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1 Månadsuppföljning 2018 

1.1 Utfall/Prognos 
Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL 

Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår 

För- o grundskoleverksamhet -483 
625 

-483 
223 

402 -594 
553 

-596 853 -2 300 -576 
442 

Gymnasieskola/vuxenutbildning -96 185 -94 
102 

2 083 -116 
771 

-114 471 2 300 -103 
903 

Kostverksamhet 179 158 -21 -431 -431 0 -150 

SUMMA -579 
631 

-577 
167 

2 464 -711 
755 

-711 755 0 -680 
495 

Investeringar, utgift -5 855 -6 428 -573 -8 387 -9 809 -1 422 -11 616 

1.2 Verksamhet 
Verksamheterna förskolan och grundskolan organiseras från och med 2018-01-01 på ett nytt 
sätt. Den nya organisationen innebär att förskolan och skolan organiseras var för sig och leds av 
en verksamhetschef för förskolan och en verksamhetschef för skolan. De båda verksam-
hetscheferna är underställda förvaltningschef och ingår i förvaltningens ledningsgrupp. 
 
Genom den nya organisationen har respektive verksamhetschef det övergripande ansvaret för 
kvalitetsutveckling, ekonomi och lokaler. 

1.3 Utfall för perioden och helårsprognos 
Barn- och utbildningsnämnden noterar sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,5 mkr, för 
perioden januari till och med oktober. Nämnden beräknas inte visa någon avvikelse mot budget 
vid året slut. 
 
För- och grundskola 
För- och grundskoleverksamheten visar för perioden en positiv avvikelse mot budget om 0,4 
mnkr. För- och grundskoleverksamheten bedöms ha en negativ budgetavvikelse om 2,3 mnkr, 
vid årets slut. Prognos utfall uppdelat per verksamhet – förskola, grundskola, resurscentrum och 
gemensam verksamhet, redovisas i tabellen enligt nedan. 
 

  Helårsprognos 

Förskola -1,8 mkr 

Grundskola -2,3 mkr 

Resurscentrum 0,9 mkr 

Gemensam verksamhet 0,9 mkr 

Totalt -2,3 mkr 

Tabell: Helårsprognos per verksamhetsområde – för- och grundskoleverksamheten. 
 
Förskolan har för perioden en positiv avvikelse mot budget om 0,1 mnkr. Förskoleenheterna får 
ersättning utifrån antal barn och har en förhållandevis större andel barn på vårterminen vilket 
också genererar ett bättre utfall. Förskolan prognostiserar en negativ avvikelse mot bud-get om 
1,8 mnkr vid året slut. Förskoleenheterna prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 0,8 
mnkr och lägre intäkter av föräldraavgifter under hösten om 1 mnkr av färre barn i förskolan. 
 
Grundskolan visar för perioden en negativ budgetavvikelse om 0,3 mnkr. Grundskolan 
prognostiserar en negativ avvikelse mot budget om 2,3 mnkr vid året slut. Grundskoleenheterna 
prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 0,5 mnkr. Då tillväxten av barn inom grundskolan 
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har varit högre än förväntat prognostiseras en negativ budgetavvikelse om 1,6 mnkr som 
förklaras av de facto-skillnader i volym jämfört med budget. Grundsärskolan beräknas ha en 
negativ budgetavvikelse om 0,4 mnkr av fler barn/elever än budgeterat. Kostnader för skolskjuts 
beräknas bli 0,3 mnkr lägre än budgeterat till följd av nytt avtal. Kostnaden för modersmålslärare 
beräknas bli 0,1 högre än budgeterat. 
 
Resurscentrum prognostiseras ha en positiv budgetavvikelse på 0,9 mnkr vid årets slut. 
Personalvakanser som uppkom under 2017 har tillsatts under första halvåret och efter 
sommaren, men verksamheten kommer att vara fullt bemannad först till 2019. 
 
Gemensam verksamhet prognostiserar en positiv budgetavvikelse om 0,9 mnkr av genomförda 
effektiviseringar i verksamheten om 0,7 mnkr och lägre övriga kostnader om 0,2 mnkr. 
 
Gymnasieskola och vuxenutbildning 
Helårsprognosen för gymnasieskola och vuxenutbildning är en positiv budgetavvikelse på 2,3 
mnkr vid årets slut som beror på färre utbildningsplatser och lägre snittpris än budgeterat inom 
gymnasieskolan. Vuxenutbildningen har en mindre avvikelse i perioden. Inom 
vuxenutbildningen har beviljande av utbildning inför hösten skett utifrån att verksamhetens 
budget ska förbrukas, men helårsprognosen är en positiv budgetavvikelse på 0,1 mnkr. 
 
Kostverksamhet 
Kostverksamhetens visar för perioden en mindre negativ budgetavvikelse om 0,02 mkr. 
Livsmedelskostnaderna beräknas öka under hösten beroende på torkan under sommaren vilket 
ger råvarubrist. Kostverksamheten beräknas inte visa någon avvikelse mot budget vid året slut. 
 
Åtgärder för bokslut i balans 
Den nya organisationen för grundskola och förskola är fullt implementerad 1 januari 2018. Den 
innebär ett nytt resursfördelningssystem och fler chefer med tydligt budgetansvar. För att inte 
hamna i den ekonomiska obalans som nämnden hade att hantera under 2017 har åtgärder 
vidtagits. Verksamhetscheferna för förskolan och grundskolan har stämt av varje chefs 
personalorganisation och övriga kostnader med varje ansvarig chefs internbudget inför 2018. 
Dessutom har den interna kontrollen 2018, som antagits av BUN, två kontrollaktiviteter 
avseende ekonomin som syftar till att tidigt få information om eventuella avvikelser. Den första 
kontrollaktiviteten är att varje budgetansvarig chef ska stämma av utfallet av 
personalkostnaderna varje månad i förhållande till den egna budgeten. Den andra kontroll-
aktiviteten är att varje ansvarig chef ska stämma av sin nya organisation med personal-
kostnaderna inför varje nytt läsår. För förskolans del gäller inför varje ny termin. 

1.4 Effektivisering 
Effektiviseringskravet för barn- och utbildningsnämnden är under perioden 2017-2019 5,6 mnkr. 
Översyn av förvaltningens administration påbörjades 2016. Vid ingången till 2018 hade 
förvaltningen nått målet 4,0 mnkr. Detta har åstadkommits genom minskad personalbemanning 
(3,0 mnkr) på UKF förvaltningen och alternativa driftsformer (1,0 mnkr). Under våren 2018 togs 
beslut om minskade resurser till IT-stöd/support 0,6 mnkr (1,0 tjänst) och avskaffande av BUN:s 
bonusprogram (0,4 mnkr). 
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1.5 Personaluppföljning 

Diagram sjukfrånvaro samt antal tillsvidareanställda/visstidsanställda/timavlönade 
årsarbetare. 

 
Figur: BUN - Jämförelse av antalet visstidsanställda 2017/2018. 
 
Antalet visstidsanställa följer en terminscykel under åren 2017 och 2018, där antalet visstids-
anställa är högst under höst- och vårperioden. En orsak till detta är att de visstidsanställningar 
som görs för en termin eller för ett läsår avslutas inför sommaren då förskolans och skolans 
verksamhet är mindre omfattande. 
 
Antalet visstidsanställda är färre under hösten än under våren 2017. Skälet till detta är att 
förvaltningen under hösten 2017 prognostiserat ett negativt ekonomiskt resultat till följd av för 
hög bemanning. Förvaltningen har därför varit restriktiva med extern vikarietillsättning och gjort 
vakansprövning vid varje tillsättning i syfte att nå budget i balans. 
 
Antalet visstidsanställda är generellt färre år 2018 än under år 2017. Detta bedöms vara ett 
resultat av att arbetet med ekonomistyrning genom särskild uppföljning av personalkostnader i 
förhållande till budget och när det gäller personalplanering inför nytt läsår har utvecklats. 
Arbetet med uppföljning av ekonomin är även föremål för intern kontroll under 2018. 
   

 
Figur: BUN - Jämförelse av antalet tillsvidareanställda 2017/2018. 
 
Antalet anställda har ökat under år 2017 och stabiliserats under år 2018. Förändringarna i 
antalet tillsvidareanställda följer kommunens befolkningstillväxt. 
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Inom förskolan har färre barn noterats i slutet av 2017. Befolkningsprognosen för barn i åldern 
1-5 år visar lägre tal för år 2018 än 2017. I grundskolan visar befolkningsprognosen en ökning av 
antalet elever i åldern 6 - 15 år mellan åren. Förskolans nedgång innebär att antalet tills-
vidareanställda totalt inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter visar en stabilisering 
under perioden januari till augusti 2018. 
 
Förvaltningen följer befolkningsutvecklingen för att tidigt kunna göra insatser för att rekrytera 
kvalificerade medarbetare i syfte att tillgodose elevers olika behov så att deras rätt till utbildning 
ska kunna tillvaratas. 
   

 
Figur: BUN - Jämförelse av timanställda 2017/2018. 
 
Antalet timanställda följer en cykel under åren 2017 och 2018, där antalet timanställda är högst 
under vinterhalvåret. Antalet timanställda följer samma trend som noteras när det gäller 
sjukfrånvaro. En orsak till detta är att timanställda vikarier anställts för att täcka vakanser vid 
bland annat sjukfrånvaro, men också för att täcka vakanser under arbetsåret. Antalet 
timanställda minskar inte förrän i augusti. Skälet till detta är att timanställda även täcker 
vakanser i verksamheterna under semesterperioden. 
   

 
Figur: BUN - Jämförelse av sjukfrånvaro 2017/2018. 
 
Sjukfrånvaro under året följer en cykel, där sjukfrånvaron är som högst under vintermånaderna. 
Förvaltningen ser att en del av den sjukfrånvaro som noteras finns inom de personalgrupper, 
inom främst förskolan, som arbetar inom yrken som är infektionsexponerade. 
Förskoleverksamheten har därför utökat sin utevistelse som ett sätt att minska infektions-risken 
och sjukfrånvaron. 
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Förvaltningen bedömer att en del av sjukfrånvaron kan relateras till arbetsbelastning och stress. 
När det gäller sådan sjukfrånvaro har en partsammansatt arbetsgrupp tagit fram en modell med 
åtgärder för att minska arbetsbelastning i skolan. Motsvarande arbete när det gäller förskolan 
och förskoleklass pågår. 
 
I syfte att minska arbetsbelastning och stress har förvaltningen, i samverkan med 
verksamheternas personalföreträdare, också fastställt mål för arbetsmiljön. Målen innebär att 
arbetet ska rymmas inom den egna arbetstiden samt att samtliga medarbetare upplever sig som 
en del av arbetsplatsens gemenskap. 
 
Samtliga enheter har, efter sommaren 2018, tagit fram handlingsplaner med åtgärder och 
aktiviteter som syftar att nå måluppfyllelse avseende arbetsmiljömålen. 

1.6 Investeringsredovisning 
För- och grundskoleverksamhetens budget 2018 för investeringar uppgår till 8,4 mnkr. 
Investeringarna är avsedda för: 

• inventarier till Karstorp Norra med -0,24 mnkr 
• inventarier till Strandskolan med 0,5 mnkr 
• inventarier till Lerviks förskola med 2,24 mnkr 
• digitala hjälpmedel till förskolan med 1 mnkr 
• datorer/läsplattor till årskurs 1-3 med 3,3 mnkr 
• datorer/läsplattor till årskurs 4-6 med -0,3 mnkr 
• hörselutrustning till resurscentrum med 0,3 mnkr 
• mindre investeringar och nyanskaffning till klassrum 1,4 mnkr 
• investeringar kostverksamheten med 0,2 mkr 

 
Investeringar har gjorts under perioden januari till oktober med 6,4 mnkr mot budgeterat 5,8 
mnkr. Investeringar har gjorts främst i inventarier till Strandskolan, inventarier till Lerviks 
förskola, digitala hjälpmedel till förskolan, datorer till årskurs 1-3 och till årskurs 4-6. Projekten 
datorer/läsplattor till årskurs 4-6 och inventarier till Karstorp N och Strandskolan beräknas 
slutföras under året. Projektet datorer/läsplattor till årskurs 4-6 beräknas ge en negativ avvikelse 
mot budget om 0,7 mnkr på grund av större volym och högre upphandlat pris per enhet än 
budgeterat. Projektet på Karstorp N beräknas ge en negativ avvikelse mot budget om 0,6 mnkr 
på grund av att grundsärskola och fritidsklubb tillkommit i verksamheten samt att merkostnader 
uppkommit för att skapa mer ändamålsenlig inredning till skolans matsal. Strandskolan beräknas 
använda sina medel. Mindre investeringar beräknar en negativ avvikelse mot budget om 0,15 
mnkr av att fler datorer till årskurs 7-9 behöver köpas in till höstterminen. Övriga 
investeringsprojekt beräknas rymmas inom budgetramen. För- och grundskoleverksamheten 
beräknar en negativ budgetavvikelse om 1,4 mnkr vid årets slut. 

2 Uppföljning per KF-verksamhet 

2.1 För- och grundskola 

Utfall för perioden och helårsprognos 
Förskolan har för perioden en positiv avvikelse mot budget om 0,1 mnkr. Förskolan 
prognostiserar en negativ avvikelse mot budget om 1,8 mnkr vid årets slut. Förskoleenheterna 
prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 0,8 mnkr och lägre intäkter av föräldraavgifter 
under hösten om 1 mnkr av färre barn i förskolan. Förskoleenheterna får ersättning utifrån antal 
barn och har en förhållandevis större andel barn på vårterminen vilket också genererar ett bättre 
utfall. Under hösten minskar resurserna då antalet barn är färre. Dessa faktorer har tagits med i 
helårsprognosen. 
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Lervik/Smultronstället. Lerviks förskola har vid uppstarten en högre personalkostnad än budget 
om 0,3 mnkr. Smultronställets förskola har ställt om från 5 avdelningar till 3 som sedan ska bli 2 
- för att dagbarnvårdarnas verksamhet ska få plats med högre kostnader om 0,3 mnkr. 
Verksamheten prognostiserar sammantaget en negativ budgetavvikelse om 0,6 mnkr vid årets 
slut. 
 
Skeppet/Pilängen. Pilängens förskola kommer att behöva sätta in resurs för enskilt barn för 
höstterminen 2018. Bemanning på Pilängens förskola ligger något högt i förhållande till antalet 
inskriva barn med anledning av prekär arbetsmiljö. En långsiktig plan (2019) för budget-
anpassning finns men verksamheten prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 0,4 mnkr vid 
årets slut. 
 
Regnbågen/Emil/Lärkan. Lärkans förskola har endast två avdelningar vilket medför en 
verksamhet utan positiva volymeffekter. Dessutom finns resurs för barn i behov av särskilt stöd 
på både Regnbågen och Lärkan, vilket skapat en negativ avvikelse om 0,3 mnkr. 
 
Domedejla har markant färre inskrivna barn inför hösten 2018 och anpassning av tjänster inför 
hösten 2018 har gjorts. Resurs behöver sättas in för barn med stora behov vilket gör en negativ 
budgetavvikelse om 0,3 mnkr. 
 
Övriga förskoleenheter har en budget i balans och 3 enheter prognostiserar sammantaget en 
positiv budgetavvikelse om 0,8 mnkr. 
 
Antalet barn i förskolan har under vårterminen varit 23 fler än budgeterat. Volymerna har dock 
sjunkit och i oktober var antalet barn 29 färre än budgeterat. Volymprognosen för hösten visar 
i dagsläget på att de minskade volymerna för hösten hämtar in vårterminens negativa avvikelse 
och är enligt budget vid årets slut. Intäkter från förskolan beräknas bli 1 mnkr lägre än 
budgeterat bland annat beroende av de lägre volymerna under hösten. 
 

 
Grundskolan visar för perioden en negativ budgetavvikelse om 0,3 mnkr. Grundskolan 
prognostiserar en negativ avvikelse mot budget om 2,3 mnkr vid året slut. Grundskoleenheterna 
prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 0,5 mnkr. Då tillväxten av barn inom grundskolan 
har varit högre än förväntat prognostiseras en negativ budgetavvikelse om 1,6 mnkr som 
förklaras av de facto-skillnader i volym jämfört med budget. Grundsärskolan beräknas ha en 
negativ budgetavvikelse om 0,4 mnkr av fler barn/elever än budgeterat. Kostnader för skolskjuts 
beräknas bli 0,3 mnkr lägre än budgeterat till följd av nytt avtal. Kostnaden för modersmålslärare 
beräknas bli 0,1 högre än budgeterat. 
 
Karstorp N prognostiserar en negativ avvikelse om 0,3 mnkr vid året slut. Avvikelsen är kopplad 
till grundsärskoleverksamheten där uppstarten varit mer komplex (både avseende elevernas 
behov och besluten om placering i grundsärskola) än tidigare kunnat förutses. 
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Strandskolan har från mitten av höstterminen tagit emot nyanlända elever, då antalet nyanlända 
elever har fortsatt att öka. Avvikelsen om 0,1 mnkr härrör till uppstarten av verksamheten i form 
av högre personalkostnader. 
 
Piläng prognostiserar en negativ avvikelse mot budget om 0,4 mnkr vid året slut. Enheten har 
initialt haft svårighet med omställning till den nya resursfördelningen. Till augusti har skolan 
utökats med 87 elever, detta kommer inte fullt ut att kompensera för periodens underskott, då 
viss nyrekrytering varit nödvändig för att säkra undervisningskvalitén. När skolan 2019 får 
helårseffekt på höstens elevvolym är budgeten i balans. 
 
Alléskolan prognostiserar en negativ avvikelse mot budget om 0,7 mnkr vid året slut. Alléskolan 
har inte fullt ut anpassat antalet tjänster inför höstterminen av att barn med särskilda behov 
tillkommit till verksamheten. Detta tillsammans med en minskad elevvolym gör att 
anpassningen inte fullt ut räcker för en budget i balans. 
 
Alfredshällskolan prognostiserar en negativ avvikelse mot budget om 0,3 mnkr vid årets slut. 
Alfredshällskolan har utifrån uppdraget att tillse att ingen elev utsätts för bristande tillgänglighet 
i sin skolsituation behövt genomföra det som bedömts som skäliga tillgänglighetsåtgärder för 
att eleven ska komma i en jämförbar situation med övriga elever. 
 
Övriga rektorsområden har en budget i balans och 4 enheter prognostiserar var för sig mindre 
positiva budgetavvikelser och sammantaget en positiv budgetavvikelse om 1,3 mnkr. 
 
Grundsärskolan har budgeterat för 10 barn/elever under året. Under våren har antalet varit 9 
medan prognos för hösten är 13 barn/elever, vilket ger en negativ budgetavvikelse om 0,4 mnkr 
vid årets slut. 
 
Kostnader för skolskjuts beräknas bli 0,3 mnkr lägre än budgeterat till följd av nytt avtal. 
 
Antalet elever i grundskolan har under vårterminen varit 22 fler än budget. Volymerna har 
fortsatt att öka och i oktober var antalet elever 59 fler än budgeterat. I volym räknas såväl elever 
i Lomma kommuns skolenheter och i fristående skolenheter. Antalet som i oktober månad valde 
fristående skolenhet var 16 färre än under vårterminen. Då tillväxten av barn inom grundskolan 
varit högre än förväntat prognostiseras en negativ budgetavvikelse om 1,6 mnkr vid årets slut. 
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Resurscentrum har en positiv avvikelse i perioden på 0,5 mnkr. Avvikelsen beror i huvudsak på 
personalvakanser och att skoltaxi kostar mer än budgeterat. Resurscentrum prognostiseras ha 
en positiv avvikelse mot budget motsvarande 0,9 mnkr vid årets slut. Personalvakanser som 
uppstod under 2017 har tillsatts under året, men verksamheten kommer att vara fullt bemannad 
först till 2019. Skoltaxi för elever med särskilda behov och elever som åker till Lunds 
grundsärskolor prognosticeras kosta 0,4 mnkr mer än budget. Avvikelsen beror främst på det 
nya avtalet med Vellingetaxi men också på något fler bokade resor/elever. 
 
Gemensam verksamhet prognostiserar en positiv budgetavvikelse om 0,9 mnkr. Genomförda 
effektiviseringar i verksamheten ger en positiv budgetavvikelse om 0,7 mnkr och lägre övriga 
kostnader om 0,2 mnkr. 

2.2 Gymnasieskola och vuxenutbildning 

Utfall för perioden och helårsprognos 
Gymnasieskolan har en positiv budgetavvikelse i perioden på 2,1 mnkr. Antal köpta platser och 
snittpris per plats är fortsatt lägre än budgeterat. Behovet av stöd inom gymnasieskola är större 
än budgeterat och har en negativ avvikelse i perioden. 
 
Vuxenutbildningen har en mindre negativ budgetavvikelse i perioden. En positiv avvikelse inom 
gymnasial vuxenutbildning motverkas av en negativ inom svenska för invandrare. 
 
Inom gymnasieverksamheten är höstens antal barn och snittpriser fortsatt lägre än budgeterat 
och köp av plats beräknas få en positiv budgetavvikelse vid årets slut. Behovet av särskilt stöd 
förväntas fortsatt överstiga budget under höstterminen. Verksamheten prognostiserar en 
positiv budgetavvikelse vid årets slut om 2,2 mnkr. 
 
Inom vuxenutbildningen beviljas utbildning under hösten utifrån att verksamhetens budget ska 
förbrukas, men helårsprognosen är en positiv avvikelse om 0,1 mnkr. 

2.3 Kostverksamhet 

Utfall för perioden och helårsprognos 
Kostverksamhetens visar för perioden en mindre negativ budgetavvikelse om 0,02 mkr. 
Avvikelsen består av högre livsmedelskostnader än budget om 0,3 mkr. Personalkostnaderna 
var under perioden högre än budgeterat med 0,1 mnkr medan intäkter, främst av försäljning var 
0,4 mkr högre än budgeterat. Intäkterna beräknas bli högre än budgeterat vid årets slut av ökad 
extern försäljning. Motsvarande beräknas livsmedelskostnaderna öka under hösten. 
Livsmedelskostnaderna beräknas öka under hösten beroende på torkan under sommaren vilket 
ger råvarubrist. Världsmarknadspriserna på livsmedel är volatila, vilket i viss mån ger en 
osäkerhet i kostverksamhetens prognos. Kostverksamheten beräknas inte visa någon avvikelse 
mot budget vid året slut. 
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