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1 Verksamhet 

1.1 Driftredovisning 
  Bokslut 2017 Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2019 

Intäkter 6 658 6 234 6 905 5 270 

Kostnader -109 985 -119 456 -127 607 -130 042 

Driftnetto -103 327 -113 222 -120 702 -124 772 

Budgetavvikelse 666 3 550 4 070  

1.2 Årets händelser av väsentlig betydelse 
Svenska för invandrare (SFI) 
I augusti 2019 startades SFI i egen regi, med två undervisningsgrupper. Förvaltningen har två 
legitimerade lärare som har behörighet att undervisa även på grundläggande nivå i ämnena 
Svenska och Engelska. 
Syftet att ha SFI i egen regi är att underlätta uppföljningen och tidig integration samt förebygga 
avhopp. Målet är att de studerande ska klara minst två kurser inom två år, framför allt 
studerande på studieväg 2 och 3. 
Elever med omfattande stödbehov i gymnasieskolan 
Under 2019 har uppföljningen av elever med omfattande stödbehov ytterligare utvecklats 
genom att alla gymnasieskolor i oktober - november kontaktas av lärcentrum i syfte att följa 
upp att de rekommenderade stödåtgärderna satts in. Vid behov av och beviljade tilläggsbelopp 
följs även detta upp på respektive gymnasie- och gymnasiesärskola. Detta arbete har inneburit 
betydligt minskade kostnader. 
Kommunalt aktivitetsansvar (KAA) 
Det förebyggande arbetet i KAA har utvecklats genom deltaganden på föräldramöten i åk 9, vid 
elevkonferenser och vid möten med elevhälsoteamen. Lärcentrum deltar aktivt i Bjärreds och 
Lommas interaktionsgrupp (polis, fältgrupp, socialförvaltning, rektorer och kuratorer). Syftet 
med dessa åtgärder är att nå barn- och utbildningsnämndens mål om 100 procent behörighet 
till gymnasieskolan. 

1.3 Mål och måluppfyllelse 

I gymnasieskolan är genomströmningen hög 
Resultat 
Nämndsmålet är uppfyllt. 
Nämndsmålet mäts med utgångspunkt i fyra målvärden, där samtliga ska vara uppnådda för 
att målet ska vara uppfyllt. 
Mätning av måluppfyllelse sker med utgångspunkt i utbildningsresultat från vårterminen 2019. 
Resultaten för höstterminen 2019 är ännu inte tillgängliga. 
1. Minst 85 % av gymnasieeleverna inom högskoleförberedande program tar examen inom 3 år 
Resultat: 
Vt 2018: 85,0 % 
Vt 2019: 86,8 % 
2. Minst 65 % av gymnasieeleverna inom yrkesförberedande program tar examen inom 3 år. 
Resultat: 
Vt 2018: 75,0 % 
Vt 2019: 75,0 % 
3. Minst 90 % av gymnasieeleverna inom högskoleförberedande program tar examen inom 4 
år. 
Resultat: 
Vt 2018: 89,1 % 
Vt 2019: 91,2 % 
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4. Minst 70 % av gymnasieeleverna inom yrkesförberedande program tar examen inom 4 år. 
Resultat: 
Vt 2018: 78,6 % 
Vt 2019: 80,0 % 
 
 
Orsak & Jämförelse 
Förvaltningen bedömer att det finns tre orsaker till den förbättring av resultaten som visas. 

1. När eleverna påbörjar sin gymnasieutbildning har de höga ingångsvärden, meritvärdet 
från grundskolan har haft en stigande trend. 

2. Grundskolan arbetar tillsammans med Lärcentrum kring ett utvecklingsområde som 
handlar om övergången till gymnasiet. Fokus ligger på att ge gymnasieskolorna 
kunskaper om de elever som har behov av särskilt stöd och extraordinära stödbehov. 
Syftet med det är att gymnasieskolorna ska fortsätta arbetet med anpassningar av 
utbildningen i enlighet med aktuella elevers behov.  

3. Lärcentrum följer även upp arbetet fysiskt på gymnasieskolorna för de elever som har 
tilläggsbelopp. Syftet med detta är att hemkommunen tar ansvar och ställer krav på 
den huvudman som genomför utbildningen så att eleverna når målet med 
utbildningen. 

  
Förbättra 
De utvecklingsarbeten som redovisats under punkterna 2 och 3 ovan kommer att fortsätta 
utvecklas under 2020. 

1.4 Ekonomi 

Budgetavvikelser 
Gymnasieskolan hade vid årets slut en positiv budgetavvikelse på 4,6 mnkr. 
Genomsnittskostnaden för köp av plats var under året lägre än budgeterat, vilket delvis 
motverkades av fler elever. Statsbidragsintäkter och lägre kostnad än budgeterat för 
tilläggsbelopp inom gymnasieskolan bidrog också till den positiva budgetavvikelsen. 
Vuxenutbildningen hade en negativ budgetavvikelse på 0,5 mnkr vid årets slut. Avvikelsen 
beror främst på fler studerande än budgeterat inom grundläggande vuxenutbildning och 
svenska för invandrare. 

Prognosavvikelser 
Prognosen i samband med oktoberrapporten var att gymnasieskolan skulle få en positiv 
budgetavvikelse på 3,0 mnkr vid årets slut. Avvikelsen blev 4,6 mnkr. Prognosavvikelsen beror 
på att tilläggsbeloppen blev färre än förväntat samt att genomsnittspriset vid köp av plats och 
kostnaden för busskort blev lägre. 
Vuxenutbildningen prognostiserades få en negativ budgetavvikelse på 1,5 mnkr. Avvikelsen 
blev minus 0,5 mnkr. Störst prognosavvikelse fanns inom svenska för invandrare. Fler elever än 
prognostiserat avslutade utbildningen i förtid eller påbörjade aldrig utbildningen. Sedan 
halvårsskiftet 2019 bedrivs SFI-undervisning även i egen regi, och efterfrågan på den 
utbildningen har varit hög. Det har även medverkat till att antal köpta utbildningar blivit färre 
än förväntat och kostnaden lägre. 

Åtgärder under året 

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). 
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1.5 Kommentarer till investeringsredovisning 
Från hösten 2019 erbjöds utbildning i svenska för invandrare i egen regi. I samband med det 
genomfördes investeringar motsvarande 0,2 mnkr. 

1.6 Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare 
Det finns ingen privat utförare som är upphandlad inom gymnasieskolan och 
vuxenutbildningen. 

1.7 Framtid 
Svenska för invandrare (SFI) 
SFI-utbildningen kommer under 2020 utökas genom att en undervisningsgrupp startar på 
kvällstid, för de som arbetar. Dessutom kommer ytterligare undervisningsgrupper på dagtid att 
starta för att möta efterfrågan från Lomma kommun och andra  kommuner. 

1.8 Verksamhetsmått 
  Bokslut 2017 Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2019 

Genomsnittlig 
kostnad per elev i 
gymnasieskola  (tkr) 111,6 114,9 117,6 118,4 

Antal helårsplatser, 
vuxenutbildning 117 151  125 

Nettokostnad per 
helårsplats 
vuxenutbildning 
(tkr) 45,2 42,7  56,1 
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