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1 VERKSAMHETERNA 

1.1 Driftbudget 

Tkr 
Utfall 2018 Prognos 

2019 
Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Intäkter 6 234 6 670 7 152 7 371 7 570 7 694 

Kostnader -119 455 -131 442 -140 513 -149 101 -156 898 -161 757 

Nettokostnad -113 221 -124 772 -133 361 -141 730 -149 328 -154 063 

Budgeterad 
nettokostnad -116 771 -124 772     

Budgetavvikelse 3 550 0     

1.2 Verksamhetsbeskrivning 
Lomma kommun erbjuder alla ungdomar i åldern 16–20 år plats i gymnasieskolan. Lomma 
kommun ersätter kostnaden för gymnasieutbildning till utbildningsanordnare i andra 
kommuner, såväl kommunala som fristående skolor, främst i Malmö- och Lundregionen. 
Ersättningen till fristående gymnasieskolor följer en riksprislista som fastställs av Skolverket. 
 
Även introduktionsprogram erbjuds via andra huvudmän och elever i gymnasiesärskola får sin 
undervisning tillgodosedd främst i Lunds kommun. 
 
Under läsåret 2018/2019 uppgick antalet elever i gymnasieskolan till cirka 970. Läsåret 
2019/2020 kommer antal gymnasieelever i genomsnitt att vara 1065. 
 
En majoritet av Lomma kommuns elever väljer studieförberedande program som ger 
högskolebehörighet. Läsåret 18/19 går 77 % av gymnasieeleverna ett studieförberedande 
program, 15 % ett yrkesförberedande och 7 % ett introduktionsprogram och 1% 
gymnasiesärskola. 
 
Målet för den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas, utvecklas 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. Vuxenutbildningen i Lomma erbjuder, i samarbete 
med andra kommuner och andra utbildningsanordnare, grundläggande vuxenutbildning, 
gymnasial vuxenutbildning, svenska för invandrare (SFI) och särskild utbildning för vuxna. 
 
Lärcentrum, som erbjuder stöd och studievägledning, har även för det kommunala 
aktivitetsansvaret som omfattar de ungdomar mellan 16-20 år som inte går i eller har slutfört 
gymnasieskolan. Dessa ungdomar kontaktas av Lärcentrum och erbjuds individuell vägledning 
och praktik eller annan sysselsättning. Lärcentrum ansvarar även för en stor del av de 
kommunala arbetsmarknadsinsatserna. 

1.3 Förändringar i verksamheten 
Med utgångspunkt i fastställd befolkningsprognos beräknas elevantalet i åldersgruppen 16-18 
år att fortsätta öka läsåret 2019/20. Detta innebär ökade kostnader för gymnasieverksamheten 
i kommunen. 
Huvuddelen av Lomma kommuns gymnasieelever har sin skolgång i Lunds kommun. Lomma 
kommun har identiferat att Lunds kommun tar ut för höga kostnader avseende gymnasieplatser. 
En process pågår i syfte att komma till rätta med de för höga kostnaderna. I denna process 
medverkar sammantaget åtta kommuner som köper gymnasieplatser av Lunds kommun. 
Under år 2020 bedöms en fortsatt efterfrågan av språkintroduktion för nyanlända. Denna 
introduktion är en förutsättning för fortsatta studier. Platser i språkintroduktion köps av 
Kävlinge, Burlöv och Lunds kommun. 
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Lärcentrum startar SFI i egen regi höstterminen 2019. Syftet är att nå en snabbare integration 
för nyanlända. Under budgetåret kommer verksamheten att etableras och utvecklas. 

1.4 Framtid 
Antal gymnasieelever kommer att öka drastiskt under kommande 10 år, vilket dels innebär ökad 
kostnad, dels behov av fler gymnasieskolor, eventuellt även i Lomma. 
 
Många av de ensamkommande flyktingungdomar som kom till Lomma kommun framförallt 
under 2015 och 2016 kommer att behöva en längre studietid. Detta kommer att innebära ökade 
gymnasie- och vuxenutbildningskostnader för kommunen på sikt. 
 
KomVux-utredningen, En annan och andra chans, kommer troligen att resultera i ökade 
kostnader för Lärcentrum, då skrivningen ”De som bäst behöver vuxenutbildning ska beviljas 
det” innebär att vuxenutbildning ska erbjudas även sökande som önskar byta yrke, till skillnad 
mot idag då behörighetsgivande kurser prioriteras. 

1.5 Mål 
• I gymnasieskolan är genomströmningen hög. 

  

1.6 Verksamhetsmått 

  
Utfall 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Gymnasieskola, totalt antal elever 929 982 1 066 1 142 1 211 1 254 

Gymnasieskola, genomsnittlig 
kostnad per elev (tkr) 114,9 118,4 118,2 118,2 118,2 118,2 
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