och förordningar. Kommunen eller den fristående skolans 

ägare, den så kallade huvudmannen, har tillsammans med skolans rektor huvudansvar för 

den dagliga verksamheten. Skollag, förordningar och läroplan ska ligga till grund för hur 

verksamheten styrs.  

http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/


 

 

Fristående och kommunala skolor 

Grundskolor kan vara kommunala eller fristående. Om skolan är kommunal är det 

kommunen som är huvudman (ägare). På en fristående skola kan huvudmannen vara ett 

bolag, en stiftelse eller en förening. De fristående grundskolorna är godkända och 

inspekteras av Skolinspektionen. De är öppna för alla och undervisningen ska motsvara 

den som ges i kommunala grundskolor.  

Betyg i grundskolan 

Från höstterminen i årskurs 6 får elever i grundskolan betyg. Eleverna ska få betyg i alla 

ämnen som de fått undervisning i bortsett från språkval. Betyg i språkvalet ska sättas från 

och med höstterminen i årskurs 7. 

En ny betygsskala A-F infördes från och med läsåret 2011/2012.  

FRITIDSHEM 

(Text hämtad från www.skolverket.se 3 jan 2017) 

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det 

möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska 

stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja 

allsidiga kontakter och social gemenskap. 

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

vårterminen det år då de fyller 13 år. 

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. 

Fritidshemmets uppdrag 

Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära. Den bör utgå från nationella målen och 

ta hänsyn till elevernas behov, erfarenheter och tänkande, samt anpassas till att elever har 

olika förutsättningar. Uppdraget handlar bland annat om att stödja elevernas sociala och 

allmänna utveckling, utvidga och fördjupa deras kunskaper och erfarenheter, samt 

erbjuda en meningsfull fritid. Eleverna får även träna på demokrati, inflytande och ansvar 

i praktiken. Betydelsefulla inslag i verksamheten är lek, rörelse och skapande arbete. 

Fritidshemmet har också ett uppdrag att samverka med förskolan, förskoleklassen och 

skolan för elevens bästa i ett helhetsperspektiv. 

Fritidshemmet regleras i skollagen (kapitel 1-6 samt 14). 

http://www.skolverket.se/


 

 

SÄRSKOLAN 

(Text hämtad från www.skolverket.se 3 jan 2017) 

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå 

upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. 

Gymnasiesärskolan i Sverige är fyraårig och frivillig och vänder sig till ungdomar med 

utvecklingsstörning. Det finns nio yrkesinriktade nationella program. Det finns också 

individuella program för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna 

förutsättningarna. 

GYMNASIESKOLAN 

(Text hämtad från www.skolverket.se 3 jan 2017) 

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. 

Yrkesprogrammen 

Yrkesprogrammen ska förbereda eleverna för yrkeslivet och leda till skicklighet i yrket. 

Efter utbildningen ska det vara möjligt att direkt påbörja en yrkesbana. Alla elever på ett 

yrkesprogram har också rätt att välja de kurser som krävs för att uppnå grundläggande 

högskolebehörighet. 

Barn och fritidsprogrammet – finns på Kungsängsgymnasiet 

Bygg- och anläggningsprogrammet – finns på Ösby naturbruksgymnasium 

El- och energiprogrammet - finns på Kungsängsgymnasiet 

Fordons- och transportprogrammet - finns på Kungsängsgymnasiet 

Handels- och administrationsprogrammet  

Hantverksprogrammet  

Hotell- och turismprogrammet  

Industritekniska programmet  

Naturbruksprogrammet - finns på Ösby naturbruksgymnasium 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet  

VVS- och fastighetsprogrammet  

Vård- och omsorgsprogrammet  

  

http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/program-och-utbildningar/nationella-program/barn-och-fritidsprogrammet
http://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/program-och-utbildningar/nationella-program/bf
http://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/program-och-utbildningar/nationella-program/el-och-energiprogrammet
http://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/program-och-utbildningar/nationella-program/fordons-och-transportprogrammet
http://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/program-och-utbildningar/nationella-program/handels-och-administrationsprogrammet
http://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/program-och-utbildningar/nationella-program/hantverksprogrammet
http://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/program-och-utbildningar/nationella-program/hotell-och-turismprogrammet
http://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/program-och-utbildningar/nationella-program/industritekniska-programmet
http://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/program-och-utbildningar/nationella-program/naturbruksprogrammet
http://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/program-och-utbildningar/nationella-program/rl
http://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/program-och-utbildningar/nationella-program/vvs-och-fastighetsprogrammet
http://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/program-och-utbildningar/nationella-program/vo


 

 

Förberedelser för högskola och universitet 

De högskoleförberedande programmen ska göra eleverna väl förberedda för studier på 

högskola och universitet. Ett högskoleförberedande program förbereder inte för några 

yrken direkt efter gymnasieexamen. 

Ekonomiprogrammet - finns på Kungsängsgymnasiet 

Estetiska programmet  

Humanistiska programmet 

Naturvetenskapsprogrammet - finns på Kungsängsgymnasiet 

Samhällsvetenskapsprogrammet - finns på Kungsängsgymnasiet 

Teknikprogrammet  - finns på Kungsängsgymnasiet 

KOMMUNAL VUXENUTBILDNING 

(Text hämtad från www.skolverket.se 3 jan 2017) 

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 omfattar: 

- svenska för invandrare 

- grundläggande nivå och 

- gymnasial nivå. 

Utgångspunkten ska vara den enskildes behov och förutsättningar. Den som fått minst 

utbildning ska prioriteras. (Skollagen, 20 kap.) 

Sedan 2017-01-01 så kräver staten att en större del medfinansieras av de statsbidrag som 

skickas ut. 

KULTURSKOLAN 

Kulturskolan är en än så länge frivillig kommunal verksamhet som utvecklats ur den 

tidigare musikskolan. Enligt tidigare definitioner skall en kulturskola erbjuda minst tre 

kulturområden för att få kalla sig kulturskola. 

Ett betänkande ”En inkluderande kulturskola på egen grund” är 2017 under 

remissbehandling.  

I Sala har kulturskolan ett nära samarbete med främst grundskolorna och har en 

kulturgaranti som ger en garanti för att alla barn och elever under sin skolgång får möta 

http://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/program-och-utbildningar/nationella-program/ekonomiprogrammet
http://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/program-och-utbildningar/nationella-program/estetiska-programmet
http://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/program-och-utbildningar/nationella-program/humanistiska-programmet
http://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/program-och-utbildningar/nationella-program/natruvetenskapsprogrammet
http://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/program-och-utbildningar/nationella-program/samhallsvetenskaps-programmet
http://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/program-och-utbildningar/nationella-program/teknikprogrammet
http://www.skolverket.se/


 

 

och praktiskera olika kulturformer, som film, bild och form, skrift, musik, dans, drama och 

olika kombinationer av detta. Det erbjuds även kulturinslag i alla förskolor.  

För de elever som ytterligare vill fördjupa sig finns enskild och gruppundervisning i dans, 

bild och form, kör, sång, träblås, bleckblås, flöjt, gitarr, slagverk, folkmusik, 

stråkinstrument, ljud- och musikteknik. Kulturskolan arrangerar även musikdramatiska 

produktioner (musikal) och en årlig show. Verksamheten bidrar till Salas kulturliv genom 

olika samarbeten med andra kulturaktörer vid utställningar och föreställningar.  

För elever med ambition att senare studera på musikhögskola finns även en kurs i 

musikteori som en fördjupning av det som ges inom ramen för grundskolans läroplan. 

Verksamheten är delvis avgiftsfinansierad – avgifterna motsvarar 4-5 procent av den 

totala omslutningen. Resten är kommunala och statliga bidrag och interna intäkter för 

tjänster som skolor och andra köper. 



 

 

UTVECKLING OCH TRENDER INOM SKOLNÄMNDENS OMRÅDEN  

REKRYTERING 

Sala har jämfört med riket i övrigt något högre andel lärare med pedagogisk 

högskoleexamen. Svårigheterna att rekrytera har dock ökat.  

Förskolan 

Tillgången på arbetskraft med relevant utbildning beräknas minska de närmaste åren. 

Barnantalet väntas enligt den senaste prognosen från SCB (jan 17) öka.  Även omfattande 

pensionsavgångar väntas de närmaste åren. Sala har också under senare år haft större 

barngrupper än riket i övrigt och kan behöva förstärka personaltätheten. 

Behovet utifrån ökade födelsetal är, med nuvarande organisation, fyra nya avdelningar 

eller motsvarande, fram till 2020. 

Grundskolan 

Grundskolan kommer att behöva utöka antalet lärartjänster fram till 2024. Om elevantalet 

är 400 högre, behöver lärarna bli nästan 40 fler. Utöver detta finns behov av annan 

kringpersonal. 

Särskolan 

Särskolan beräknas ha ett relativt konstant personalbehov fram till 2024. Lärare med rätt 

kompetens bedöms dock vara svåra att rekrytera. 

Gymnasieskolan 

Gymnasieskolans personalbehov påverkas av hur stor andel av eleverna i Sala som väljer 

Sala som studieort under gymnasietiden. 

Vuxnas lärande 

Personalbehovet bedöms vara oförändrat. 

Elevhälsan 

Personalbehovet bedöms vara oförändrat. I elevhälsan ingår även centrum för 

flerspråkighet som påverkas starkt av förändringar i flyktingströmmarna. Där är alltså 

osäkerheten större. 

Ledning och administration 

Antalet anställda per ledare i skolan är betydligt högre i Sala än i landet i övrigt. Med 

utökat elevtal följer fler lärare som också behöver ledning och administrativt stöd. En 

strävan är att antalet anställda per ledare inte bör överstiga 30. Idag har de flesta rektorer 

mellan 40 och 60 anställda. 



 

 

Det finns samtidigt ett ökat krav från bland annat Skolverket om att kommunerna skall 

redovisa hur statsbidrag använts, men även elevresultat, personalfördelning, etc på 

mycket detaljerad nivå. Det kräver större administrativa insatser. Utvecklingen kräver 

också nya kategorier av anställda som exempelvis kan supporta de olika IT-stöd-system 

som finns och även utbilda i dessa. 

VÄXANDE ELEVTAL 

Utan inflyttning beräknas elevtalen att först öka något, för att sedan börja minska. 

Inflyttningen talar dock för att vi fram till 2024 kommer att ha cirka 450 fler elever än 

idag. 

RESULTAT 

Sala behåller enligt den senaste rankningen i SKL:s öppna jämförelser positionen som 

Västmanlands bästa skolkommun. Det saknar dock inte förbättringsområden. 

Målsättningen är att alla elever skall lämna grundskolan med fullständiga betyg och att de 

efter avslutade gymnasiestudier lämnar vårt skolväsende och går vidare till arbete eller 

studier eller till att på annat sätt bidra efter förmåga till ett gott samhälle. 

Det är högt ställda mål som i det närmaste är att betrakta som en vision. Förutom 

ytterligare förbättrade skolresultat och färre avhopp från gymnasieskolan behöver Sala 

kommun arbeta med att förbättra fritidsverksamheten och minska barngruppernas 

storlek i förskolan. Att gymnasieskolan fortsätter att förstärka sin attraktionskraft har 

också stor betydelse för att vidmakthålla och utveckla programutbudet och att få en 

stabilare ekonomi. Men förskolans, de olika skolornas och kulturskolans renommé har 

även betydelse för bilden av Sala kommun som en bra kommun att bo och/eller arbeta i. 

STATLIG PÅVERKAN OCH EKONOMISTYRNING 

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

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

En stor osäkerhetsfaktor är dock flyktingmottagningen och förändringarna i den statliga 

ersättningsmodellen för denna. 

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, genom bidraget till 

förstelärare med mera och det så kallade lärarlönelyftet. 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. Det finns även viss 

osäkerhet i långsiktigheten i dessa statsbidrag. 

De ekonomiska förutsättningarna har även förändrats för vuxenutbildningen. I det ökade 

allmänna statsbidraget till kommunerna har staten öronmärkt medel för att kommunerna 

skall leva upp till den nya rättighetslagstiftningen på gymnasial komvux. Från och med den 

1/1 2017 har fler elever rätt till gymnasial komvux. Detta finansieras inte via sökta 

statsbidrag hos skolverket, utan genom att det generella statsbidraget till kommunerna 

har höjts. Även statsbidraget för yrkesvux har förändrats. Kommuner måste samverka 

samt vara medfinansiär. En fråga som kommunen måste klargöra är hur mycket den är 

beredd att bidra med. 

 

 



 

 

PROJEKT  

#jagmed 

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.  

Prio 

Sala deltar i Sveriges kommuners och landstings projekt PRIO som har som övergripande 

mål att varaktigt höja kunskapsresultaten i den svenska skolan. Fokus ligger på att 

utveckla skolans interna processer och arbetssätt för att skapa en mer lärande 

organisation. PRIO betyder Planering, Resultat, Initiativ och Organisation. 

Dua 

Delegationen för unga till arbete har regeringens uppdrag att främja statlig och kommunal 

samverkan och utveckla nya samverkansformer. Vi gör det bland annat genom att stödja 

parterna i att skriva lokala överenskommelser för att minska ungdomsarbetslösheten. 

Läslyftet 

Läslyftet är en kompetensutvecklingsinsats i språk-, läs- och skrivdidaktik för lärare som 

bygger på kollegialt lärande. Läslyftet syftar till att öka elevers läsförståelse och 

skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen. 

Sala har fått statsbidrag via Skolverket för att genomföra en sådan satsning, med början 

läsåret 2016/2017. 

Skapande skola, mm 

Kulturskolan administrerar kulturrådets bidrag för Skapande skola, där syftet är att stärka 

samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet.  

Sedan hösten 2016 finns även ett villkorat statligt bidrag för kulturskoleverksamhet, som 

distribueras av kulturrådet. 

 



 

 

INVESTERINGAR  

Lokalbehov på kort och lång sikt 

FÖRSKOLAN 

Nuvarande prognoser indikerar, ett ökat behov av förskoleavdelningar för att bibehålla 

nuvarande gruppstorlekar. Behovet utifrån ökade födelsetal är, med nuvarande 

organisation, fyra nya avdelningar eller motsvarande, fram till 2020. 

Behovet av förskolelokaler är dock svårare att förutse än behov av skollokaler. Barnen 

placeras i förskola i allmänhet redan ett år efter att de fötts. Framförhållningen är därför 

av naturliga skäl kort. 

Barn- och utbildningskontoret har tidigare försökt få ytterligare några månaders 

framförhållning genom kontakter med mödravården och barnavårdscentralen. Dessa 

uppgifter har dock visat sig vara allt för osäkra för att ge underlag för sådana 

förutsägelser. 

Behovet påverkas även av nettoinflyttningen, nyttjandegrad, etablering av förskolor i 

enskild regi, ekonomiska incitament i lagstiftning – det vill säga taxor, ekonomiska villkor 

vid föräldraledighet, etc. 

Om strävan är att minska barngruppernas storlek, kan lokalbehoven påverkas. Fler 

grupper kan generera behov av fler avdelningar eller andra rum. Det kan även finnas 

andra lösningar – exempelvis att verksamheten organiseras så att flera grupper delar på 

gemensamma lokaler. Det kräver i så fall förberedelser och utvecklingsarbete. 

Förnyelse av förskolelokaler 

Arbetsmarknadsenheten, som är vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde, flyttade i 

juni 2016 till skolkansliets tidigare lokaler på Drottninggatan. Arbetsmarknadsenheten 

har, för att kunna samla sin verksamhet, behov av tillgång till hela huset som idag även 

inrymmer Bellanderska förskolan med 1,5 avdelning. För att lösa vård- och omsorgs behov 

skulle alltså förskoleverksamheten behöva flyttas till en annan centralt belägen plats. 

Såväl barn- och utbildning som fastighetsförvaltningen ser fördelar med att i så fall göra 

en större förskola. Fastighetschefens bedömning är att en del förskolelokaler börjar närma 

sig ändpunkten för att, med god ekonomisk hushållning, upprätthålla 

fastighetsunderhållet. 

Skolchefens bedömning är att nya förskolor generellt sett bör vara organiserade i minst 

fyra avdelningar – eller motsvarande. Detta för att kunna upprätthålla en god ekonomisk 

hushållning exempelvis i form samverkan mellan avdelningar på tider då barnantalet är 



 

 

litet. På så sätt kan kommunen erbjuda öppethållande enligt lagens krav, utan att barn 

skall behöva byta förskola om föräldrarna exempelvis får andra arbetstider. 

Öppna förskolan 

Familjecentralen och öppna förskolan kommer enligt fastighetschefen troligen inte att 

kunna vara kvar på vårdcentralen efter 2019 när nya lasarettet byggs. Om verksamheten 

skall organiseras som familjecental behövs en ny gemensam lösning. I annat fall behövs en 

lösning separat för Öppna förskolan. 

Grundskolan 

Landsbygdsskolorna i Sala kommun 

Vid oförändrade upptagningsområden och nettoinflyttning på +-0 kommer elevantalet att 

förändras på landsbygdsskolorna enligt tabellen nedan: 

Tabell 1 Elevtal vid landsbygdsskolorna årskurs f-6 2016 respektive 2021 

 2016 årskurs f-6 2021 årskurs f-6 

Västerfärnebo skola 94 110 

Hedens skola 76 69 

Kilbo skola 79 53 

Kyrkskolan 71 84 

Ransta skola 127 136 

Varmsätra skola 109 107 

Kila skola 122 106 

Åby skola f-3 48 60 

Åby skola, (f-3) räknas för årskurs 4-6 med i underlaget till Åkraskolans mellanstadium. 

Elevantalen ovan utgår från redan inskrivna elever samt tillkommande i 

befolkningsunderlaget i respektive upptagningsområde. Det reella elevantalet kommer att 

påverkas av vårdnadshavares val av skola, in- och utflyttning, etcetera. 

Ransta 

I Ransta har processen inletts för en nybyggnation av skola och förskola. Den 

dimensioneras för 80 förskolebarn och 150 skolelever årskurs f-6. Behovet av skollokaler 

är därmed tillgodosett under överskådlig tid. Det kan dock inte uteslutas att det under en 

period kan finnas behov av utrymme för fler elever. 



 

 

Med nedanstående undantag, finns i dagsläget inget akut utbyggnadsbehov av 

landsbygdsskolorna. Däremot kan det finnas andra, exempelvis tekniska, skäl till 

investeringar. 

Möklinta 

Möklinta kyrkskola är idag för trång. Förskolan fanns tidigare utspridd på flera lokaler 

men är sedan några år tillbaka samlad i själva skolan. Den förändringen skedde när 

elevunderlaget i skolan var svagt. Nu ökar det och såväl skolan som förskolan har blivit 

trångbodda. Fram till 2021 kommer elevantalet ytterligare att öka och åtgärder behövs 

snarast. Skollokalerna har byggts om i flera omgångar vilket tillslut gjort att en tidigare 

god lokaldisposition gått förlorad. En översyn av befintliga lokaler är lämpligt innan en 

eventuell utbyggnad planeras. 

Barn- och utbildningskontoret har beställt ett uterum på skolgården, något som skulle 

kunna utveckla verksamheten och på åtminstone kort sikt minska trångboddheten. 

Kila 

Kila skola är trångbodd och det har under flera år diskuterats en modullösning. Under 

läsåret 2015/2016 var en klass flyttad till Lindgården i Kila. Det var en dålig lösning för 

både lärare och elever. Verksamheten flyttade därför tillbaka till skolan inför läsåret 

2016/2017, trots svårigheter. Personalrum, samt ytterligare ett utrymme som inte tillhör 

skolan, används nu som undervisningslokaler. På sikt är det inte är hållbart ur 

arbetsmiljösynpunkt. Det har också påpekats av huvudskyddsombudet. 

En ny modul med två klassrum och grupprum planeras och är i skrivande stund (januari 

2017) under upphandling. Den skall enligt villkoren i anbudsunderlaget vara på plats 

senast 1 juli 2017. Det blir i så fall en lösning under sju plus tre år, med möjlighet till att på 

sikt få permanent bygglov då den kommer att grundsättas ordentligt redan från början. 

Även om elevtalen ser ut att sjunka något den närmaste tiden i Kila, bedömer barn- och 

utbildning att modulen kommer att behövas under överskådlig tid framöver.  

Det är inte bara elevtalen som avgör utrymmesbehovet, utan även hur skolverksamheten 

organiseras. Kila skola har trots allt så många elever att det inte är lämpligt med 

permanent årskursintegrerad undervisning, så kallad B-form. Kila kan med modulerna och 

med en jämn spridning mellan årskurserna ta emot 150 elever. Skolan har för närvarande 

en hel del elever från tätorten som sökt sig till denna mindre landsbygdsskola. Skolan 

ligger på vägen mot Västerås vilket också passar en del vårdnadshavare som 

arbetspendlar. 

  



 

 

SALA TÄTORTS SKOLOR 

Tabell 2 Optimalt utrymme i Sala tätorts grundskolbyggnader 2016-2024 

 år 2016 år 2017 år 2018 år 2019 år 2020 år 2021 år 2022 år 2023 år 2024 

Åkraskolan 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

Lärkbacksskolan 200 200 150 150 150 150 150 150 150 

Ängshagenskolan 200 200 200 150 150 150 150 150 150 

Vallaskolan 100 100 450 450 450 450 450 450 450 

C-huset 110 200 200 200 200 200 200 200 200 

Sörskogen 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

TOTALT 980 1070 1370 1320 1320 1320 1320 1320 1320 

Elever i tätorten 986 1046 1061 1073 1066 1070 1070 1070 1070 

diff -6 24 309 247 254 250 250 250 250 

Prognos flyttnetto 
(+50/år) 

986 1096 1161 1223 1266 1320 1370 1420 1470 

Diff -6 -26 209 97 54 0 -50 -100 -150 

 

Med begreppet optimalt utrymme, som tabellen ovan beskriver, menas antalet elevplatser 

vid en jämn spridning i åldergrupperna och där lokalutrymme och organisation används 

på ett så effektivt sätt som möjligt, ur kvalitets- och kostnadssynpunkt. Det är sällan 

möjligt att uppnå en sådan effektivitet, bland annat eftersom barnkullarnas storlek 

varierar. Å andra sidan finns ofta utrymme att ta emot fler elever och ändå kunna bedriva 

undervisning med god kvalitet – även om omständigheterna då inte är optimala.  

Tabellerna ovan visar att det utan inflyttning, med ovanstående mått, kommer att finnas 

ett överskott på cirka 250 elevplatser i Sala tätorts skolor om nettoinflyttningen upphör 

helt. 

Vi räknar dock med en årlig inflyttning av 50 elever i årskurs f-6. Det är i paritet med 

erfarenheterna under de senaste fem åren (exklusive den extraordinära flyktingströmmen 

2015/2016). Vi utgår också från de senaste årens erfarenheter att inflyttningen i 

huvudsak berör Sala tätort. 

I så fall har vi fram till och med läsåret 2021/2022 en hanterbar variation, en god balans, 

mellan skollokaler och elever när Vallaskolan står utbyggd och har plats för 450 elever 

2018.  



 

 

2022-2024 kommer vi med en fortsatt stabilt hög inflyttningstakt behöva ytterligare 

skollokaler i tätorten. 

Förutom flyttningsnettot finns osäkerhet kring framtiden för den lilla modulen vid 

Lärkbacksskolan som ger utrymme 30-50 elever, liksom modulen på Ängshagen som 

rymmer 50 elever.  Kila skola, som till viss del tar emot elever från Sala tätort, kan, när 

modulen är på plats, ta emot fler elever än idag. 

Bygg- och miljönämndens beslut om förlängning av det tidsbegränsade bygglovet vid 

Lärkbacksskolan från den 19 maj 2015 var tydligt: ”Nämnden understryker att det 

tidsbegränsade bygglovet inte kommer att förlängas efter detta datum, Nämnden uppmanar 

skolan att de på ett lämpligt sätt måste lösa lokalfrågan i god tid innan det tidsbegränsade 

bygglovet upphör 27 april 2018”.  

Fastighetschefen har på barn- och utbildnings begäran undersökt möjligheten att ändå få 

ett permanent bygglov för Lärkbacksskolans modul. Bygg och miljönämndens tjänstemän 

har därför tittat på ärendet igen. Svaret till fastighetschefen är att det enda sättet att få till 

ett permanent bygglov är att ändra på planen och när den är klar se till att byggnaden 

uppfyller de tekniska kraven som gäller i dag. 

Ängshagens modul saknar enligt fastighetschefen helt förutsättningar att få permanent 

bygglov. Det saknas vatten och avlopp och insläppet av dagsljus (fönsterstorleken) 

uppfyller inte lagens krav. 

Skulle förutsättningarna trots allt förändras, kan exempelvis C-huset vid 

Kungsängsgymnasiet åtminstone delvis användas för andra ändamål. Det skapar möjlighet 

att omstrukturera delar av förskoleverksamheten, skapa kommunala lokaler för 

elevhälsan, frigöra delar av B-huset där det finns verkstadslokaler, etc. Det kan i sin tur ge 

förutsättningar att skapa bra lösningar för olika former av vuxenutbildning, 

arbetsmarknadsåtgärder och skapa mer ändamålsenliga lokaler för kulturskolans 

verksamhet. 

Det ger också beredskap om elevantalet skulle växa snabbare än beräknat, exempelvis 

genom en ny flyktingström liknande den vi upplevde läsåret 2015/2016. 

  



 

 

Åkraskolan 

Åkraskolan bedöms ha plats för cirka 250-330 elever, beroende på särskolans behov och 

lokalisering. 30-60 av dessa kommer på mellanstadiet från Åby skola i Saladamm. Det 

återstår alltså cirka 200 platser att fördela till Åkras eget upptagningsområde. Skolan kan 

därmed ta emot cirka 25-30 elever i förskoleklass om Åbys elever tillkommer på 

mellanstadiet. Elevantalet kan vara något högre, uppemot ytterligare 10-tal elever om 

kommande mellanstadiekullar från Åby är små och om särskolans lokalbehov är 

begränsat. Det påverkas ytterligare av att; även om Åby-eleverna hänvisas till Åkra, så är 

det inte helt ovanligt att föräldrar väljer annan skola inför mellanstadiet. Rektors 

bedömning är att kapaciteten att ta emot nya förskoleklasselever för närvarande är cirka 

10 elever fler än vad som anges i den teoretiska beskrivningen ovan. 

Särskolans lokalbehov har på senare tid varierat mellan fyra och sex klassrum, vilket har 

relativt stor inverkan på grundskolans kapacitet.  

Om nuvarande upptagningsområde behålls ser situationen ut, enligt tabellen nedan 

(exklusive nettoinflyttning som utifrån erfarenhet varit stor i Åkraområdet). Åkra har tagit 

emot huvuddelen av de nyinflyttade till kommunen. 

Tabell 3 Åkraskolans elevtal vid nuvarande upptagningsområde aug 16 

Åkraskolan Fskl åk 1 åk 2 åk 3 åk 4 åk 5 åk 6 totalt 

2016  40 42 38 33 50 48 37 288 

2017  55 40 42 38 44 50 48 317 

2018  47 55 40 42 48 44 50 326 

2019  49 47 55 40 52 48 44 335 

2020  46 49 47 55 57 52 48 354 

2021  53 46 49 47 75 57 52 379 

Från årskurs 4 finns även eleverna från Åby skola, det vill säga Saladamm med omnejd. 

  



 

 

Tabell 4 Åby skolas elevtal vid nuvarande upptagningsområde aug 16 

Åby  fskl åk 1 åk 2 åk 3 

2016  17 10 10 11 

2017  20 17 10 10 

2018  21 20 17 10 

2019  7 21 20 17 

2020  18 7 21 20 

2021  14 18 7 21 

 

Åkras upptagningsområde måste alltså förändras och minskas med cirka 20-25 barn per 

år i förskoleklass, för att få ett jämt och på sikt hållbart flöde av elever. 

 

Lärkbacksskolan 

Lärkbacksskolan har idag över 200 elever men rymmer enligt skolans egen bedömning 

cirka 180. Tas den äldre modulbyggnaden närmast simhallen bort, försvinner ytterligare 

30-50 platser. 

Ett alternativ som diskuterats är att göra Lärkbacksskolan till en renodlad 4-6-skola. Det 

skulle leda till att nuvarande upptagningsområden för f-3-eleverna påverkas. Elever från 

exempelvis Hagabergsområdet, Dalhem och Skuggan skulle hänvisas till Vallaskolan, 

Åkraskolan eller Ängshagenskolan. Förändringarna behöver bli stora för att skapa ett jämt 

flöde av elever om man vill undvika att elever efter årskurs 3 splittras mellan olika skolor 

när de börjar i mellanstadiet. Om avståndet mellan hem och skola överstiger 2 km uppstår 

även krav på skolskjuts inom tätorten. 

Inför fördelningen av förskoleklasselever 2017 har barn- och utbildningskontoret utgått 

från att den ovan beskrivna modulen tas bort och att Lärkbacksskolan förblir en f-6-skola, 

men med något färre elever än idag. 



 

 

Tabell 5 Lärkbacksskolans elevtav vid nuvarande upptagningsområde 2016-2021 

Lärkbacksskolan fskl åk 1 åk 2 åk 3 åk 4 åk 5 åk 6 totalt 

2016  29 29 30 34 34 30 28 214 

2017  35 29 29 30 34 34 30 221 

2018  31 35 29 29 30 34 34 222 

2019  33 31 35 29 29 30 34 221 

2020  22 33 31 35 29 29 30 209 

2021  25 22 33 31 35 29 29 204 

 

Ängshagenskolan 

Ängshagenskolan har idag cirka 180 elever. Med ett jämnt spritt elevunderlag kan den 

med nuvarande modulbyggnad rymma 200. När modulen tas bort 2019 finns endast 

utrymme för cirka 150 elever. 

I områdets närhet finns även Sörskogen som fungerar som annex till Vallaskolans 

mellanstadium fram till 2018, det år Vallaskolan enligt planerna är om- och tillbyggd. 

Ängshagenområdet är ett tillväxtområde. Möjligheter finns också att tillämpa en flexibel 

syn på upptagningsområdet. Under årens lopp har gränserna för upptagningsområdet 

pendlat fram och tillbaka inom Kungsängsområdet, för att skapa en hanterbar fördelning 

av elever mellan Vallaskolan och Ängshagenskolan. 

Den möjligheten kvarstår. Rektorsområdena behöver samverka för att hitta en så smidig 

övergång som möjligt av elever så att Sörskogen blir en del av Ängshagens 

upptagningsområde. 

På sikt skulle dessa båda skolenheter då kunna rymma 150 + 120 elever, alltså 270 elever, 

exklusive modulen på Ängshagen. 

Det ger möjlighet att exempelvis organisera skolverksamheten så att f-3 finns på 

Ängshagen och 4-6 på Sörskogen. Men det finns även andra variationsmöjligheter. På 

Ängshagen finns ju även en förskola som både kan behöva utvidgas, men också ge plats för 

fler skolelever – om man exempelvis startar en förskola i C-huset. 

Det bör noteras att detta inte är något förslag, utan enbart en beskrivning av att det finns 

flera olika alternativ till lösningar. 



 

 

Tabell 6 Ängshagenskolans elevtal vid nuvarande upptagningsområde aug 16 

Ängshagen fskl Åk1 Åk2 Åk3 Åk4 Åk5 Åk6 TOTALT 

2016  25 26 28 29 24 22 23 177 

2017  20 25 26 28 29 24 22 174 

2018  20 20 25 26 28 29 24 172 

2019  12 20 20 25 26 28 29 160 

2020  11 12 20 20 25 26 28 142 

2021  9 11 12 20 20 25 26 123 

 

Vallaskolan 

Vallaskolan f-6 är för närvarande utspridd på tre enheter med drygt 100 elever på varje.  

Årskurs f-1 finns på Kungsängsgymnasiets C-hus och kallas ”Lilla Valla”. Fram till 

sommaren 2017 finns en del gymnasieutbildning, restaurangprogrammet, kvar i huset. 

Därefter bedöms Lilla Valla rymma cirka 200 elever, om byggnadsnormer för toaletter och 

liknande kan tillgodoses. 

Årskurs 2-3 finns på Vallaskolan och beräknas kunna vara kvar där under om- och 

tillbyggnadstiden som skall vara avslutad inför höstterminen 2018. 

Årskurs 4-6 finns på Sörskogen som totalt rymmer cirka 120 elever. Idrott och 

musikundervisning sker i Kungsängsgymnasiets B-hus där också kök och matsal finns. 

Även om personal och elever upplever att lokalerna är bra, ändamålsenliga och trivsamma 

i C-huset och Sörskogen, finns starka skäl, både ekonomiska, arbetsmiljömässiga och 

pedagogiska, att samla verksamheten igen i Vallaskolan. 

Vallaskolan var mycket trångbodd när flytten av mellanstadiet till Sörskogen genomfördes 

2015. Det var dock främst den mycket bristfälliga ventilationen som tvingade fram 

åtgärden. 

Totalt var det då cirka 270 elever och bedömningen var att utrymmet, med den dåvarande 

organisationen och lokaldispositionen tillät 180-200. Det fanns då mycket svaga 

möjligheter att exempelvis lokalsamverka mellan skolan och fritidshemmet. 

Ombyggnaden skall förbättra den möjligheten och skolan skall efter om- och tillbyggnad 

ge plats för 450 elever. 



 

 

Tabell 7 Vallaskolans elevtal vid nuvarande upptagningsområde, aug 16 

Vallaskolan fskl Åk1 Åk2 Åk3 Åk4 Åk5 Åk6 totalt 

2016  61 39 51 49 44 36 27 307 

2017  54 61 39 51 49 44 36 334 

2018  43 54 61 39 51 49 44 341 

2019  60 43 54 61 39 51 49 357 

2020  53 60 43 54 61 39 51 361 

2021  54 53 60 43 54 61 39 364 

I Vallaskolans nuvarande upptagningsområde finns under överskådlig tid utrymme för 

cirka 100 fler elever. Men Åkraskolans upptagningsområde behöver avlastas och den 

centrala placeringen gör också att Vallaskolan för många, till Sala tätort nyinflyttade, blir 

ett bra alternativ. 

Det finns också, som beskrivs ovan, möjlighet att förändra upptagningsområdena mellan 

skolenheterna, även om hänsyn måste tas till önskemål om exempelvis att syskon får gå i 

samma skola.  



 

 

Högstadieskolorna 

Vallaskolan 7-9 och Ekebyskolan kommer att behöva justera sina upptagningsområden för 

att få ett jämnare flöde av elever mellan sig. 

I annat fall kommer fördelningen mellan skolorna att se ut så här: 

Tabell 8 Ekebyskolans elevtal 2016-2021 vid nuvarande upptagningsområde aug 2016 

Ekebyskolan Åk7 Åk8 Åk9 Summa 

2016 109 118 101 328 

2017 117 109 118 344 

2018 115 117 109 341 

2019 129 115 117 361 

2020 125 129 115 369 

2021 147 125 129 401 

Då räknas eleverna från Åkraskolan, Kila skola, Varmsätra skola, Möklinta skola, 

Västerfärnebo skola, Hedens skola och Kilbo skola. 

Tabell 9 Vallaskolans högstadiums elevtal 2016-2021 vid nuvarande upptagningsområde aug 2016 

Vallaskolan 
7-9 

Åk7 Åk8 Åk9 Summa 

2016 129 121 126 376 

2017 106 129 121 356 

2018 119 106 129 354 

2019 131 119 106 356 

2020 124 131 119 374 

2021 111 124 131 366 

Då räknas eleverna från Vallaskolan f-6, Lärkbacksskolan, Ängshagenskolan och Ransta 

skola. 

OBS: Det är viktigt att markera att ovanstående uppgifter är under ständig förändring. 

Ovanstående elevtal är hämtade från befolkningsregistret KIR 24 augusti 2016. 10 oktober 

samma år hade Vallaskolan 392 elever och Ekebyskolan 330 elever. 

Högstadieskolorna har i tidigare beräkningar bedömts ha en maximal kapacitet kring 400 

elever vardera, vilket förutsätter en ganska jämn spridning av elever mellan årskurserna. 

Erfarenheter från senare år påvisar en inflyttning på cirka 10 elever årligen, vilket gör att 



 

 

elevantalet kommer att hamna mycket nära gränsen för vad som ryms. Det kan därför bli 

nödvändigt att utöka lokalerna eller göra omdispositioner. I skolornas närhet finns bland 

annat Gysingegården dit exempelvis en del för skolorna gemensamma verksamheter 

skulle kunna samlas, för att på så sätt frigöra fler undervisningslokaler. 

Sådana eventuella förändringar behöver planeras i god tid och uppmärksamheten kring 

förändringar av elevtalen i högstadieskolorna behöver vara stor. Det kommer även kräva 

investeringar. 

Kommunplacerade flyktingar 

Sala kommun har åtaganden när det gäller flyktingmottagning. I ovanstående beskrivning 

räknar vi med att dessa i huvudsak kommer att ha sitt boende i Sala tätort. Men det kan 

också bli så att placeringen sker på landsbygden, där det kan finnas fastigheter som kan 

hyras. Utrymme finns generellt sett i landsbygdsskolorna, men i främst Möklinta kyrkskola 

kan utökat elevantal genom inflyttning innebära att de eventuella om- och 

tillbyggnadsplanerna måste påskyndas. 

Gymnasieskolan 

Behovet av lokaler för gymnasieskolan är mycket svårt att prognosticera. Idag ryms i 

allmänhet fler elever i nuvarande grupper, vilket inte påverkar lokalbehoven i någon 

större utsträckning. Kungsängsgymnasiet skulle alltså kunna ta emot fler elever utan att 

lokalbehoven påverkas, mer än marginellt. 

Förändringar i yrkesprogrammen i Kungsängsgymnasiets B-hus kan också påverka 

lokaltillgången. Det finns sedan tidigare ett uppdrag till skolchefen att förbereda en flytt av 

elprogrammet, fordonsprogrammet och anpassade delar av industriprogrammet till Ösby 

naturbruksgymnasium. Detta kräver god planering och omfattande investeringar på Ösby. 

Om detta blir av, frigörs lokaler i B-huset som efter anpassning kan användas för andra 

undervisningsändamål. På övervåningen och delar av nedre botten finns kulturskolan. Det 

finns även behov av att flytta Lärvux (särvux) från en lägenhet i centrum till 

undervisningslokaler i gymnasieskolan. 

På Ösby behövs, förutom de särskilda lokaler som krävs för den eventuella flytten av 

yrkesprogram, troligen även generellt fler undervisningslokaler för teoretiska ämnen. 

Vuxnas lärande 

Vuxnas lärande ryms för närvarande i Kungsängsgymnasiets A-hus. Situationen har blivit 

mycket bättre sedan den så kallade ”Matte-paviljongen” rustats och därmed åter kunnat 

tas i bruk 2016. Den var tidigare stängd på grund av brister. En del ytterligare mindre 

anpassningar behövs för att få den att fungera optimalt. 



 

 

Vuxnas lärande har till följd av flyktingströmmen haft ett mycket stort tryck av elever på 

senare tid. Möjligt är att efterfrågan på SFI och vuxenutbildning förblir högt under en 

längre tid, då de många gymnasieungdomar som kom med flyktingströmmen kan behöva 

olika former av insatser. 

Vuxenutbildningen har också stor betydelse för att nå gemensamma 

arbetsmarknadspolitiska insatser. Det kan kräva en annan organisation och geografisk 

placering av verksamheten. För vissa delar kan placering i skolmiljö eller direkt anslutning 

till sådan vara olämplig. Det kan gälla både ur samhälleligt och ur enskilt individ-

perspektiv. 

Önskemål från vård- och omsorg finns om ökat antal platser på vård- och 

omsorgsutbildningen. Man har akut problem med personalförsörjningen och på sikt sker 

stora pensionsavgångar. 

 

Särskolan 

Särskolan finns idag på Åkraskolan (åk 1-6), Ekebyskolan – Gysingegården (åk 7-9) samt 

på Klövervägen (åk 7-9 samt gymnasium), Salbohed och på Ösby. Särvux, som i Sala kallas 

Lärvux, finns i en lägenhet på Fredsgatan, där kontraktet löper ut under 2017. Det har 

under senare år funnits flera ansatser för att flytta Lärvux till Kungsängsgymnasiet men 

detta har hittills fallit på att det inte funnits tillgängliga lämpliga lokaler där. 

Hur särskolan skall vara organiserad i framtiden är inte helt klarlagt. Ambitioner finns att 

nå en högre grad av integration med grundskolan och gymnasieskolan. Om det skall 

gestaltas på flera skolenheter eller vara samlat som idag, vid några enstaka, behöver 

utredas mer. Idag påverkar särskolan i synnerhet Åkraskolan där behovet varierar med 

mellan 4 och 6 klassrum. 

Skolkansliet 

Skolkansliet – den centrala administrationen - finns på Rådhusgatan 4, delvis i öppet 

landskap. Där finns också ett större sammanträdesrum som nyttjas för möten, 

utbildningar och liknande för all verksamhet inom skolnämndens ansvarsområde och 

även är tillgänglig för andra kommunala möten. Skolchefens arbetsrum används också 

flitigt för möten i den mån det är ledigt. 

Tidigare fanns skolkansliet på Drottninggatan. Flytten påskyndades för att ge möjlighet för 

omflyttningar av annan kommunal verksamhet så att C-huset kunde frigöras till 

grundskolan. 



 

 

Det öppna kontorslandskapet fungerar inte bra, då lokalerna inte är anpassade för detta. 

Det är hårda ytor, ljud sprider sig och kontoret är genomgång för många besökare. 

Problemen har reducerats genom textilier och möblering, men det finns även behov av fler 

kontorsrum. Verksamheten är integritetskänslig. Arbetet är ofta av sådan art att det 

handlar om enskilda elever eller enskilda anställda eller andra former av ärenden som inte 

är lämpliga att avhandlas i annat än slutna grupper. 

Det finns även påtagliga tecken på att medarbetare får hälsoproblem av arbetsmiljön. 

Behovet är ytterligare minst fem kontorsrum. 

Kulturskolan 

Kulturskolan har en växande verksamhet med fler elever och breddat 

verksamhetsområde. Lokalerna används i stor utsträckning från förmiddag till kväll, 

eftersom både gymnasieskolans och Vallaskolans mellanstadium (fn. i annexet Sörskogen) 

har sin musikundervisning där. Musikundervisningen organiserad i så kallade 

slagverksklasser och bedrivs i kulturskolans lokaler. 

Dansundervisningen sker i C-huset och delar av sång- och piano- och även en del annan 

instrumentalundervisning i Ekebyskolans aula och musikrum. Verksamhet startas även i 

Åkras lokaler under våren 2017 för att nå målgrupper som av haft svårt att delta av olika 

skäl, bland annat det stora avståndet till Kulturskolan. 

Kulturskolans lokaler är ursprungligen till största delen tidigare elevhälsolokaler. 

Tillgängligheten till huvuddelen av lokalerna är bristfälliga. Det finns ingen hiss, vilket 

också är ett arbetsmiljöproblem då utrustning måste bäras i trapporna. Det finns ingen 

extra ljudisolering och flera av lärarna är hänvisade till att göra sitt planeringsarbete 

hemma i sina egna bostäder eller i skolans väntrum. 

Elevhälsovården 

Den del av elevhälsovården som inte hör till de enskilda skolenheterna, finns samlad i 

inhyrda lokaler på översta våningen i Lillåstrand, det gamla sjukhemmet. 

Lokalerna har inte full tillgänglighet.  

Övrigt 

Det nyinrättade Centrum för flerspråkighet som finns i lokaler i anslutning till 

Personalkontoret på Rådhusgatan, ovanför Skolkansliet. I organisationen finns även 

hemspråkslärarna som har arbetsrum i Gysingegården. 


