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SKOLNÄMNDEN/BARN OCH UTBILDNING  

Perioden som gått 

 Salas skolor har behållit tätpositionen i länet när det gäller nationella jämförelser av resultaten. Ur ett nat-
ionellt perspektiv finns dock mycket kvar att göra. Enligt de nationella målen skall samtliga elever nå målen, 
vilket innebär minst fullständiga betyg i alla ämnen. Kommunen kan inte ha lägre mål än nationen, även om 
dessa på kort sikt kan tyckas vara visionära och ouppnåeliga. 

 Ett stort samarbetsprojekt mellan Sala kommun och Skolverket har startats för att öka jämlikheten inom 
undervisningen. Projektet har starkt fokus på kvalitetsutveckling och ledarskap. 

 En ny förskola har öppnats i Sätrabrunn. Den har möjlighet att ta emot fler barn än den tidigare. Tidigare var 
det 2,5 avdelning nu finns det möjlighet ända upp till 4 avdelningar. 

 Beslut har fattats om att bygga en ny förskola och skola i Ransta. Idrottsundervisningen kommer att bedrivas 
i en nyuppförd idrottshall. Första spadtaget togs 25 augusti. 

 Projekteringen av en om- och tillbyggnad av Vallaskolans f-6 för 450-500 elever fortgår och ett underlag till 
beslut väntas vara klart under hösten. Skolan beräknas stå klar inför höstterminen 2020. 

 Beställning av kostnadsberäkning avseende flytt av elprogrammet och fordonsprogrammet från Kungsängs-
gymnasiet till Ösby naturbruksgymnasium har överlämnats till kommunstyrelsen. 

 Beställning av kostnadsberäkning avseende nya lokaler för kulturskolan har överlämnats till kommunstyrel-
sen. 

 

Ekonomi 

Resultaträkning och ekonomisk analys 

Tkr 
Budget jan-

aug 2017 
Utfall jan-aug 

2017 
Avvikelse Budget 

 2017 
Helårsprognos 

2017 
Avvikelse 

Externa intäkter 70 083 97 008 26 925 113 766 143 916 30 150 

Interna intäkter 38 450 39 654 1 204 57 672 59 672 2 000 

Summa intäkter 108 532 136 662 28 129 171 438 203 588 32 150 

Köp av huvudverk-
samhet, bidrag 

52 515 46 511 6 004 78 388 78 388 0 

Personalkostnader 242 672 236 316 6 345 364 781 384 931 -20 150 

Övriga kostnader 28 014 30 706 -2581 42 019 44 719 -2 700 

Interna kostnader 115 687 115 124 453 181 678 182 678 -1 000 

Summa kostnader 438 878 428 658 10 220 666 866 690 716 -23 850 

Resultat 330 346 291 997 38 350 495 428 487 128 8 300 

PERIODENS RESULTAT 

Periodens stora avvikelse ligger på personalkostnaderna som vid delåret har fått en ferie/semesterlönefordran ut 
bokad 

ÅRSPROGNOS 

Avvikelsen på externa intäkter beror på återsökta medel från migrationsverket (utgör ca 60 procent av överskottet), 
statsbidrag gällande lärartjänster samt olika satsningar. Interna intäkter ökar då fler salaelever väljer att stanna i 
hemkommunen. Personalkostnaderna ökar dels för att inte de statliga satsningarna är budgeterade samt att behovet 
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äv särskilt stöd här ökät ute i skolornä. Övrigä kostnäders ökning beror till stor del på ”en till en” sätsningen på grund-
skolan (ett digitalt verktyg till varje elev). Interna kostnaders ökning hänger ihop med elevpengen till våra egna gym-
nasier då fler elever stannar hos oss. 

 

 

 

Driftsredovisning 

Tkr 
Budget jan-

aug 2017 
Utfall jan-aug 

2017 
Avvikelse Budget 

 2017 
Helårsprognos 

2017 
Avvikelse 

Nämnd 535 468 67 803 703 100 

Kulturskola 4 627 2 929 1 698 6 961 7 011 -50 

Central förvaltning 10 055 11 206 -1 152 15 104 16 904 -1 800 

Förskola 86 316 83 478 2 623 130 092 130 192 -100 

Gymnasiesärskolan 6 772 6 177 595 9818 9 818 0 

Grundsärskolan 6 248 6 429 -180 9 466 9 716 -250 

Grundskolan 150 160 138 763 11 613 230 176 233 276 -3 100 

Gymnasieskolan 60 504 39 299 21 205 85 700 72 700 13 000 

Vuxenutbildningen 3 857 1967 1 890 5 384 4 884 500 

SFI  1 272 1 280 -8  1 924 1 924 0 

Summa 330 346 291 997 38 349 495 428 487 128 8 300 

Central förvaltning: Satsningen på att utrusta alla elever med IT-läromedel var obudgeterad och belastar årets bud-
get. I kommande budgetar finns medel avsatta för fortsättningen av satsningen. 

Grundskolan: Kostnaderna för elever i behov av särskilt stöd ökar på grund av de personalförstärkningar som måste 
göras. Hyra och städkostnaderna har visat sig inte stämma med de uppgifter som legat till grund för budgeten detta är 
rättat i kommande budget. Även matkostnaderna har blivit högre då fler barn har börjat i kommunens grundskolor.  
Idag ligger centrum för flerspråkighet budgeterad på intäkterna från migrationsverket vilket skapar en osäkerhet då 
vi inte vet hur återsöken kommer att se ut framöver. 

Gymnasieskolan Ösby aviserar ett överskott. Det sammantagna överskottet beror helt på återsökta medel från mi-
grationsverket. Fördröjningen mellan ansökan och beslut skapar stor osäkerhet kring hur mycket pengar som blir 
beviljat. 

Vuxenutbildningen: Prognosen pekar på ett mindre överskott, dock är det osäkert hur många av de beviljade utbild-
ningsplatserna som kommer att nyttjas. 

Periodens avvikelse: De flesta verksamheter har fått ferier/semesterlönefordran bokförd vilket påverkar väldigt 
mycket mot ett positivt utfall. På gymnasiet finns det några interkommunala fakturor som släpar.  

Investeringar 

Tkr 
Budget jan-

aug 2017 
Utfall jan-aug 

2017 
Avvikelse Budget 

 2017 
Helårsprognos 

2017 
Avvikelse 

Barn och Utbildning 2 667 2 145 522 4 000 4 000 0 

Summa 2 667 2 145 522 4 000 4 000 0 

Hela investeringsbeloppet kommer att nyttjas.  
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Målavstämning 
Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen bedöms utifrån 
indikatorer som samtliga redovisas i bilagan Indikatorsammanställning. 

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 livskvalitet.  

- 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: Förskolan har haft ett högt tryck med många barn, vilket under våren ledde till större grupper än vanligt. Inför hösten 2017 

minskade antalet barn, eftersom en stor kull lämnade förskolan och en mindre gick in. En ny och större förskola öppnade i januari i 

Sätrabrunn och i Ransta har arbetet inletts med att bygga en ny förskola. 

Kulturskolan har fler elever och når alla elever genom kulturgarantin i förskolan och grundskolan, med musik, drama, dans, bild, film och 

kombinationer av detta. 

Vuxenutbildningen har under senare tid fått betydligt fler elever, främst till följd av ökad invandring. Dialog förs om hur vuxenutbildning-

ens betydelse för arbetsmarknads- och försörjningsfrågor kan förstärkas.

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. 

- 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. 

 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE 

 
 

KOMMENTAR: Nöjdhetsindex mäts inte längre i SKL:s så kallade KKiK-mått. 

Personaltätheten i förskolan pendlar beroende på att stora barnkullar som passerar genom förskolan. Inför läsåret 17/18 väntas barnan-

talet vara något mindre igen. 
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De preliminära uppgifterna pekar mot att graden av måluppfyllelse i grundskolan och gymnasieskolan minskar. Orsaken kan i stor ut-

sträckning hänvisas till den stora flyktingströmmen med elever som ännu inte hunnit anpassa sig till den svenska läroplanens krav. 

De åtgärder som hittills vidtagits för att förstärka skolbiblioteksverksamheten har inte lett till önskat resultat. Under läsåret 2017/2018 

har en tidsbegränsad utvecklartjänst tillsatts för att identifiera behov och finna organisatoriska lösningar, med fokus på bibliotekens bety-

delse för uppfyllelse av skollagen och läroplanens mål. 

  

 

PERSPEKTIV MEDARBETARE 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ 

- Sjuktalen i skolnämndens ansvarsområde understiger 4%  

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

  

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

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

 

 

KOMMENTAR: Rutiner finns för ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Under hösten inleds ett intensifierat arbete att kartlägga och finna 

åtgärder för att minska sjukfrånvaron. 

Framtiden 

 Nämnden aviserade hösten 2016 behov av mer långsiktiga lösningar för att komma tillrätta med lokalbristen 

inom verksamheten. Det gäller i första hand grundskolan, men på några års sikt kommer även behoven av 

fler lokaler att bli påtagliga inom förskolan. 

 Kulturskolan har lokaler som är för trånga och inte är tillgängliga för alla. De är dessutom dåligt anpassade 

till verksamhetens behov. Kostnadsberäkning för nya lokaler har beställts, det är dock inte specificerat var 

de bör uppföras. 

 Bristen på behöriga lärare börjar bli stor. Än så länge är det mest påtagligt inom vissa ämnesområden, som 

musik, slöjd och NO. Vissa landsbygdsskolor har också större rekryteringssvårigheter än tätortsskolorna dit 

det är enklare att pendla. Prognoserna visar att bristen kommer att bli större de närmaste åren. 
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