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1 Verksamhet 

1.1 Driftredovisning 
  Bokslut 2017 Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2019 

Intäkter 90 440 88 637 88 236 84 183 

Kostnader -672 673 -685 613 -709 736 -702 915 

Driftnetto -582 233 -596 976 -621 500 -618 732 

Budgetavvikelse -5 791 -2 423 -2 768 0 

1.2 Årets händelser av väsentlig betydelse 
• Timplanen i ämnena idrott och hälsa samt matematik har utökats. Konsekvenserna blir 

ett utökat behov av lokalyta för idrott- och hälsa och ökad bemanning motsvarande fem 
tjänster. 

• Förskolans läroplan har reviderats (Lpfö 18). Revideringen innebär bland annat ett 
förtydligande av förskollärarnas ansvar för undervisningen. En professionsinriktning 
inom ramen för professionsprogrammet har startats i syfte att stödja förskollärarna med 
anledning av det ökade ansvaret. 

• Legitimationskrav för lärare i fritidshem har införts. Kravet innebär att legitimerade 
lärare i fritidshem ansvarar för planering och utvärdering av undervisningen. 

• Chromebooks har köpts in till all personal i förskolan. Syftet med satsningen är att 
genomföra läroplanens mål avseende digitalisering. Satsningen bedöms även förbättra 
kommunikationen internt och externt. 

1.3 Mål och måluppfyllelse 

Förskolan stimulerar och utmanar barnet i dess utveckling och lärande 
Resultat 
Nämndsmålet är uppfyllt. 
Enkäterna miljö för lärande och utveckling visar att förskolan stimulerar barnens utveckling och 
lärande. Mätmetod är införd i nämndsplan 2019. Mätintervallet 2 - 3 ska uppnås för att målet 
ska vara uppfyllt. Skalan i mätningen är 1 – 4. Historik längre tillbaka redovisas därför inte. 
Nämndsmålet mäts med utgångspunkt i två målvärden, där båda ska vara uppnådda för att 
målet ska vara uppfyllt. 
Orsak & Jämförelse  
1. Förskollärares bedömning av att undervisningen genomförs så att den stimulerar barns 
lärande och utveckling. 
Målvärdet gällande förskollärares bedömning av undervisningen är uppfyllt. 
Resultat: 
2019: 3 - 4 
2. Vårdnadshavares upplevelse av att undervisningen genomförs så att den stimulerar barns 
lärande och utveckling. 
Målvärdet gällande vårdnadshavares bedömning av undervisningen är uppfyllt. 
Resultat: 
2019: 3 - 4 
Den mätning som genomförts visar sammantaget att barnen i förskolan stimuleras i sin 
utveckling och i sitt lärande. 
Förbättra  
Fokus under 2020 kommer att riktas mot lärmiljöerna i förskolan. Verktygen för att åstadkomma 
detta är förskollärarnas planerings- och reflektionstid. Inom ramen för professionsprogrammet 
kommer ytterligare en satsning att genomföras med inriktning mot  förskollärare i Lomma 
kommun. 
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Grundskolan utvecklar alla elevers kunskaper så långt som möjligt 
Resultat 
Nämndsmålet är inte uppfyllt. 
Nämndsmålet mäts med utgångspunkt i tre målvärden, där samtliga ska vara uppnådda för att 
målet ska vara uppfyllt. Redovisningen av målvärdenas resultat nedan presenteras  exklusive 
nyanlända. 
Orsak & Jämförelse  
1. Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan 100 %. 
Målvärdet är inte uppfyllt.  
Resultat: 
2018: 95,7 % 
2019: 98,5 % 
2. Meritvärdet för elever i årskurs 9 är i snitt minst 250 poäng. 
Målvärdet är uppfyllt. 
Resultat: 
2018: 269,3 
2019: 268,4 
3. Andelen elever i årskurs 9 som är godkända i alla ämnen är minst 92 %. 
Målvärdet är uppfyllt. 
Resultat: 
2018: 96,0 % 
2019: 96,8 % 
Målvärdet att 100 % av eleverna ska vara behöriga till gymnasieskolan har inte uppnåtts. De 
övriga målvärdena har uppnåtts. 
Förbättra 
Skolorna fortsätter arbetet med att organisera och strukturera verksamheten så att eleverna 
upplever minskad stress vad gäller bedömning av prestationer och betygsättning. 
Den kommunövergripande särskilda undervisningsgruppen, kartläggning och identifikation av 
elever i behov av anpassningar och särskilt stöd samt systematisk kunskapsuppföljning är 
redskap för att nå målet. 

Vårdnadshavare i förskolan och grundskolan är nöjda med inflytande och 
utvecklingssamtal 
Resultat 
Nämndsmålet är uppfyllt. 
Mätmetod är införd i nämndsplan 2019. Mätintervallet 2 - 3 ska uppnås för att målet ska vara 
uppfyllt. Skalan i mätningen är 1 – 4. Historik längre tillbaka redovisas därför inte. 
Nämndsmålet mäts med utgångspunkt i två målvärden, där båda ska vara uppnådda för att 
målet ska vara uppfyllt. 
Orsak & Jämförelse  
1. Vårdnadshavarna upplever ett gott samarbete med skolan. 
Målvärdet är uppfyllt. 
Resultat: 
2019: 3 - 4 
2. Vårdnadshavarna upplever att det vid utvecklingssamtalet ges tillräcklig information om 
elevens kunskapsutveckling. 
Målvärdet är uppfyllt. 
Resultat: 
2019: 3 - 4 
Vårdnadshavare i grundskolan upplever ett gott samarbete och att det ges tillräcklig information 
om elevernas utveckling på utvecklingssamtalet. 
Förbättra 
Fortsatt utveckling av utvecklingssamtalet med fokus på elevernas kunskapsutveckling. 
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I förskolan och grundskolan är barn och elever trygga 
Resultat 
Nämndsmålet är uppfyllt. 
Mätmetod är införd i nämndsplan 2019. Historik längre tillbaka redovisas därför inte. 
Mätintervallet 2 - 3 ska uppnås för att målet ska vara uppfyllt. Skalan i mätningen är 1 – 4. 
Nämndsmålet mäts med utgångspunkt i fyra målvärden, där samtliga ska vara uppnådda för att 
målet ska vara uppfyllt. 
Orsak & Jämförelse  
1. Förskollärares bedömning av hur miljön i förskolan bidrar till barns trygghet. 
Målvärdet är uppfyllt. 
Resultat: 
2019: 3 - 4 
2. Vårdnadshavares upplevelse av barns trygghet i förskolan. 
Målvärdet är uppfyllt. 
Resultat: 
2019: 3 - 4 
3. Elevers upplevelse av trygghet i grundskolan. 
Målvärdet är uppfyllt. 
Resultat: 
2019: 3 - 4 
4. Vårdnadshavares upplevelse av elevens trygghet i grundskolan. 
Målvärdet är uppfyllt. 
Resultat: 
2019: 3 - 4 
Enkäten miljö för lärande och utveckling visar generellt att barnen, eleverna och vårdnadshavare 
upplever i huvudsak en trygg miljö i för- och grundskolan i Lomma kommun. 
Förbättra 
Organisation, struktur och anpassning behöver utvecklas ytterligare för att bättre tillgodose 
behoven hos de elever som har eller riskerar att få problematisk skolfrånvaro. 

1.4 Ekonomi 

Budgetavvikelser 
För- och grundskoleverksamheten redovisar en negativ budgetavvikelse om 2,8 mnkr vid årets 
slut. Avvikelsen finns i huvudsak inom köp och försäljning av utbildningsplatser. Nedan redovisas 
respektive verksamhet för sig. 
 

  Avvikelse helår 

Förskola -0,2 mnkr 

Grundskola -2,9 mnkr 

Centrala barn- och elevhälsan +0,9 mnkr 

Gemensam verksamhet -0,6 mnkr 

Totalt för- och grundskoleverksamhet -2,8 mnkr 

 
Förskolan redovisar en negativ budgetavvikelse på 0,2 mnkr vid årets slut. Avvikelsen går främst 
att härleda till att intäkterna avseende föräldraavgifter blev lägre än budgeterat samt att fler 
barn än budgeterat har valt att gå i en fristående skola. 
Enheterna redovisar dock en positiv budgetavvikelse, vilket går att härleda till lägre 
personalkostnader samt att antalet barn i förskolan blev något fler än budgeterat. 
 
Grundskolan redovisar en negativ budgetavvikelse på 2,9 mnkr. Avvikelsen går dels att härleda 
till att kostnaderna för köp av placeringar från fristående skolor blev högre än budgeterat. Likaså 
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blev intäkterna för försäljning av platser lägre. Kostnaden för nyanlända blev också högre än 
budgeterat. 
Grundskoleenheterna redovisar sammantaget en positiv budgetavvikelse. Kvarstående medel 
från statsbidraget riktat mot lågstadiesatsningen har överförts till år 2020. 
 
Centrala barn- och elevhälsan visade vid årets slut en positiv budgetavvikelse på 0,9 mnkr. 
Avvikelsen beror främst på färre placeringar än budgeterat i externa skolverksamheter. Fler 
elever än budgeterat var i behov av skolskjuts vilket påverkade avvikelsen negativt. 
 
Gemensam verksamhet redovisar en negativ budgetavvikelse på 0,6 mkr vid året slut vilket 
beror på kostnader för utköp av personal. 

Prognosavvikelser 
Prognosen i samband med oktoberrapporten var att för- och grundskoleverksamheten skulle 
få en negativ budgetavvikelse på 1,2 mnkr vid årets slut. Avvikelsen blev minus 2,8 mnkr. 
Prognosavvikelsen beror på att köp av plats i grundskolan blev 1,0 mnkr högre än 
prognostiserat. Genom att en del av statsbidraget riktat mot lågstadiesatsningen överfördes till 
2020 blev grundskolenheternas nettokostnader högre än prognostiserat. 

Åtgärder under året 
För att åstadkomma bokslut i ekonomisk balans mot budget beslutade nämnden 2018 att 
ekonomisk uppföljning ska vara en del i den interna kontrollen under året. Det arbetssätt för 
uppföljning som infördes 2018 fortsatte även under 2019. Inom ramen för kontroll görs 
uppföljning av ekonomisk avvikelse i förhållande till budget. Det som kontrolleras är 
personalkostnader. Samtliga verksamhetschefer följer upp det ekonomiska utfallet med berörd 
budgetansvarig chef minst två gånger per termin, vid ytterligare möte för avstämning inför 
bokslut och av ny budget. Budgetansvarig chef stämmer även av sin personalplanering inför 
kommande läsår med överordnad chef. 

Effektivisering 
Översyn av förvaltningens administration påbörjades 2016 med syftet att nå 
effektiviseringskravet för barn- och utbildningsnämnden 2017-2019 om 5,6 mnkr. 2018 nådde 
förvaltningen målet 4,0 mnkr. Detta har åstadkommits genom minskad personalbemanning (4,2 
mnkr) och alternativa driftsformer (1,0 mnkr) samt avskaffande av bonusprogram vid rekrytering 
(0,4 mnkr). 

1.5 Kommentarer till investeringsredovisning 
Barn- och utbildningsnämndens har år 2019 ett investeringsanslag på totalt 11,9 mnkr. 
Investeringarna är avsedda för: 

• Inventarier till Pilängsskolan (4,25 mnkr) 
• Inventarier till Lerviks förskola (0,8 mnkr) 
• Datorer/läsplattor till årskurs 1-3 (0,35 mnkr) 
• Datorer/läsplattor till årskurs 4-6 (1,5 mnkr) 
• Personaldatorer med (3,2 mnkr) 
• Mindre investeringar och nyanskaffning till klassrum (1,5 mnkr) 
• Inventarier till Löddesnässkolan (0,23 mnkr) 

Nämnden förbrukade 12,5 mnkr av investeringsanslaget, vilket innebar en negativ 
budgetavvikelse på 0,7 mnkr. Avvikelsen går att härleda till investeringsanslagen för 
Pilängsskolan samt för personaldatorer. 

1.6 Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare 
Det finns ingen privat utförare som är upphandlad inom förskolan och grundskolan. 
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1.7 Framtid 
Organisationskulturen 
Förvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Arbetet med att utveckla organisations-
kulturen, ledarskapet, arbetsmiljön, tillitsstyrningen och möjlighet till fördjupning av den egna 
professionen kommer att fortsätta. 
 
Barnkonventionen 
Barnkonventionen har från och med 2020 införts i lagstiftningen. För att säkerställa lagstift-
ningens efterlevnad kommer förvaltningen att granska implementeringen inom ramen för 
arbetet med intern kontroll 2020. 
 
Lokalbehov i grundskola kopplat till ökad elevvolym och utökat timplan i ämnet i idrott och 
hälsa 
Den ökade elevvolymen kombinerad med utökningen av timplan i ämnet idrott och hälsa 
innebär att det inför höstterminen 2021 saknas utrymme motsvarande totalt två fullstora 
idrottshallar, fördelat på sex av kommunens grundskolor. Den utökade timplanen innebär också 
att behovet av idrottslärare ökar. 
 
Den nationella digitaliseringsstrategin 
Regeringen beslutade 2017 om en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Det 
övergripande målet i den nationella strategin är att det svenska skolväsendet ska vara ledande i 
att använda digitaliseringens möjligheter för att uppnå en hög digital kompetens hos barn och 
elever i syfte att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten. Digitaliseringsstrategin 
innehåller tre fokusområden för åtgärder som sammantaget ska leda till att det övergripande 
målet uppnås. 
Fokusområdena är: 

• Digital kompetens för alla i skolväsendet 
• Likvärdig tillgång och användning 
• Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter. 

 
Barn och ungas mående 
Arbetet med barn och ungas mående i kommunen är ett angeläget och prioriterat område för 
alla förskolor och grundskolor. Förvaltningen ser stark koppling mellan skolornas organisatoriska 
förutsättningar och stress, hög arbetsbelastning samt problematisk skolfrånvaro för eleverna. 
Förskolan kommer att ta fram metodstöd som riktar sig till de yngre barnen. I grundskolan 
planeras ett pilotprojekt inom några enheter att genomföra programmet hälsa, omtanke, 
prevention för psykisk hälsa (HOPP). Medel har dessutom sökts från specialpedagogiska 
skolmyndigheten (SPSM) för att starta ett mobilt team kopplat till elever med problematisk 
skolfrånvaro. Om det beviljas kan projektet starta hösten 2020. 
  

1.8 Verksamhetsmått 
  Bokslut 2017 Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2019 

Nettokostnad per 
kommunal plats 
(tkr)     

1 -5 år 104,5 107,1 110,0 110,7 

6 år 90,7 92,8 94,9 94,1 

7 -15 år 92,4 95 97,1 96 
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