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1 Delårsrapport 2019 

1.1 Driftredovisning 
Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL 

Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår 

Gymnasieskola / 
vuxenutbildning 

-80 918 -79 926 992 -124 772 -124 272 500 -113 221 

SUMMA -80 918 -79 926 992 -124 772 -124 272 500 -113 221 

1.2 Sammanfattning 
Gymnasieskola och vuxenutbildning prognostiseras totalt att få en positiv budgetavvikelse på 
0,5 mnkr vid årets slut. 
 
Antal köpta platser inom gymnasieskolan prognostiseras vara fler än budgeterat samtidigt som 
genomsnittspriset per plats förväntas var lägre än budgeterat. Helårsprognos för gymnasie-
skolan är en positiv avvikelse på 1,5 mnkr vid årets slut. 
 
Inom vuxenutbildning har efterfrågan varit större än budgeterat. Gymnasial vuxenutbildning 
förväntas ha en positiv avvikelse samtidigt som grundläggande vuxenutbildning och svenska för 
invandrare (SFI) förväntas ha en negativ avvikelse vid årets slut. Vuxenutbildningen 
prognosticeras att få en negativ budgetavvikelse på 1 mnkr vid årets slut. Endast lagstadgade 
utbildningar beviljas. 

1.3 Perioden - Analys ekonomi/verksamhet 
Gymnasieskolan har en positiv budgetavvikelse i perioden på 1,4 mnkr. Den positiva avvikelsen 
finns främst inom köp av plats och stöd. Lommas genomsnittskostnad för en gymnasieplats 
under vårterminen var lägre än budgeterat vilket delvis motverkades av fler gymnasieplatser än 
i budget. Vidare har statsbidragen varit högre än förväntat både för 2018 och 2019. Färre elever 
än budgeterat har ansökt om stöd i gymnasieskolan under vårterminen vilket ger en positiv 
budgetavvikelse i perioden. 
 
Vuxenutbildningen har totalt en negativ budgetavvikelse i perioden på 0,4 tkr. Grundläggande 
vuxenutbildning och svenska för invandrare har negativa budgetavvikelser vilket beror på högre 
efterfrågan än budgeterat. Gymnasial vuxenutbildning har en positiv avvikelse i perioden. 

1.4 Helårsprognos 

 - Prognos 
Gymnasieskolan prognostiserar vid årets slut en positiv avvikelse på 1,5 mnkr. Inom köp av plats 
kommer genomsnittspriset att vara lägre än budgeterat samtidigt som antal gymnasieplatser 
förväntas överstiga budget med cirka 20 elever. Statsbidrag som avser 2018 blev högre än 
förväntat och påverkar även årets avvikelse positivt. Stödet inom gymnasieskola förväntas få en 
positiv avvikelse på grund av färre ansökningar under vårterminen, och höstterminen 
prognostiseras motsvara budget. Skolskjuts inom gymnasiesärskolan förväntas kosta mer än 
budget på grund av fler elever och större behov än budgeterat. 
 
Skånetrafiken har gjort en förändring i sina busskortsrutiner, och kostnaden för busskort 
beräknas bli högre under höstterminen än vad den var under vårterminen. Det förväntas leda 
till en mindre negativ avvikelse. 
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Vuxenutbildningen prognostiserar vid årets slut en negativ budgetavvikelse på 1 mnkr. 
Gymnasial vuxenutbildning som delvis är statsbidragsfinansierad förväntas få en positiv 
budgetavvikelse vid årets slut. De som ansöker och har behörighet till lagstadgad utbildning 
erbjuds utbildningsplats. Inom grundläggande vuxenutbildning har efterfrågan varit större än 
budget vilket prognostiseras ge en negativ budgetavvikelse vid årets slut. Svenska för invandrare 
(SFI) prognostiseras få en negativ budgetavvikelse inom köp av plats. Kommunen har under 
hösten även börjat bedriva utbildningen i egen regi. I dagsläget bedöms förändringen kunna bli 
kostnadsneutral. 

 - Åtgärder för bokslut i balans 
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 fortsätter under 2019. Inom ramen för kontroll görs uppföljning 
av ekonomisk avvikelse i förhållande till budget. 

1.5 Investeringsredovisning 
Under hösten har kommunen börjat bedriva utbildning i svenska för invandrare i egen regi. I 
samband med det har investeringar genomförts motsvarande 0,2 mnkr. 

1.6 Mål och måluppfyllelse 

Eleverna kunskaper utvecklas genom hög kvalitet i undervisningen 
Resultat 
Nämndsmålet bedöms bli uppfyllt under 2019. 
 
Bedömningen bygger på resultat 2018 i förhållande till aktuella målvärden 2019. 
 
Nämndsmålet mäts med utgångspunkt i fyra målvärden, där samtliga ska vara uppnådda för 
att målet ska vara uppfyllt. 
 
1. Minst 85 % av gymnasieeleverna inom högskoleförberedande program tar examen inom 3 år. 
2. Minst 65 % av gymnasieeleverna inom yrkesförberedande program tar examen inom 3 år.  
3. Minst 90 % av gymnasieeleverna inom högskoleförberedande program tar examen inom 4 år. 
4. Minst 70 % av gymnasieeleverna inom yrkesförberedande program tar examen inom 4 år. 
  
Resultaten hämtas i Kolada. Materialet är tillgängligt i slutet av december. Förvaltningen ber 
därför att få återkomma med resultatredovisning, analyser och förbättringsområden till 
rapportering i samband med årsbokslut. 


	1 Delårsrapport 2019
	1.1 Driftredovisning
	1.2 Sammanfattning
	1.3 Perioden - Analys ekonomi/verksamhet
	1.4 Helårsprognos
	- Prognos
	- Åtgärder för bokslut i balans

	1.5 Investeringsredovisning
	1.6 Mål och måluppfyllelse
	Eleverna kunskaper utvecklas genom hög kvalitet i undervisningen



