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Förslag till nämndsbudget för BUN 2019 
 
Inledning 
Kommunstyrelsen har, vid sammanträdet 2018-03-21, fastställt budgetramar för åren 2019 – 
2021 (KS § 27/18). Respektive nämnd har, vid budgetdialogen i april, presenterat vad nämnden 
vill åstadkomma med sina mål på kort och lång sikt, liksom de större utmaningar verksam-
heterna inom BUN:s ansvarsområde står inför. Vid budgetdialogen lyftes även fram vilka 
områden som ska prioriteras och vilka verksamheter som ska effektiviseras.  
 
Barn- och utbildningsnämnden har 2018-06-19, § 37, godkänt förslag till budget 2019 samt plan 
för ekonomin 2020-2021. Nämndens budgetförslag har behandlats av kommunstyrelsen 2018-
10-17 och i kommunfullmäktige 2018-11-08. Enligt styrsystem för Lomma kommun ska 
nämnderna fastställa nämndsbudget. Förvaltningen har upprättat ett förslag till nämndsbudget 
2019 för barn- och utbildningsnämndens verksamheter. 
 
Utgångspunkter 
Budgetförslaget jämte förslaget till plan för ekonomin år 2020 – 2021 är framtaget med ledning 
av utbildningens nationella uppdrag och de av BUN prioriterade nämndsmålen för 2019 och de 
investeringar barn- och utbildningsnämnden föreslagit. Barn- och utbildningsnämnden har 
medgivits en budgetram med 742 554 tkr för år 2019. Budgetramen för år 2019 innebär en 
utökning med 40 713 tkr i förhållande till budgetramen för år 2018. I kommunstyrelsens budget-
förslag för 2017 togs beslut om 5,6 mnkr i effektiviseringar i 2019 års budget. I förslaget till 
nämndsbudget har hänsyn tagits till dessa effektiviseringar. De förändringar av budgetramen 
som gjorts mellan åren 2018 och 2019 redovisas i tabell 1 nedan. 
 
Budgetram 2019 i mnkr 

 Driftbudget Barn- och utbildningsnämnd 2018 -701,8 
Effektivisering* 2,8 
Tillväxtpost avseende 2018 -3,95 
Justering internhyra, effekt avskrivning -0,3 
Avskrivningar inventarier, datorer  -1,15 
Justering internhyra 1,4 
Kompensation för inflation -1,2 
Prisuppräkning gymnasieskola -2,8 
Tillväxtpost avseende 2019 -4,5 
Satsningar -9,5 
Löneökningar 2018 års nivå -12,1 
Löneökningar 2019 -9,6 
Justering övriga interna mellanhavanden 0,2 
Driftbudget barn- och utbildningsnämnd 2019 -742,6 
*Avser ökningen från 2018 års 2,8 till 2019 års 5,6 mnkr 

  

Tabell 1: Förändring i budgetram mellan år 2018 och 2019 i miljontals kronor. 

FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID 2018-11-19 
  

Vår referens: Martin Persson   
Direkttel: 040-641 1306  
E-post: martin.persson@lomma.se 
Diarienr: BUN/2018:116 
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Förändringar inom ram 
Förslaget till budgetram 2019 för barn- och utbildningsnämnden innebär att 742 554 tkr 
medgivits. Nedan redovisas förändringar i tabell i jämförelse med barn- och 
utbildningsnämndens förslag 2018-06-19. Redovisning görs även av förändringar inom 
respektive KF-verksamhet. 
 
För- och grundskola 
För- och grundskoleverksamhetens budgetram är för 2019 utökad med 32,6 mnkr. 
 
Volymförändring 
Under 2019 kommer antalet barn i förskolan att minska och antalet elever i grundskolan att öka 
i förhållande till år 2018. Detta innebär att förskolans organisation behöver anpassas samt att 
fler klasser och ytterligare fritidshemsplatser behöver skapas. I den beräkning som görs i budget 
2019 har antalet barn inom förskolan minskat med 56 barn från 1608 till 1552 barn 2019. I 
grundskolan beräknas antalet elever öka med 203 elever från 4010 elever till 4213 elever 2019. 
Dessa förändringar innebär totalt en volymökning motsvarande 8,1 mnkr. 
 
Ersättningarna för barn och elever till fristående förskolor och grundskolor, interkommunal 
ersättning, baseras på kommunens självkostnader, har räknats upp. I budget till fristående 
verksamhet beräknas antalet barn inom förskolan öka med 1 barn från 168 till 169 barn år 2019. 
I grundskolan beräknas antalet elever minska med 8 elever från 303 elever till 295 elever år 
2019. Med gjorda effektiviseringar i verksamheten minskar ersättningen, medan ersättningen 
ökar med gjorda satsningar, till fristående förskolor och grundskolor. Kostnadsökningen 
inklusive prisökningen beräknas uppgå till cirka 1,8 mnkr. 
 
Gymnasieskola och vuxenutbildning 
Budgetramen för 2019 avseende gymnasieskola och vuxenutbildning är utökad med 8,1 mnkr. 
 
Gymnasieskola 
I budgetförslaget är gymnasieskolans budgeterade nettokostnader 8,1 mnkr högre än budget 
2018. Under 2019 prognostiseras 36 fler elever utbildas i gymnasieskolan, vilket tillsammans 
med prisuppräkning medför ökad nettokostnad med 6,7 mnkr. Budget för busskort har ökats 
med totalt 0,6 mnkr. Budgeterade medel för tilläggsbelopp har ökats med 0,8 mnkr. 
 
Den utökade gymnasielagen som beslutades under juli 2018 innebär att asylsökande elever kan 
få tillfälligt uppehållstillstånd. För de elever som beviljats tillfälligt uppehållstillstånd utgår inte 
statsbidrag för utbildningskostnad. Planeringsförutsättningarna för aktuell elevgrupp är svåra att 
förutse. 
 
Vuxenutbildning 
Budget för 2019 avseende gymnasial vuxenutbildning ligger totalt på samma nivå som 2018. 
Budget för utbildningskostnaderna avseende gymnasial vuxenutbildning har minskat. Samtidigt 
har motsvarande medel för personalkostnader för studie- och yrkesvägledare ökat och 
omdisponerats. De budgetjusteringar som gjorts för utbildningsinsatser inom gymnasial 
vuxenutbildning 2016/2017 ligger kvar i budgetförslaget för 2019. 
 
En statlig utredning pågår kring kommunal vuxenutbildning (SOU 2018:71). Utredningen ser 
bland annat över hur prioritering bland de sökande ska ske. Detta kan på sikt leda till ökade 
kostnader. 
 
Svenska för invandrare utreds av staten angående kvalitet i utbildning, den garanterade 
utbildningstiden och samordning med andra aktiviteter. Det är i dagsläget osäkert vilken 
ekonomisk betydelse det kommer att få. 
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Kostverksamhet 
Ökningen av antalet elever medför att kostverksamhetens volym anpassas till en högre nivå. 
Volymökningen, prisökning och löneuppräkning till 2019 motsvarar 2,2 mnkr. Den ökade 
volymen bedöms dock ge stordriftsfördelar som möjliggör effektiviseringar inom verksamheten 
motsvarande 0,75 mnkr. En satsning på pedagogiska måltider i förskolan med 0,35 mnkr har 
lagts till som råvarukostnad i budget. Detta innebär att kostverksamhetens resursbehov 
tillgodoses genom att 1,8 mnkr tillförs. 
 
 
Förändringar 

 i mnkr 
 Resurscentrum  -0,65 

Grundsärskola 0,9 
Statsbidrag maxtaxa -0,55 
Skolskjuts 0,2 
Centrala medel 0,1 
Totalt förändringar 0 

 
Tabell 2: Förslag till förändringar i budget 2019 i miljontals kronor i jämförelse med Barn- och 
utbildningsnämndens förslag 2018-06-19. 
 
 
Resurscentrum 
En ny bedömning av budgetförslaget har gjorts under hösten till följd av ökade stödbehov.  Det 
ökade stödbehovet har föranlett förstärkning av budgetförslaget med 0,9 mnkr. Dessa förstärkningar 
finansieras genom satsningarna med 0,25 mnkr och genom omdisponering av medel inom 
verksamheterna med 0,65 mnkr. Effektiviseringskravet i tidigare budgetförslag på 0,3 mnkr är nu 
borttaget. 
 
Grundsärskola 
Vid höstens genomgång av behov till grundsärskolan har konstaterats att antalet elever i grundsär-
skola sjunker med 2,5 helårsplatser till 24 platser totalt, vilket medför en lägre kostnad om 0,9 mnkr. 
Det är främst platser i extern verksamhet som sjunker. 
 
Statsbidrag maxtaxa 
De kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem får statsbidrag som 
kompensation. Lomma kommuns tilldelning av statsbidrag för maxtaxa 2019 sjunker mot tidigare 
prognos motsvarande 0,55 mnkr som en följd av ändrade förutsättningar i utjämningssystemet. 
 
Skolskjuts 
Avsatta medel för skolskjuts, busskort och i vissa fall taxiresor är i budgetförslag 2019 1,0 mnkr. 
Motsvarande budget var 2018 1,8 mnkr. I 2019 års budgetförslag från juni beräknas kostnaderna för 
skolskjuts minska med 0,6 mnkr till totalt 1,2 mnkr. En ny bedömning har gjorts att tilldelade medel 
kan minskas med ytterligare 0,2 mnkr. 
 
Centrala medel 
Under 2018 har de centrala kostnaderna hållits nere för att kunna balansera ekonomiskt resultat mot 
budget. En bedömning har gjorts att centrala medel kan minskas med ytterligare 0,1 mnkr till 2019. 
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Prioriterade satsningar i budget 2019  
De satsningar och prioriteringar som görs i budget 2019 har sin utgångspunkt i dialogen mellan 
politik och profession. Satsningarna skapar goda förutsättningar för en vidareutveckling av 
utbildningsverksamheten i Lomma kommun med fokus på förskolans lärandeuppdrag och 
grundskolans kunskapsuppdrag. Genom satsningarna skapas goda förutsättningar för att 
nämndsmålen nås och även för en fortsatt god kvalitetsutveckling i förskola och grundskola. 
 
Satsningar 

 i mnkr 
 Satsningar på pedagogiskt ledarskap -1,7 

Höjda grundbelopp för åk 7-9 -1,9 
Ökad utvecklings- och planeringstid för förskollärarna -0,5 
Förstärkning förskolan, pedagogisk måltid samtliga pedagoger  -0,35 
Professionsprogram, personalen vid förskole-/skolenheterna -0,5 
Generella förstärkningar av det barn- och elevnära arbetet  -1,15 
Inredning /utrustning Pilängskolans nya lokaler -1,0 
Ytterligare satsning på grundbelopp, volymer -2,4 
Totalt satsningar -9,5 

 
Tabell 3: Satsningar i budget 2019 i miljontals kr. 
 
 
Fler skolledare 
En satsning på ytterligare 2 skolledartjänster inför 2019 förbättrar skolledarnas förutsättningar att 
arbeta med sitt nationella uppdrag ”särskilt verka för att utbildningen utvecklas”. Läroplanen beskriv-
er rektorsuppdraget som att vara ”pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal på 
skolan” med det övergripande ansvaret ” för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella 
målen”. Rektorn ska vidare ”ansvara för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till 
de nationella målen och kunskapskraven”. Satsningen på fler skolledare har också sin grund i att 
antalet elever inom grundskolan fortsätter att öka 2019. Resursförstärkningen för skolledarna har 
lagts in i grundbeloppet för åk 4 - 6. Rekryteringen av en biträdande rektor till Bjärehovsskolan har 
redan inletts. 
 
Förvaltningen kommer under 2019 att ta fram en tydlig delegation på rektorsansvaret till de 
biträdande rektorerna för en del av en skolenhets verksamhet och för de medarbetare som arbetar 
där. Delegationen säkerställer mindre medarbetarvolym per skolledare och tydliggör för 
medarbetarna vilken som är deras ansvarige arbetsledare.  
 
Ökade skolledarresurser förbättrar förutsättningarna för lektion- och verksamhetsbesöken, ett viktigt 
redskap för att utveckla lärarna, vilkas arbete är en förutsättning för att nå nämndsmålen kring 
skolans kärnuppdrag – elevernas kunskaper.  
 
Strukturen för skolenheternas systematiska kvalitetsarbete har utvecklats under 2018 med en 
tydligare inriktning på lärares praktik (undervisningen) och en koppling mellan undervisningspraktik 
och resultat. De förbättrade förutsättningarna för skolledarna kommer att vara gynnsamt för 
skolledarnas möjlighet att fånga de variationer som finns på skolenheten. Förutsättningarna för att 
mobilisera skolenheten för både gemensamt och individuellt förbättringsarbete kring de 
utvecklingsmål som identifierats förbättras också.  
 
Höjda grundbelopp i åk 7 – 9 
Den tydligaste satsningen på en höjning av grundbeloppen görs på grundskolan åk 7 – 9. Nivån på 
grundbeloppen är betydligt lägre än i närliggande kommuner. Resursförstärkningen är tänkt att bidra 
dels till en bra grundbemanning med en förbättrad arbets- och studiemiljö och dels förstärka arbetet 
med extra anpassningar och särskilt stöd så att nämndsmålet om 100 % behöriga till gymnasieskolan 
nås. Det höjda grundbeloppet motsvarar 1 500 kr per elev. 
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Resursfördelningen till förskolan ligger på samma nivå eller lite högre än närliggande kommuner. 
Grundskolans lågstadium har goda förutsättningar dels genom den statliga lågstadiesatsningen och 
fritidshemssatsningen och dels genom det pedagogiska stöd som fritidspedagogerna ger lärarna 
under elevernas skoldag. 
 
Planering- och reflektionstid för förskollärarna 
Riksdagen har fattat beslut om en reviderad läroplan för förskolan. I den reviderade läroplanen för 
förskolan förtydligas förskollärarnas ansvar för undervisningen. Arbetssituationen inom förskolan, 
med allt längre vistelsetider för barnen, har gjort det svårt för förskolelärarna att i praktiken 
genomföra sin planerings- och reflektionstid. Detta har begränsat förutsättningarna för det 
pedagogiska utvecklingsarbetet kring barns lärande. Satsningen på ökade resurser för planering- och 
reflektionstid förstärker förskollärarnas roll och ansvar för det pedagogiska utvecklingsarbetet.  
 
Pedagogisk måltid, förskolan 
Måltiden i förskolans verksamhet är en viktig del av den pedagogiska verksamheten. Förstärkningen 
av resurserna gör det möjligt för samtliga i personalgruppen att äta lunch med barnen. 
  
Professionsprogram 
Utvecklingen av kvalitetsarbetet för förskola och grundskola under 2018 har lagt tyngdpunkten på 
undervisningspraktiken och kopplingen mellan den och de resultat som åstadkoms. Fortbildning- och 
kompetensutveckling är i Lomma kommun år 2018 i första hand ett ansvar för rektorer och 
förskolechefer på de enskilda enheterna. Fortbildningens innehåll styrs ofta av nationella reformer 
som har skapats utanför eller på distans. Utgångspunkten är inte i första hand lokala 
utvecklingsbehov eller utifrån lärarprofessionens behov. 
 
En nyligen publicerad utredning (SOU 2018:17) anser att grunden för lärares och rektorers 
karriärlånga utveckling måste drivas i högre grad inifrån professionen och utifrån lokala identifierade 
behov. Tyngdpunkten behöver förflyttas från ett ”utifrån-uppifrån-perspektiv till ett ”inifrån-nerifrån-
perspektiv”. 
 
Lomma kommun tar nu genom UKF-förvaltningen, i dialog med rektorer och förskolechefer, ett 
samlat och strategiskt grepp om fortbildning och professionsutveckling utifrån de behov som vi 
identifierat i det systematiska kvalitetsarbetet. Professionsprogrammet kommer att driva en hållbar 
skolutveckling på lång sikt och dessutom vara ett viktigt verktyg i den kommande 
kompetensförsörjningen. 
 
Generella förstärkningar av det barn- och elevnära arbetet 
I tidigare budgetförslag till 2019 beräknades antalet nyanlända elever öka från 89 elever till 95 elever 
med en utökning om 0,95 mnkr. En ny beräkning visar på 104 nyanlända elever under 2019 och att 
ytterligare medel om 0,9 mnkr behöver tillföras. Stödbehovet i resurscentrums verksamhet bedöms 
vara högre och av behovet om 0,9 mnkr kan 0,25 mnkr tillgodoses av generella förstärkningar. 
Sammanlagt 1,15 mnkr föreslås tillföras i generella förstärkningar. 
 
Inredning/utrustning Pilängskolans nya lokaler 
Till år 2019 har barn- och utbildningsnämnden fått kompensation för ökade avskrivningar för om- och 
tillbyggnad av lokaler i Pilängsområdet. Det har avsatts 1 mnkr till inredning och utrustning till 
Pilängskolans nya lokaler vid uppstart. 
 
Ytterligare satsning på grundbelopp, volymer 
Medel för ytterligare satsning på grundbelopp föreslås användas till ökat antal barn och elever 
jämfört med budgetförslag i juni. Uppföljning av aktuellt barn- och elevantal för hösten i förskolor 
och grundskolor, tillsammans med prognos antal barn och elever 2019, konstateras en ökning av 
volymen i jämförelse med budgetförslag i juni. I förskolan förväntas ytterligare 2 barn jämfört med 
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tidigare prognos. I grundskolan förväntas ytterligare 65 elever jämfört med tidigare prognos. Medel 
motsvarande 2,4 mnkr har ytterligare avsatts till ökade volymer. 
 
Effektivisering – Administration 
Kommunfullmäktige behandlade budget 2017 samt plan för ekonomin för åren 2018 – 2019 vid 
sammanträdet 2016-11-17 (KF § 99/16). Kommunfullmäktige beslutade att effektiviseringar ska 
genomföras i nämndernas verksamheter omfattande totalt 3 mnkr år 2017, 5 mnkr år 2018 och 10 
mnkr år 2019 samt att effektiviseringarna ska ske i enlighet med övergripande mål 2015 - 2019, som 
föreskriver att alternativa driftsformer alltid ska övervägas i alla verksamheter, samt att alla 
administrativa funktioner regelbundet ska prövas (KF § 99, bilaga D, s 17 – 18 ”Särskilt uppdrag om 
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). I planeringsförutsättningarna, budget 2018, har kostnaden för IT-stöd/support ökat med 
motsvarande 0,6 mnkr. Detta betyder verksamhetsmässigt att nivån på stöd/support för den digitala 
transformationen för nämnden kommer att ligga på samma nivå under år 2019 som 2018. 
 
Beslut om den återstående effektiviseringen innebär ytterligare en minskning med 0,6 mnkr på 
ledning och administration. Beslut om detta tas i samband med samverkan om budgetärendet 2019.  
 
Målsättning 
Ekologiska och närproducerade livsmedel 
Arbetet med att öka andelen inköp av ekologiska och närproducerade livsmedel inom förskola/skola 
kommer att fortsätta. En förutsättning för detta är att öka andelen vegetarisk kost. Vidare fortsätter 
arbetet för ett hållbart samhälle innefattande minskat matsvinn, närodlade råvaror och att det 
nationella målet för andelen ekologisk mat följs. Genom detta systematiska miljöarbete 
vidareutvecklas långsiktigt hållbara arbetsmetoder, val av råvaror och leverantörer. Detta arbete 
bedöms bidra till mindre miljöpåverkan än effekten av att 50 % av alla upphandlade livsmedel ska 
vara märkta med tredjepartscertifieringar år 2020 (KF § 76 /16).  
 
BUN:s mål att nå 35 % bedöms innebära en ökad kostnad med 0,885 mnkr för 2019. Om målet helt 
ska uppfyllas från och med 2020 kommer den årliga kostnadsökningen att vara 3,0 mnkr. Medel för 
detta finns inte avsatt i budget. Förvaltningen föreslår en diskussion i nämnden om förnyad 
målsättning inom detta område. 
 
Volymer och ersättningar inom för och grundskoleverksamheten 
Till 2018 togs en ny ersättningsmodell fram inom för- och grundskoleverksamheten. I 2018 års 
budget var det då inte möjligt att göra en jämförelse av kostnader med tidigare år. I 2019 års budget 
finns nu denna möjlighet att kunna göra rättvisande jämförelser. Nedan visas för- och grundskolans 
budgeterade volymer, ersättning per barn/elev och total kostnad per ålder/årskurs och verksamhet 
2018 och 2019. I bilaga Grundbelopp redovisas ersättningens grundbelopp mer i detalj. 
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2018 2019

Volym

Per     
barn/-

elev 
Totalt 

Budget Volym

Per     
barn/-

elev 
Totalt 

Budget
Förskola 1-2 år 430 -135 531 -58 278 129 385 -139 500 -53 707 542
Förskola 3-5 år 923 -103 706 -95 721 020 921 -106 641 -98 216 578
Familjedaghem 87 -111 425 -9 694 000 77 -128 612 -9 903 134
Öppen förskola/Jourverks -885 000 -918 000
Förskoleklass 373 -57 575 -21 475 377 394 -58 796 -23 165 469
Skolår 1-3 1183 -77 588 -91 786 380 1 191 -79 356 -94 512 831
Skolår 4-6 1103 -81 966 -90 408 150 1 190 -85 101 -101 270 470
Skolår 7-9 1048 -100 108 -104 913 100 1 143 -104 183 -119 080 710
Fritidshem, f-3 1454 -32 773 -47 651 900 1 486 -33 481 -49 753 028
Fritidshem, skolår 4-6 253 -19 601 -4 959 000 258 -19 864 -5 127 000
Modersmålslärare -1 343 000 -1 777 000
Grundsärskola -3 104 000 -9 076 000
Totalt 6 854 -530 219 056 7 045 -566 507 762

Övrigt
Fristående verks -51 762 000 -52 382 000
Politik -1 429 000 -1 597 000
Stöd -15 735 000 -11 081 000
Nyanlända -4 450 000 -6 515 000
Försäljning av plats 10 105 000 11 425 000
Statsbidrag moms 2 519 000 2 821 000
Skolskjuts -1 802 000 -1 005 000
Maxtaxa 7 653 000 7 060 000

Totalt för- o grundskoleverksamhet -585 120 056 -617 781 762  
 
Tabell 4: Volymer, ersättningar och total kostnad i kr inom för- och grundskoleverksamheten 2018 
och 2019. Poster under övrigt tillhör för- och grundskolans budget men utgör ej underlag för 
elevpeng.  
 
 
Nämndsbudget 
En nämndsbudget har upprättats per KF-verksamhet. Inom för- och grundskole-verksamhet uppdelad 
i förskola, grundskola, resurscentrum 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. 
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Driftnetto BUN totalt Budget Budget Budget Budget Budget Budget
per Kf-verksamhet och verksamhet 2018 2018 2 018 2019 2019 2 019

Intäkt Kostnader Totalt Intäkt Kostnader Totalt

Central och gemensam verksamhet 2 990 -20 046 -17 056 2 604 -17 545 -14 941

Förskoleverksamhet 32 924 -208 183 -175 259 28 190 -202 183 -173 993
Varav fristående, annan kommun -20 255 -20 255 -20 677 -20 677

Grundskoleverksamhet 53 623 -416 064 -362 441 54 221 -456 588 -402 367
Varav fristående, annan kommun -35 007 -35 007 -35 305 -35 305

Resurscentrum 334 -30 698 -30 364 923 -27 404 -26 481
Varav fristående, annan kommun -11 555 -11 555 -7 267 -7 267

FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET 89 871 -674 991 -585 120 85 938 -703 720 -617 782

Gymnasieskola 3 707 -113 163 -109 456 3400 -120 919 -117 519
Vuxenutbildning 220 -7 485 -7 265 470 -7 723 -7 253

GYMNASIESKOLA O VUXENUTBILDNING 3 927 -120 648 -116 721 3 870 -128 642 -124 772

KOSTVERKSAMHET 49 242 -49 242 0 51 034 -51034 0

BUN TOTALT 143 040 -844 881 -701 841 140 842 -883 396 -742 554  
 
Tabell 5: Förslag nämndsbudget 2019 i tusentals kronor. 
 
 
Investeringar 
Barn- och utbildningsnämndens budget 2019 för investeringar omfattar 6,5 mnkr. Investeringsbud-
geten innehåller nyanskaffning av utrustning till klassrum och i förskola om 1,5 mnkr. I budget för 
2019 har även medel tillskjutits med ca 5 mnkr. Den största posten avser inventarier till Pilängskolan 
om 4,3 mnkr men medel till investeringar har även avsatts för slutförande av investeringar till Lerviks 
förskola, datorer och läsplattor till årskurs 1-3 och för inventarier till Löddesnässkolans kök och 
matsal. 
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Beslutat 
2018

Budget 
2019

Mindre investeringar -1 000 -800
Investering nyanskaffning klassrum/förskoleavd -390 -725
Hörselutrustning Resurscentrum -300
Kostverksamheten reinvesteringar -200
Summa mindre investeringar -1 890 -1 525
Karstorp N tillbyggnad inventarier 237
Strandskolan inventarier -505
Lerviks förskola inventarier -2 247 -225
Piläng skola inventarier -4 331
Löddesnässkolan inventarier kök och matsal -226
Digitala hjälpmedel förskolan -1 000
Datorer/läsplattor årskurs 1-3 -3 294 -164
Reinvestering datorer/läsplattor årskurs 4-6 312
Investeringar totalt -8 387 -6 471  
 
Tabell 6: Beslutade investeringar i tusental kr i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2018-11-08. 


