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Bakgrund 
 
Enligt Styr- och kvalitetsystem för Lomma kommun ska varje nämnd fastställa sin 
Nämndsbudget före årsskiftet inför nytt budgetår. Budgeten ska fördelas på de verksamheter 
som ingår under respektive KF-verksamhet utifrån fastställd budget. 
  
Kommunstyrelsen har, vid sammanträdet 2020-03-19, fastställt budgetramar för åren 2021 – 
2024. Utgångspunkten är kommunens långsiktiga mål i Riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning samt den plan för ekonomin, som kommunfullmäktige antagit i oktober 2019. De 
ekonomiska förutsättningarna har uppdaterats utifrån ny skatt- och befolkningsprognos samt 
övriga kända förändringar som skett sedan planen fastställdes. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har 2020-06-16, godkänt förslag till budget 2021 samt plan för 
ekonomin 2022-2024. Nämndens budgetförslag har behandlats av kommunstyrelsen 2020-09-
30 och i kommunfullmäktige 2020-10-22. 
 
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har utarbetat ett förslag till Nämndsbudget 
2021 för barn- och utbildningsnämndens verksamheter. 
 
Budgetförslaget jämte förslaget till plan för ekonomin år 2022 – 2024 är framtaget med 
utgångspunkt i utbildningens nationella uppdrag och de av BUN prioriterade nämndsmålen för 
2021 samt de investeringar barn- och utbildningsnämnden föreslagit. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har medgivits en budgetram med 791 969 tkr för år 2021. 
Budgetramen för år 2021 innebär en utökning med 23 427 tkr i förhållande till budgetramen 
för år 2020. De förändringar av budgetramen som gjorts mellan budgetförslag 2020-06-16 och 
förslag till nämndsbudget redovisas i tabell 1 nedan. 
 
 
Vilka förändringar har skett sedan nämndens budgetförslag i maj/juni? 
 
Ramförändringar 
 
  (tkr) 

Budgetram (KS 25 mars 2020) -791 846 

Justering internhyra 44 

Justering av interna mellanhavanden -107 

Hemtagningseffekt digitalisering 175 

Förstärkning förskolan, barn i behov av särskilt stöd -500 

Övrig justering av interna mellanhavanden 265 

Driftbudget (KF 22 okt 2020) -791 969 

Tabell 1: Förändring i budgetram mellan budgetförslag 2020-06-16 och förslag till 
nämndsbudget. 
 
 
Justering av interna mellanhavanden innebär att transaktionerna mellan BUN och övriga 
förvaltningar har uppdaterats. Det kan t.ex. vara internränta (del av kapitalkostnaderna) eller 
kostnad IT-drift. 
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Nya förutsättningar? 
I jämförelse med Barn- och utbildningsnämndens budgetförslag 2020-06-16 har förändringar 
gjorts. Nya förutsättningar som påverkar fastställandet av nämndens budget har tillkommit. 
Nedan redovisas de förändringar som föreslås för att Barn- och utbildningsnämnden ska kunna 
lägga en budget inom ram. 
 
Förändring i förutsättningar Totalt 

Städ merkostnad -0,55 

Beslutsstöd -0,575 

Hemtagningskostnad -0,175 

Undervisning - idrott och hälsa -0,4 

Förändringar totalt -1,7 

 
Tabell 2: Förändring i förutsättningar i budget 2021 i miljontals kronor i jämförelse med Barn- 
och utbildningsnämndens förslag 2020-06-16. 
 
 
Städ merkostnad - 0,55 mnkr 
Ett nytt städavtal har upphandlats att gälla 2020-07-01 – 2022-07-31. Det nya avtalet, som 
ännu inte är helt klart, kommer att vara dyrare än tidigare avtal. I vårens budgetförslag ökades 
budget för städning med 1 mnkr till 9,95 mnkr 2021. Det nya avtalet är kostnadsberäknat till 
ytterligare 0,55 mnkr. Totalt 10,5 mnkr. 
 
Beslutsstödsystem - 0,575 mnkr 
Lomma kommun implementerar ett beslutsstödsystem 2021. Beslutsstödet syftar till att ge ett 
effektivt beslutsfattande genom kvalitetssäkrad data samt frigöra tid för rektorernas analys- 
och verksamhetsutveckling. Kostnaden beräknas till 2,4 mnkr årligen. Barn- och 
utbildningsnämndens andel, som är baserat på antalet användare i ekonomisystemet, är 0,575 
mnkr. 
 
Hemtagningseffekt/Digitaliseringsprojekt - 0,175 mnkr 
Lomma kommun startade under 2019 ett digitaliseringsprojekt i syfte att effektivisera 
processerna i verksamheten. Ett annat syfte var att varje nämnd på sikt skulle minska sina 
kostnader. I Kommunstyrelsens flerårsplan för 2021 budgeterades en hemtagningseffekt med 
1 mnkr för året. 
 
Barn- och utbildningsnämndens andel av hemtagningseffekten är 0,175 mnkr. 
Kostnadsandelen baseras på barn- och utbildningsnämndens andel av tilldelad budget för 
digitaliseringsprojekten 2019 samt andelen administrativa datorer. 
 
Undervisning - idrott och hälsa - 0,4 mnkr 
En budgetpost på 0,4 mnkr har tillförts för att möta de behov som tillkommer genom att den 
utökade timplanen i ämnet idrott och hälsa är fullt implementerad läsåret 2021/2022. 
 
 
Vilka möjligheter ger den här budgeten i sin helhet? 
Förslaget till budgetram 2021 för barn- och utbildningsnämnden innebär att 791 969 tkr 
medgivits. 
 
Budget 2021 ger stabila förutsättningar för rektorernas personalplanering. Budgeten lägger 
även en bra grund för verksamheterna att nå de nationella målen och de av 
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kommunfullmäktige och nämnden prioriterade målen. De största satsningarna görs inom 
förskola och vuxenutbildning. 
 
Redovisning görs av förändringar inom respektive KF-verksamhet. 
 
 
Förskoleverksamhet 
Budget för 2021 omfattar 181,4 mnkr för förskoleverksamheten. 
 
Förstärkning av grundbelopp + 1,65 mnkr 
De förstärkta grundbeloppen innebär att barngruppernas storlek kan minska alternativt kan 
personaltätheten öka. Barn- och utbildningsnämndens beslut från april 2020 om en höjning av 
grundbeloppen i förskolan med 1330 kr för de två ålderskategorierna innebär en helårseffekt i 
budget 2021 med 1,65 mnkr. 
 
Barn i behov av extraordinärt stöd i förskolan + 0,5 mnkr 
Kommunfullmäktiges beslut om budget 2021 innebär en förstärkning av resurserna till barn i 
behov av extraordinärt stöd i förskolan. 
I budget 2020 finns 0,6 mnkr för förstärkning till barn i behov av extraordinärt stöd i förskolan. 
Budgetposten har, inför 2021, tillförts 0,5 mnkr. Totalt 1,1 mnkr. 
 
Volymförändring + 1,8 mnkr 
Under 2021 kommer antalet barn i förskolan att vara fyra fler än år 2020. Antalet barn 1 - 2 år 
beräknas öka medan antalet barn 3 - 5 år beräknas minska i motsvarande omfattning. Dessa 
förändringar innebär en ökning av kostnaden inom förskolan motsvarande 1,55 mnkr. 
Volymen barn i fristående förskolor och förskolor i närliggande kommuner är i nivå med 
2020, 171 barn. Kostnadsökningen beräknas uppgå till 0,25 mnkr. 
 
Rektorer - 0,9 mnkr 
En organisationsöversyn har genomförts av ledningsstrukturen i förskolan vilket medför en 
minskning från 9 till 8 rektorstjänster. Detta innebär en minskad kostnad med 0,9 mnkr. 
 
 
Grundskoleverksamhet 
Budget för 2021 omfattar 466,7 mnkr för grundskoleverksamheten. 
 
Förstärkning av grundbelopp + 0,35 mnkr 
Lomma kommuns tilldelning av statsbidrag för karriärtjänster ökar under läsåret 2020/2021. 
Av det ökade statsbidraget används 0,35 mnkr till en förstärkning av grundbeloppen i årskurs  
1 - 9 med 100 kr per elev. 
 
Volymförändring + 1,1 mnkr 
Under 2021 kommer antalet elever i grundskolan att öka med 32 från 3 993 elever år 2020 till 
4 025 elever år 2021. Antalet elever i fritidshem beräknas öka med 51 från 1 746 till 1 797. 
Volymförändringen innebär en utökning med 5,9 mnkr. 
 
Volymen elever i fristående och grundskolor i andra kommuner beräknas minska med 55 från 
312 till 257 elever år 2021. Antalet elever i fristående och fritidshem i andra kommuner 
beräknas minska med 6 från 112 till 106. Kostnadsminskningen beräknas uppgå till 4,8 mnkr. 
 
Centrala barn- och elevhälsan + 0,5 mnkr 
Centrala- barn och elevhälsans budget 2021 är 0,5 mnkr högre än 2020 års budget. Elevhälsan 
har, enligt beslut i barn- och utbildningsnämnden våren 2020, utökats med en tjänst som 
skolsköterska. 
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Striktare tillämpning av rättspraxis för tilläggsbeloppen och minskade kostnader för externt 
placerade elever har minskat budget med totalt 2,0 mnkr. Som en konsekvens av detta har 
personalbudgeten kunnat förstärkas med två pedagoger som har i uppdrag att arbeta med 
elever med problematisk skolfrånvaro. 
 
 
Gymnasieskola och vuxenutbildning 
Budget för 2021 omfattar 144 mnkr för gymnasieskolan och vuxenutbildningen. 
 
Gymnasieskola + 10,1 mnkr 
I budgetförslaget är gymnasieskolans nettokostnader 10,1 mnkr högre än budget 2020. Antal 
budgeterade köpta platser ökar med 57 jämfört med 2020 och uppgår totalt till 1 131. 
Genomsnittspriset under vårterminen 2020 har räknats upp med 1,8 procent i budgetförslaget. 
 
Budget för tilläggsbelopp minskas på grund av beslutsfattande baserat på rättspraxis samt 
systematisk uppföljning av huvudmännens arbete kring elever som beviljats tilläggsbelopp. 
Budget för skolskjuts inom gymnasiesärskolan har ökat på grund av fler elever. 
 
Vuxenutbildning + 1,5 mnkr 
Lomma kommuns kostnader för vuxenutbildning kommer att öka redan 2020 utifrån 
proposition SOU KomVux för stärkt kompetensförsörjning (Prop. 2019/20:105). Förvaltningen 
bedömer att kommunen kommer att ha fler ansökningar till yrkesutbildningar år 2021 än år 
2020 till följd av föreslagna förändringar i skollagen. 
 
De föreslagna förändringarna innebär att sökande som har kort utbildning samt arbetslösa 
behöver prioriteras. För Lomma kommun innebär detta ökade kostnader i huvudsak inom 
Yrkesvux. Lärcentrum har sökt statsbidrag för fler personer än tidigare år. Kommunernas 
medfinansieringsgrad minskas från 50% till 30% från 2021. Lärcentrum har sökt statsbidrag för 
fler personer än tidigare år. Kommunernas medfinansieringsgrad minskas från 50% till 30% 
från 2021. 
Konsekvensen för vuxenutbildningen är en ökning av studerandevolymen 2021 och en ökad 
egen finansiering. Vuxenutbildningens budget 2021 har ökats med 1,5 mnkr jämfört med 2020. 
 
 
Kostverksamhet +-0 
Kostverksamhetens volym ligger på samma nivå som år 2020. I budgetförslaget 2021 har 
livsmedelskostnaderna räknats upp med 3 %, en ökning med 0,6 mnkr. Ökade intäkter av 
extern försäljning motsvarar 0,1 mnkr. Kostverksamheten har genomfört en effektivisering 
motsvarande 0,5 mnkr. Detta innebär att kostverksamheten ej tillförs mer resurser 2021. 
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Beskriv omprioriteringar och särskilda satsningar 
Nedanstående förändringar föreslås i budgeten för att möta de förändrade förutsättningarna. 
 
Omprioriteringar Totalt 

Volym förskola 1,03 

Nyanlända -0,70 

Grundsärskola 0,55 

MFF-skola 0,27 

Centrala barn- och elevhälsan -0,50 

Gymnasieskolan volym 0,55 

Vuxenutbildning 0,50 

Åtgärder totalt 1,70 

 
Tabell 3: Förändringar i budget 2021 i miljontals kronor för att möta de förändrade 
planeringsförutsättningarna, i jämförelse med Barn- och utbildningsnämndens förslag 2020-
06-16. 
 
 
Volym förskoleverksamhet + 1,03 mnkr 
Uppföljning hösten 2020 visar färre barn än budgeterat. Dessutom minskar antal barn i åldern 
1 - 2 år medan antal barn 3 - 5 år ökar. Konsekvensen i budgetförslaget är en minskning med 
19 barn 1 - 2 år medan antalet barn 3 - 5 år ökar med 19. Totalt är antalet budgeterade barn 
1475. Kostnaden minskar med 1,03 mnkr jämfört med vårens budgetförslag. 
 
 
Nyanlända - 0,7 mnkr 
Volymen nyanlända budgeteras till 108 elever 2021. Intäkterna från Migrationsverket minskar 
betydligt jämfört med vårens prognos. Ytterligare minskning har skett av grundbeloppen med 
4 % jämfört med vårens budgetförslag. Detta innebär att grundbeloppen för nyanlända 
minskar med 9 % jämfört med budget 2020. Som en konsekvens av detta föreslås en ökning 
med 0,7 mnkr avseende de kommunala resurserna. 
 
 
Grundsärskola + 0,55 mnkr 
Antalet elever som är berättigade till undervisning enligt grundsärskolans kursplan beräknas 
vara 24, 2 färre jämfört med vårens budgetförslag. Det omfattar elever i kommunens egna 
skolor och elever som genomför sin utbildning i andra kommuner eller hos fristående 
huvudman. Verksamheten föreslås minskas med 0,55 mnkr. 
 
 
MFF-skola + 0,27 mnkr 
MFF-skola bedrivs idag på Pilängskolan och Rutsborgskolan. Verksamheterna har ersättning 
per skolenhet för utökad undervisningstid. Till 2021 minskas ersättningen till 825 tkr per 
skolenhet. Medel minskas med totalt 0,27 mnkr. 
 
 
Centrala barn- och elevhälsan - 0,5 mnkr 
Centrala barn och elevhälsans budget har tillförts 0,5 mnkr jämfört med tidigare budgetförslag. 
Tillskottet beror på ökade kostnader för skolskjuts och skolläkare samt en generell 
förstärkning. 
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Gymnasieskolan + 0,55 mnkr 
Gymnasieskolans budget har minskats med 0,55 mnkr. Antal elever i gymnasieskolan 
höstterminen 2020 är något färre än tidigare beräknat och detta förväntas få effekt under 
vårterminen 2021. I förslaget minskas budgeten för vårterminen med 10 elever, medan antal 
elever höstterminen 2021 ligger kvar på samma nivå som tidigare. 
 
 
Vuxenutbildning + 0,5 mnkr 
Vuxenutbildningens budget har minskats med 0,5 mnkr. Minskningen har främst skett inom 
gymnasial vuxenutbildning. 
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Tabell 4: Volymer, ersättningar och total kostnad i kr inom förskoleverksamheten och 
grundskoleverksamheten 2020 och 2021. Poster under övrigt tillhör förskoleverksamhetens 
och grundskoleverksamhetens budget, men utgör ej underlag för elevpeng. 
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Ersättning särskilt stöd förskola och grundsärskola 

 
 
 
Driftbudget, sammanställning 
 
En nämndsbudget har upprättats per KF-verksamhet. Inom förskoleverksamhet uppdelad i 
förskola och central/gemensam verksamhet. Inom grundskoleverksamhet uppdelad i grund-
skola, centrala barn- och elevhälsan och central/gemensam verksamhet. Inom gymnasieskola-
/vuxenutbildning uppdelad på gymnasieskola och vuxenutbildning. För verksamheterna har 
ytterligare uppdelning av budget gjorts på kostnader och i intäkter. 

 
 
Tabell 5: Förslag nämndsbudget 2021 i tusentals kronor. 
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Avstämning med fastställd budget per KF-verksamhet 
 
Kommunfullmäktige fattade beslut om budget 2021 den 22 oktober 2020. Driftbudgeten 
beslutades per kommunfullmäktigeverksamhet (KF-verksamhet) enligt nedan. 
 

KF-verksamhet / Nettokostnad (tkr) 
Av KF fastställd 

budget Nämndsbudget 
Förslag 

omdisponering 

Förskoleverksamhet -182 384 -181 359 1 025 

Grundskoleverksamhet -464 582 -466 657 -2 075 

Gymnasieskola och vuxenutbildning -145 003 -143 953 1 050 

Kostverksamhet 0 0 0 

Barn- och utbildningsnämnd -791 969 -791 969 0 

 
Tabell 6: Omdisponering mellan KF-verksamheter i nämndsbudget i förhållande till 
kommunfullmäktiges beslut 2020-10-22. 
 
 
Orsak till omdisponering mellan KF-verksamheter 
 
I förslaget till barn- och utbildningsnämndens nämndsbudget finns differenser jämfört med 
den i Kommunfullmäktige fastställda budgeten. När budget efter sommaren beräknades var 
alla fakta inom förvaltningen ej kända. Förändringar har gjorts och är huvudsakligen gjorda för 
att nå en budget i ekonomisk balans utifrån konstaterade merkostnader inom områdena städ, 
beslutsstöd, hemtagningskostnad och undervisning i idrott och hälsa. 
 
De främsta åtgärderna är förändrade volymer inom förskola och minskade kostnader för 
gymnasieskola och vuxenutbildning. 
 
I nämndsbudgeten har en översyn och förändringar gjorts av fördelningen av administration i 
förskola och grundskola som ej var inarbetade i förslag till Kommunfullmäktige. 
 
 
Investeringsbudget 
 
Barn- och utbildningsnämndens budget 2021 för investeringar omfattar 4,4 mnkr. 
Investeringsbudgeten innehåller mindre investeringar om 0,9 mnkr. I budget för 2021 har även 
medel tillskjutits med 3,5 mnkr avseende datorer och läsplattor. 
 
Investeringsbudgeten 2021 har minskats med 0,45 mnkr i förhållande till vårens budgetförslag. 
  
  Budget 2020 Budget 2021 

Mindre investeringar -800 -900 

Nyanskaffning klassrum/förskoleavd -435  

Trollets förskola tillagningskök -202  

Summa mindre investeringar -1 437 -900 

   

Pilängskolan inventarier -2 224  
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  Budget 2020 Budget 2021 

Löddesnässkolan invent. kök/matsal -737  

   

Reinvestering datorer/läsplattor åk 1-3  -426 

Reinvestering datorer/läsplattor åk 4-6 -1 218 -3 091 

Summa digitala medel -1 218 -3 517 

   

Investeringar totalt -5 616 -4 417 

 
Tabell 7: Beslutade investeringar i tusental kr enligt kommunfullmäktiges beslut 2020-10-22 
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