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ANSLAG/BEVIS 
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Paragrafer: §32-§44 

Datum när anslaget sätts upp: 2022-05-11 

Datum när anslaget tas ned: 2022-06-01 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Lomma 

Anslaget har justerats av: Filippa Bokelid 

Anslaget har signerats digitalt 

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 3 av 20 

 Sammanträdesdatum 
BUN 2022-05-03 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

Närvarolista 

Beslutande: 
Fredrik Karström (M), Ordförande  
Lena Wahlgren (M), 1:e vice ordförande 
Thomas Eneström (S), 2:e vice ordförande  
Leslie Qvandrup (M), Ledamot 
Jesper Wiman (M), Ledamot  
Anita Fränninge (M), Ledamot 
Denise Rydblom (C), Ledamot 
Gun Larsson (L), Ledamot 
Malin Stern (S), Ledamot 
Ingela Hult (SD) ersätter Natalia Engstedt (SD), Ledamot 
Marianne Viberg (FB), Ledamot 
 
Övriga deltagare:  
Jonna Tingberg (M), Ersättare 
Cecilia Wittrock-Lindoff (M), Ersättare 
Camilla Cronsjö (M), Ersättare 
Marcus Magnusson (M), Ersättare 
Amy Bergstrand (C), Ersättare 
Pär Tufvesson (L), Ersättare 
Marie Sand (S), Ersättare 
Eva Netterlid (S), Ersättare 
 
Filippa Bokelid, Sekreterare 
Roberto Citterio, Förvaltningschef  
Åsa Melkersson, verksamhetschef för grundskola 
Kristina Liljenström, administrativ chef 
Per-Olof Petersson, ekonom 
Ingela Roxenby, verksamhetschef centrala barn- och elevhälsan 
Staffan Friberg, utredningschef 
Ragnar Andreé, Lärarnas Riksförbund 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 4 av 20 

 Sammanträdesdatum 
BUN 2022-05-03 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

BUN § 32  

Förändring av föredragningslistan 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Fredrik Karström (M) föreslår barn- och utbildningsnämnden att besluta att behandla 
sammanträdets dagordning enligt nedan. 

Beslut: 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förändra föredragningslistan enligt nedan: 

1. Val av justeringsperson 

2. Förändring av dagordningen 

3. Information om ekonomisk uppföljning 2022-01-01 – 2022-03-31 

4. Beslut om budgetkorrigering 2022 med anledning av sänkt personalomkostnad 

5. Information om status för etablering av gymnasieskola i Lomma kommun 

6. Beslut om programinriktning vid planerad gymnasieskola 

7. Information om närvaroteamet 

8. Beslut om lokalbehovsplan  

9. Information från förvaltningen 

10. Anmälan av inkomna och avgivna skrivelser 

11. Anmälan av delegationsbeslut 

12. Extra ärende: Information om riktlinjer för skolpeng utomlands 

13. Extra ärende: Information om datum för Lärstämma 2022 

14. Extra ärende: Beslut om remiss av nämndsinitiativ 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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BUN § 33 BUN/2022:115 

Information om ekonomisk uppföljning 2022-01-01 - 2022-03-31 (Kvartalsrapport - 
personalredovisning) 

Ärendebeskrivning 
Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem, anger krav för uppföljning av verksamheten. 
Uppföljningen har till syfte att samtliga nämnder regelbundet får en uppföljning av verksamheten, och 
att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige löpande får information om vad som händer i 
verksamheten. Uppföljning och rapportering sker löpande under året i form av månadsrapporter på 
nämndnivå, kvartalsrapport och delårsrapport samt årsredovisning. Kommunstyrelsen följer upp 
helheten och nämnderna följer löpande sina verksamheter. 
 

Förvaltningen redovisar utfall för perioden januari – mars och helårsprognos samt åtgärder för att nå 
budget i balans. 
 
Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-04-19, §28. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-04-19, §28 
- Rapport ekonomisk uppföljning 2022-01-01- 2022-03-31 kvartalsrapport 
- Bilaga ekonomisk uppföljning 2022-01-01-2022-03-31 kvartalsrapport 

Beslut: 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 

- Barn- och utbildningsnämnden godkänner kvartalsrapport för 2022-01-01-2022-03-31 och 
översänder den till kommunstyrelsen. 

./. Bilaga A, B. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Akten 
Kommunstyrelsen  
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1 Verksamhet 

Pandemin (med hög sjukfrånvaro januari och februari) har ersatts av i krig i Ukraina. Det 
innebär att framtiden fortsätter vara osäker och oviss. Förberedelser för flyktingström från 
Ukraina pågår i verksamheterna. Personalplanering och riskanalyser inför heltidsresans 
införande pågår. 
  
Förskoleverksamhet 
Befolkningsprognos visar fortsatt minskning av barnantal i åldersgruppen 1 - 5 år de 
kommande åren. 
Helårsbudgeten för barn i behov av extraordinärt stöd ("LSS-peng") är nästan förbrukad under 
perioden på grund av att det finns fler barn med extraordinärt behov i verksamheten. 
Det finns risk för övertalighet vad gäller personal inom förskolan inför augusti 2022. 
Antalet dagbarnvårdare reduceras ytterligare inför augusti 2022. Detta innebär vissa 
omställningskostnader. 
  
Grundskoleverksamhet 
Befolkningsprognosen visar minskat barnantal i åldersgruppen 6-15 år de kommande åren. 
Bronshallen (idrottshall) har tagits i bruk, men är konstaterat i icke ändamålsenligt skick vilket 
kommer innebära merkostnader för material och justeringar i lokalerna innan den kan 
användas. 
Det finns risk för övertalighet bland lärarassistenter från och med höstterminen 2022. 
  
Gymnasieskola och vuxenutbildning 
Riksdagsbeslut har fattats om utökning av antalet timmar i undervisning för Svenska för 
invandrare från och med augusti 2022 (En sammanhållen utbildning för nyanlända). 
  
Kostverksamhet 
Planering av ett beredskapslager av livsmedel pågår. Händelser i omvärlden påverkar tillgång 
på livsmedel och ger ökade priser på livsmedel som en följd. 
Kostenheten samarbetar med Socialförvaltningen för att utbilda vårdpersonal om måltider och 
måltidsmiljö. 
  

1.1 Ytterligare information till nämnden 

2 Ekonomi 

2.1 Utfall/Prognos 
Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL 

Nettokostn i tkr Utfall Budget Avvikels
e Prognos Budget Avvikels

e Fg helår 

Förskoleverksamhet -43 614 -42 303 -1 311 -164 
506 

-164 
506 0 -47 072 

Grundskoleverksamhet -123 
769 

-130 
553 6 784 -480 

334 
-480 
334 0 -124 

674 

Gymnasieskola/vuxenutbildnin
g -34 942 -35 548 606 -146 

804 
-146 
804 0 -34 338 

Kostverksamhet -993 -991 -2 0 0 0 -1 143 

SUMMA -203 
318 

-209 
395 6 077 -791 

644 
-791 
644 0 -207 

227 

Investeringar, utgift -216 -6 051 5 835 -24 203 -24 203 0  
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2.2 Resultatrapport utfall/prognos 

Resultatrapport  UTFALL   PROGN
OS  UTFALL 

Nettokostnader i tkr Utfall Budget Avvikels
e Prognos Budget Avvikels

e Fg helår 

Intäkter 42 282 38 453 3 829 166 300 150 300 16 000 157 941 

Summa intäkter 42 282 38 453 3 829 166 300 150 300 16 000 157 941 

Personalkostnader -139 
355 

-139 
355 0 -513 

285 
-504 
385 -8 900 -512 457 

Hyror -24 612 -24 622 10 -98 487 -98 487 0 -92 647 

Varor, bidrag och tjänster -79 307 -81 236 1 929 -336 
837 

-328 
537 -8 300 -327 914 

Avskrivningar och internränta -2 325 -2 634 309 -9 335 -10 535 1 200 -8 937 

Övrigt        

Summa kostnader -245 
599 

-247 
847 2 248 -957 

944 
-941 
944 -16 000 -941 955 

Summa Totalt -203 
317 

-209 
394 6 077 -791 

644 
-791 
644 0 -784 014 

2.3 Sammanfattande kommentarer kring ekonomiskt utfall och prognos till KS/KF 

Sammanfattande kommentarer till utfall och prognos till KS/KF 
Barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden noterar en positiv budgetavvikelse om 6,1 mnkr för perioden. 
Nämnden prognostiserar att budget hålls under året. 
Förskoleverksamheten 
UTFALL FÖR PERIODEN 
Förskoleverksamheten visar för perioden en negativ budgetavvikelse om -1,3 mnkr. 
Förskoleenheterna har en positiv budgetavvikelse i perioden om totalt 2,6 mnkr. Budgeterade 
medel för volymbaserad resursfördelning har en negativ periodiseringsavvikelse om -3,6 mnkr. 
I övrigt finns det mindre avvikelser i verksamheten på totalt -0,3 mnkr, där -0,2 mnkr beror på 
att avtalet för extrastädning på grund av pandemin har fortlöpt under årets första kvartal. 
  
HELÅRSPROGNOS 
Förskoleverksamheten beräknas hålla budget under året. 
Antalet barn i förskolan förväntas vara fler än budgeterat, och prognosen för volymer pekar på 
en negativ avvikelse vid årets slut. Statsbidraget för "kvalitetshöjande åtgärder i förskolan för 
2022" överstiger budget under året. Mindre intäkter från avgifter tillsammans med 
extrastädning på grund av pandemin under årets första kvartal beräknas ge en negativ 
budgetavvikelse vid årets slut. 
  
Grundskoleverksamheten 
UTFALL FÖR PERIODEN 
Grundskoleverksamheten visar för perioden en positiv avvikelse mot budget om 6,8 mnkr. 
Grundskoleenheterna har en positiv budgetavvikelse om 4,7 mnkr. Statsbidraget 
”Skolmiljarden” är intäktsförd och ger en positiv budgetavvikelse om 2,3 mnkr. I övrigt finns 
det mindre negativa avvikelser inom verksamheten om sammantaget -0,2 mnkr bland annat 
beroende på extrastädning på grund av pandemin. 
  
HELÅRSPROGNOS 
Grundskoleverksamheten prognostiserar att budget hålls under året. 
Under året prognostiseras antal elever att vara fler än budget samtidigt som intäkter för sålda 
platser och avgifter väntas överstiga budget. 
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Gymnasieskola och vuxenutbildning 
UTFALL FÖR PERIODEN 
Gymnasieskolan och vuxenutbildningen har en positiv budgetavvikelse i perioden om 0,6 mnkr. 
Avvikelsen finns främst inom vuxenutbildning. 
  
HELÅRSPROGNOS 
Gymnasieskolan och vuxenutbildningen prognostiseras hålla budget under året. Inom 
gymnasieskolan prognostiseras antal elever bli något färre än budget samtidigt som 
genomsnittskostnaden förväntas bli högre än budget. 
Inom vuxenutbildningen prognostiseras svenska för invandrare kosta något mer än budget 
samtidigt som komvux gymnasial och komvux som särskild utbildning förväntas att kosta något 
mindre än budget. 
  
Kostverksamheten 
UTFALL FÖR PERIODEN 
Kostverksamheten visar för perioden totalt en avvikelse om 0 mnkr. Verksamheten visar en 
positiv budgetavvikelse inom statliga bidrag, personal och inköp (0,9 mnkr). 
Försäljningsintäkterna var för perioden lägre än budget (-0,9 mnkr). 
HELÅRSPROGNOS 
Kostverksamheten prognostiserar en avvikelse mot budget om 0 mnkr för helåret. Den 
prognostiserade avvikelsen bygger på nuvarande planering och livsmedelspriser. Det finns 
stora osäkerhetsfaktorer i omvärlden som kan komma att påverka helårsresultatet negativt. 
  

Sammanfattning av åtgärder för bokslut i balans till KS/KF 

2.4 Kommentarer kring ekonomiskt utfall och prognos till egen nämnd 

Kommentar och analys av utfallet och prognos till egen nämnd 
Barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden noterar en positiv budgetavvikelse om 6,1 mnkr för perioden. 
Nämnden prognostiserar att budget hålls under året. 
  
Förskoleverksamhet 
UTFALL FÖR PERIODEN 
Förskoleverksamheten visar för perioden en negativ budgetavvikelse. -1,3 mnkr 
Positiv budgetavvikelse +2,8 mnkr 

• Förskoleenheterna visar för perioden en positiv avvikelse mot budget. +2,6 mnkr. 
• Mindre positiv avvikelse centralt på intäkter för sålda platser och 

verksamhetskostnader. +0,2 mnkr 
Negativ budgetavvikelse -4,1 mnkr 

• Central budget för volymer har i perioden en negativ avvikelse. Avvikelsen beror i 
huvudsak på periodisering. -3,6 mnkr 

• Tilläggsbelopp har i perioden en negativ budgetavvikelse. Behoven under vårterminen 
är högre än budgeterat. -0,2 mnkr 

• Extrastädning på grund av pandemin har fortlöpt under året första kvartal och 
städkostnaderna överstiger budget. -0,2 mnkr 

• Centrala barn- och elevhälsan har i perioden en negativ budgetavvikelse gällande köp 
av verksamhet. -0,1 mnkr 

  
HELÅRSPROGNOS 
Förskoleverksamheten beräknas hålla budget under året. 
Positiv budgetavvikelse +2,3 mnkr 
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• Statsbidraget för "kvalitetshöjande åtgärder i förskolan för 2022" är högre än 
budgeterat. +1,8 mnkr 

• Intäkter för barn från andra kommuner prognostiseras ge en positiv budgetavvikelse. 
+0,3 mnkr 

• Kapitalkostnader beräknas få en positiv budgetavvikelse vid årets slut motsvarande 
+0,2 mnkr. 

Negativ budgetavvikelse -2,3 mnkr 
• Antalet barn i förskolan förväntas vara fler än budgeterat under året. Volymprognosen 

pekar på en negativ avvikelse mot budget vid årets slut. -0,5 mnkr 
• Barn i behov av extraordinärt stöd ("LSS-peng") är fler än budgeterat och kostnaden 

för tilläggsbelopp prognostiseras överstiga budget. -0,4 mnkr 
• Intäkter från avgifter prognostiseras få en negativ avvikelse mot budget. -0,7 mnkr 
• Extrastädning på grund av pandemin har fortlöpt under årets första kvartal och 

städkostnaderna överstiger budget. -0,2 mnkr 
• Alla förskoleenheter utom en prognostiserar att budget hålls under året. En enhet 

beräknas ha omställningskostnader under året som ger en negativ budgetavvikelse vid 
årets slut. -0,5 mnkr. 

  
Grundskoleverksamheten 
UTFALL FÖR PERIODEN 
Grundskoleverksamheten visar för perioden en positiv avvikelse mot budget om 6,8 mnkr. 
Positiv budgetavvikelse +8,2 mnkr 

• Grundskoleenheterna visar för perioden en positiv avvikelse mot budget. +4,7 mnkr. 
• Avsatta medel för volymer visar för perioden en positiv avvikelse. +0,2 mnkr 
• Centrala barn- och elevhälsan visar för perioden en positiv avvikelse inom personal och 

köp av plats. +0,3 mnkr 
• Statsbidrag ”Skolmiljarden” visar en positiv avvikelse i perioden. +2,3 mnkr 
• Försäljning av plats och avgifter visar en positiv avvikelse i perioden. +0,4 mnkr 
• Kapitalkostnader visar en positiv avvikelse i perioden. +0,3 mnkr 

Negativ budgetavvikelse -1,4 mnkr 
• Budgetkorrigering på grund av sänkt personalomkostnad är tillfälligt lagd centralt och 

påverkar negativt i perioden. -0,8 mnkr 
• Centrala personalkostnader har en negativ avvikelse i perioden på grund av 

felkonterade personalkostnader för IKT. -0,3 mnkr 
• Extrastädning på grund av pandemin har fortlöpt under årets första kvartal och 

städkostnaderna överstiger budget. -0,2 mnkr 
• Övriga centrala verksamhetskostnader har en negativ budgetavvikelse i perioden. -0,1 

mnkr 
  
HELÅRSPROGNOS 
Grundskoleverksamheten prognostiserar att budget hålls under året. 
Positiv budgetavvikelse +1,2 mnkr 

• Försäljning av plats och avgifter väntas få en positiv avvikelse under året. +1,2 mnkr 
Negativ budgetavvikelse -1,2 mnkr 

• Antalet elever inom grundskolan prognostiseras vara fler än budgeterad volym och 
prognosen pekar på en negativ avvikelse mot budget. -0,7 mnkr 

• Extrastädning på grund av pandemin har fortlöpt under årets första kvartal och 
städkostnaderna överstiger budget. -0,3 mnkr 

• Centrala personalkostnader prognostiseras få en negativ budgetavvikelse. -0,2 mnkr 
  
Gymnasieskola och vuxenutbildning 
UTFALL I PERIODEN 
Gymnasieskolan och vuxenutbildningen har en positiv budgetavvikelse i perioden om 0,6 mnkr. 
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Positiv budgetavvikelse +1,0 mnkr 
• Köp av gymnasieplats har en positiv budgetavvikelse. Färre köpta platser samtidigt 

som högre genomsnittspris än budgeterat. +0,3 mnkr 
• Lägre kostnad för tilläggsbelopp än budgeterat. +0,2 mnkr 
• Vuxenutbildningen har en positiv avvikelse i perioden. Avvikelsen finns främst inom 

svenska för invandrare och komvux gymnasial. +0,5 mnkr 
Negativ budgetavvikelse -0,4 mnkr 

• Statsbidragen inom gymnasieskolan har en negativ avvikelse i perioden. -0,3 mnkr. 
• Skolskjuts och busskort inom gymnasieskolan har en negativ budgetavvikelse i 

perioden. -0,1 
  
HELÅRSPROGNOS 
Gymnasieskolan och vuxenutbildningen prognostiseras att hålla budget under året. 
Positiv budgetavvikelse +0,3 mnkr 

• Kostnaden för köp av plats beräknas bli lägre än budgeterat. Färre elever än budget 
samtidigt som genomsnittspriset per plats prognostiseras bli högre än budget. +0,1 
mnkr 

• Komvux som särskild utbildning prognostiseras kosta något mindre än budget. +0,1 
mnkr 

• Komvux gymnasial och komvux grundläggande beräknas kosta något mindre än 
budget. +0,1 mnkr 

Negativ budgetavvikelse -0,3 mnkr 
• Statsbidrag och avgifter inom gymnasieskolan förväntas bli något lägre än budgeterat. 

-0,1 mnkr 
• Svenska för invandrare prognostiseras kosta något mer än budget. Kostnaden för 

köpta platser beräknas kosta mindre än budget samtidigt som verksamhet i egen regi 
beräknas få en negativ avvikelse. -0,2 mnkr 

  
Kostverksamhet 
UTFALL FÖR PERIODEN 
Kostverksamheten visar för perioden totalt en avvikelse om 0 mnkr. 
Positiv budgetavvikelse +0,9 mnkr 

• Personalkostnaderna var för perioden +0,3 mnkr lägre än budget. 
• Statliga bidrag visar för perioden en positiv budgetavvikelse om +0,3 mnkr, vilket 

främst förklaras av kompensation för sjuklönekostnader. 
• Livsmedelskostnaderna var under perioden +0,2 mnkr lägre än budgeterat. 
• Övriga verksamhetskostnader visar för perioden en mindre positiv avvikelse om +0,1 

mnkr. 
Negativ budgetavvikelse -0,9 mnkr 

• Intäkterna för försäljning visar för perioden en negativ budgetavvikelse om -0,9 mnkr. 
  
HELÅRSPROGNOS 
Kostverksamheten prognostiserar en avvikelse mot budget om 0 mnkr för helåret. Den 
prognostiserade avvikelsen bygger på nuvarande planering och livsmedelspriser. Det finns 
stora osäkerhetsfaktorer i omvärlden som kan komma att påverka resultatet negativt. 
Pandemin och nu kriget i Ukraina har påverkat tillgången på livsmedel, vilket i sin tur medfört 
en prisökning. Tillgång och prisutvecklingens påverkan på kostenhetens verksamhet kommer 
behöva följas kontinuerligt under året. Med nuvarande utveckling finns det en risk för en 
negativ budgetavvikelse vid årets slut. 
Positiv budgetavvikelse +1,5 mnkr 

• Personalkostnader och övriga kostnader prognostiseras bli +0,2 mnkr lägre än budget. 
• Statliga bidrag prognostiseras ge en positiv avvikelse om +0,3 mnkr. 
• Till följd av lägre försäljning än budgeterat förväntas livsmedelskostnaderna för 
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försäljning bli +1,0 mnkr lägre. 
Negativ budgetavvikelse -1,5 mnkr 

• Intäkterna prognostiseras till följd av lägre försäljning bli -1,5 mnkr lägre än budget. 
  

Åtgärder för bokslut i balans. 
Barn och utbildningsnämndens helårsprognos är att budget hålls under året, men det kan 
uppstå avvikelser inom nämndens verksamheter som nämnden behöver parera under året. 
Vilken effekt kriget i Ukraina kommer att få för verksamheterna är ännu inte känd. 
Nämnden kommer att ha omställningskostnader i samband med att verksamheten pedagogisk 
omsorg avvecklas. 
Både förskola och grundskola prognostiseras ha fler elever än budgeterat, men i dagsläget 
bedöms det kunna finansieras med avgifter och statsbidrag som förväntas bli högre än budget. 
Bronshallen (idrottshall) har tagits i bruk, men är konstaterat i icke ändamålsenligt skick vilket 
kommer innebära merkostnader för material och justeringar i lokalerna innan den kan 
användas. 
Linneaskolan ska startas upp till hösten och kostnadsbilden är i dagsläget ännu inte helt 
klarlagd 
Kostenheten kommer att påverkas av stigande kostnader för livsmedel samt upprättande av 
ett beredskapslager. 
  

3 Investeringar 

3.1 Investeringsredovisning 
Barn- och utbildningsnämndens budget 2022 för investeringar uppgår till 24,2 mnkr. 
Nämnden har ett årsanslag för mindre investeringar motsvarande 0,9 mnkr. 
Nämnden har ett totalanslag på 14,6 mnkr för investering i inventarier till nybyggnation vid 
Bjärehovskolan, Pilängskolan samt en ny grundsärskola i Lomma (Linneaskolan). Del av dessa 
investeringsmedel användes under förra året och i år finns det totalt 14,3 mnkr kvar i 
budgetutrymme. Merparten av dessa investeringsmedel kommer att förbrukas under året och 
eventuell rest föreslås överföras till kommande budgetår. 
För inköp av datorer och läsplattor finns det 9,0 mnkr avsatta i investeringsmedel under året. 
Prognosen baseras på att dessa kommer att användas, men en utredning pågår om datorer 
framöver kommer att leasas istället. 
Helårsprognosen är att årets investeringsmedel kommer att användas. 
  



Barn- och utbildningsnämnden PERIOD: 202201-202203
Månadsrapport
Driftnetto BUN totalt Budget Prognos

helår Utfall Budget Avvikelse Prognos avvikelse
202201-202212 02201-202212

Central och gemensam verksamhet 8 469 1 332 2 181 849 8 469 0
Förskoleverksamhet 153 370 41 440 39 399 -2 042 153 370 0
Varav fristående, annan kommun 21 761 5 455 5 658 203
Centrala barn- och elevhälsan 2 666 841 723 -118 2 666 0
Varav fristående, annan kommun 0 87 0 -87 0
FÖRSKOLEVERKSAMHET 164 506 43 613 42 303 -1 311 164 506 0

Central och gemensam verksamhet 22 730 4 513 6 291 1 778 22 730 0
Grundskoleverksamhet 432 979 113 027 117 719 4 692 432 979 0
Varav fristående, annan kommun 39 141 10 110 9 785 -324

Centrala barn- och elevhälsan 24 625 6 229 6 543 314 24 625 0
Varav fristående, annan kommun 3 628 522 892 370

GRUNDSKOLEVERKSAMHET 480 334 123 769 130 553 6 784 480 334 0

Gymnasieskola 138 144 33 071 33 143 71 138 144 0
Vuxenutbildning 8 661 1 870 2 405 535 8 661 0
GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING 146 804 34 942 35 548 606 146 804 0

KOSTVERKSAMHET 0 993 991 -2 0 0
BUN TOTALT 791 644 203 316 209 394 6 077 791 644 0

Investeringar Budget Prognos
helår Utfall Budget Avvikelse Prognos avvikelse

Mindre investeringar förskola 450 0 113 113 450 0
Förskoleverksamhet 450 0 113 113 450 0

Datorer/läsplattor åk 1-3, reinvestering 3 099 0 775 775 0 3 099
Datorer/läsplattor åk 4-6, reinvestering 1 424 0 356 356 0 1 424
Datorer/läsplattor åk 7-9, reinvestering 4 432 0 1 108 1 108 0 4 432
Mindre investeringar grundskola 450 0 113 113 450 0
Inventarier Grundsärskola 4 200 96 1 050 954 4 200 0
Inventarier Bjärehovsskolan 5 951 4 1 488 1 484 5 951 0
Inventarier Piläng/Alléskolan 4 197 116 1 049 933 4 197 0
Grundskoleverksamhet 23 753 216 5 939 5 723 10 601 8 955
Investeringar totalt 24 203 216 6 051 5 835 11 051 8 955

Driftnetto per Budget Prognos
Ansvarsområde
Ansvarsområde helår Utfall Budget Avvikelse Prognos avvikelse

202201-202212 2201-202203 2201-202203 02201-202203 202201-202212 02201-202212

FÖRSKOLA
Lervik/Familjedaghem/Öppen fsk 17 469 4 573 4 741 168 17 969 -500
Pilängen/Smultronstället/Skeppet/OB-
omsorg/Ängshagen 23 254 5 582 6 449 868 23 254 0
Brohus/Alnarp/Bildrike 11 752 2 833 3 214 380 11 752 0
Strandängen/Slåtterången 20 697 5 251 5 679 428 20 697 0
Lärkan/Tulpangården/Domedejla 20 283 5 251 5 552 300 20 283 0
Regnbågen/Äppelgården/Trollet/Öppen fsk 25 269 6 539 7 055 516 25 269 0

GRUNDSKOLA
Grundsärskola 7 991 1 782 1 772 -11 7 991 0
Modersmålslärare 2 656 709 778 69 2 656 0
Central SU-grupp 6 700 1 755 1 877 121 6 700 0
Karstorp Norra 32 638 8 897 9 320 423 32 638 0
Karstorp Södra 24 037 6 753 7 302 549 24 037 0
Fladäng 30 547 8 086 8 531 444 30 547 0
Strandskolan 15 688 4 199 4 676 478 15 688 0
Piläng 66 174 18 371 18 877 505 66 174 0
Alléskolan 0 0 0 0 0 0
Löddesnässkolan 24 010 5 995 6 742 747 24 010 0
Rutsborg 36 550 10 152 10 630 478 36 550 0

BUN Bilaga B §33/22



Bjärehov 45 329 12 347 12 850 503 45 329 0
Alfredshäll 23 349 6 583 7 002 419 23 349 0
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BUN § 34 BUN/2022:123 

Beslut om budgetkorrigering 2022 med anledning av sänkt personalomkostnad 

Ärendebeskrivning 
Lomma kommuns personalomkostnad har sänkts på grund av förändring i inkomstbasbeloppet. 
Nämnderna kommer att ha en lägre kostnad för personal än kalkylerat och tilldelat i budget. Barn- 
och utbildningsnämndens budget minskas med 3,3 mnkr under 2022.  

I budget avseende år 2022 och har barn- och utbildningsnämnden, i enlighet med anvisning, 
budgeterat med ett PO (personalomkostnad)-pålägg på 40,15 %. PO-pålägget fastställdes dock till 
39,25 % i december 2021. För att få en mer rättvisande redovisning av personalkostnaderna minskas 
barn- och utbildningsnämndens budget med 3,3 mnkr under 2022. 

Budgetkorrigeringen föreslås fördelas proportionellt mot tilldelad personalbudget. Det innebär att 
skolenheternas tilldelade budget blir mindre än beslutad barn-/elevpeng men resurserna till 
barn/elever blir oförändrade eftersom kostnaden också minskar. 

I samband med det föreslås intern ersättning och ersättning till fristående och kommunala 
utbildningsanordnare justeras motsvarande budgetförändringen (bilaga). Ersättning till fristående 
och kommunala utbildningsanordnare inom förskola och grundskola föreslås ske med den justerade 
ersättningen från och med april 2022. 

Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-04-19, § 29. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-04-19, § 29 
- Bilaga: Ny ersättning till fristående och kommunala utbildningssamordnare  
- Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2022-03-03 §20 

Beslut: 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att justera budget och ersättning till fristående och 
kommunala utbildningsanordnare enligt förvaltningens förslag. 

./. Bilaga.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Akten 
Fristående och kommunala utbildningsanordnare   



Beslutsbilaga
Justering av ersättning internt och till fristående/interkommunala utbildningsanordnare
som följd av förändrat inkomstbasbelopp och personalomkostnad

EGEN REGI
FÖRSKOLA

Justering av ersättning 776 541 723

1-2 år 3-5 år ped.oms
Beslutat belopp 123 445 86 547 114 204

Nytt Belopp 122 669 86 006 113 481

GRUNDSKOLA

Justering av ersättning 306 361 357 437 173 411 539 475 1605 1991 2312 514

Nyanlända tilläggsbelopp Särskola tilläggsbelopp
Fklass Skolår 1-3 Skolår 4-6 Skolår 7-9 Fritid f-3 1-3 4-6 7-9 1-3 4-6 7-9 Fritid 1-3

Beslutat belopp 48 570 57 793 57 327 70 182 27 914 64 000 84 000 74 000 250 000 310 000 360 000 80 000
Nytt Belopp 48 264 57 432 56 970 69 745 27 741 63 589 83 461 73 525 248 395 308 009 357 688 79 486

FRISTÅENDE OCH INTERKOMMUNAL

FÖRSKOLA

Justering av ersättning 776 541 723

1-2 år 3-5 år ped.oms
Nuvarande ersättning fristående 164 200 123 700 137 200

Nuvarande ersättning IKE som själv uppbär avgiften 157 800 120 700
Nuvarande ersättning IKE som Lomma uppbär avgiften 171 300 134 200

Justerad ersättning fristående 163 424 123 159 136 477
Justerad ersättning IKE som själv uppbär avgiften 157 024 120 159

Justerad ersättning IKE som Lomma uppbär avgiften 170 524 133 659

GRUNDSKOLA

Justering av ersättning 306 361 357 437 173 98

Fklass Skolår 1-3 Skolår 4-6 Skolår 7-9 Fritid f-3 Fritid 4-6
Nuvarande ersättning fristående 68 600 92 000 97 900 119 200 39 600 20 900

Nuvarande ersättning IKE som själv uppbär avgiften 65 600 86 900 93 900 113 400 38 400 19 100
Nuvarande ersättning IKE som Lomma uppbär avgiften 65 600 86 900 93 900 113 400 38 400 19 100

Justerad ersättning fristående 68 294 91 639 97 543 118 763 39 427 20 802
Justerad ersättning IKE som själv uppbär avgiften 65 294 86 539 93 543 112 963 38 227 19 002

Justerad ersättning IKE som Lomma uppbär avgiften 65 294 86 539 93 543 112 963 38 227 19 002

BUN Bilaga §34/22
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BUN § 35 BUN/2022:37 

Information om status för etablering av gymnasieskola i Lomma kommun 

Ärendebeskrivning 
Administrativ chef Kristina Liljenström har bjudits in till barn- och utbildningsnämnden för att 
informera om status för etablering av gymnasieskola i Lomma kommun.  

- möte där förvaltningen fått se preliminär skiss på planlösning från arkitekterna 

- Återkommer med information om kalkylen till hösten 2022 

Beslut: 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 

- Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Akten 
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BUN § 36 BUN/2022:37 

Beslut om programinriktning vid planerad gymnasieskola 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-12-08 att ställa sig positiva till slutsatserna i 
slutrapporten, ”Utredning – förutsättningar för en framtida gymnasieskola i Lomma” och beslutade 
att skicka slutrapporten vidare till kommunstyrelsen för yttrande. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-16 att etablera en gymnasieskola i Lomma kommun och i 
kommunfullmäktiges beslut om budget 2022 och plan för ekonomi 2023–2025 uppgår 
investeringsbudget för gymnasieskola till 292 mnkr.  

Gymnasieutredningen, som ligger till grund för investeringsbudgeten, förordar att gymnasieskolan 
ska erbjuda högskoleförberedande program, naturvetenskaps-, samhällsvetenskaps-, ekonomi- och 
teknikprogrammet. Ställningstagandet baserades på att efterfrågan på dessa program är hög i 
Lomma och även i våra grannkommuner. 

I skollagen (2010:800) 15 kap §30 § framgår att varje kommun ansvarar för att ungdomarna i 
kommunen erbjuds gymnasieutbildning av god kvalitet. Kommunen kan erbjuda utbildning som den 
själv anordnar eller utbildning som anordnas av en annan kommun eller en region enligt 
samverkansavtal med kommunen eller regionen. Kommuner som har ingått ett samverkansavtal 
bildar ett samverkansområde för utbildningen. Vilka utbildningar som erbjuds och antalet platser på 
dessa ska så långt det är möjligt anpassas med hänsyn till ungdomarnas önskemål. 

Sökmönstret (bilaga – sökmönster för elever i Lomma och i kranskommuner) visar att 88% av 
eleverna i Lomma kommun väljer ett högskoleförberedande program. Statistiken visar att 
ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet är de tre 
populäraste programmen bland elever i Lomma så väl som i kranskommuner.  

I gymnasieutredningen föreslås två paralleller av teknikprogrammet och två paralleller av 
ekonomiprogrammet. Sökmönstret visar att teknikprogrammets söktryck är lågt och vid analys av 
ansökningarna noteras att elever som söker teknikprogrammet söker sig till flera väldigt specifika 
utbildningsanordnare med olika inriktningar. Vidare visar sökmönstret att ekonomiprogrammets 
söktryck för närvarande är det högsta bland elever i Lomma. Av den anledningen föreslås 
teknikprogrammet utgå till förmån för en extra parallell av ekonomiprogrammet i alternativ 2 
jämfört med gymnasieutredningens föreslagna utbud (alternativ 1).  

Det finns flera samordningsvinster med tre paralleller av samma program. Fler paralleller medför en 
effektiv schemaläggning och ökar möjligheten att få ihop heltidstjänster. Finns endast en parallell av 
ett program blir det sannolikt flera pedagoger som blir solitära i sitt ämne. Flera paralleller ökar  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 9 av 20 

 Sammanträdesdatum 
BUN 2022-05-03 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

BUN § 36 (fort.) BUN/2022:37 

möjligheten att rekrytera skickliga pedagoger och därmed ökar kvalitén i undervisningen genom 
kollegialt stöd och lärande i såväl ämneslärargruppen som i hela kollegiet. 

Barn- och utbildningsnämnden genomförde 22-04-05 en nämndskonferens. Under konferensen 
genomfördes workshops med fokus på den nya gymnasieskolan.  Alla workshopgrupperna var 
överens om att gymnasieskolan bör ha sin bas i naturvetenskapsprogrammet, ekonomiprogrammet 
och samhällsvetenskapsprogrammet samt ett programspår för elever med neuropsykiatriska 
funktionshinder (NPF), därför finns de med i alla alternativen.  

Utöver dessa program lyftes också vård- och omsorgsprogrammet av flertalet grupper utifrån brist på 
undersköterskor och svårigheten att rekrytera inom omsorgen. I diskussionen hänvisades bland 
annat till utredningen ”Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av 
gymnasial utbildning” (SOU 2020:33), som bland annat föreslår att utbudet av utbildning bör 
bestämmas med hänsyn till både elevers efterfrågan och behov samt arbetsmarknadens behov.  

I alternativ 3 är därför en parallell av vård- och omsorgsprogrammet tillagd och en parallell av 
samhällsvetenskapsprogrammet borttagen jämfört med alternativ 2. Sökmönstret visar i nuläget att 
söktrycket till vård- och omsorgsprogrammet bland elever i Lomma är lågt. 

En parallell i ett yrkesprogram kan medföra utmaningar såväl i rekrytering, schemaläggning som i 
undervisningskvalitet. Detta i sin tur kan påverka möjligheten att konkurrera om eleverna med andra 
huvudmän. Ett yrkesförberedande program har en högre programkostnad per elev (Bilaga - 
riksprislista för ersättning till fristående skolor 2022). 

Meritvärden från antagningarna till gymnasiet i Skåne finns på Meritvärde | Skånegy (skanegy.se) Där 
framgår vilket meritvärde som var det lägst antagna på de olika programmen alternativt om alla som 
sökt och varit behöriga kommit in. Meritvärden från antagningen till gymnasiet i Lund finns som 
bilaga i detta ärende (Bilaga - meritvärden för nationella program Lund 2021-22) eftersom de flesta 
av Lommas elever väljer gymnasiestudier i Lund. 

Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-04-19, § 33.  

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-04-19, § 33 
- Tjänsteskrivelse 2022-04-13 från administrativ chef och förvaltningschef 
- Slutrapport – förutsättningar för en framtida gymnasieskola i Lomma kommun 
- Bilaga – sökmönster för elever i Lomma och i kranskommuner 
- Bilaga – riksprislista för ersättning till fristående skolor 2022 
- Bilaga – meritvärden för nationella program Lund 2021-22 
- Barnkonsekvensanalys 

 

 

https://www.skanegy.se/informationssida/meritvarde
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Överläggning 
Ordförande Fredrik Karström (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ska besluta i enlighet med 
förvaltningens andra alternativ.  
 
Thomas Eneström (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ska besluta i enlighet med alternativ 
tre med ändringen att ytterligare en parallell med vård och omsorgsprogrammet ska tilläggas.  
 
Thomas Eneström (S) yrkar vidare att barn- och utbildningsnämnden ska besluta med tillägget att 
förvaltningen vid den fortsatta planeringen av gymnasieskolan ska utgå från att planeringen ska 
inkludera en gymnasiesärskola. 

Malin Stern (S) yrkar bifall till Thomas Eneströms (S) yrkanden.  

Propositionsordning 
Sedan överläggningen förklarats avslutad avser ordförande Fredrik Karström att ställa proposition på 
bifall respektive avslag på dels på sitt eget yrkande och dels på Thomas Eneströms ändringsyrkande, 
varefter ordförande finner att barn- och utbildnings beslutat att bifalla ordförandes eget yrkande.  

Därefter ställer ordförande proposition på bifall respektive avslag till Thomas Enenströms 
tilläggsyrkande. Varefter ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat att avslå 
Thomas Eneströms tilläggsyrkande. 

Beslut: 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens andra alternativ som 
består av naturvetenskapsprogrammet (tre paralleller), samhällsvetenskapsprogrammet (tre 
paralleller), ekonomiprogrammet (tre paralleller) och NPF-inritning (en parallell).  

./. Bilaga A.  

Reservation 
Thomas Eneström (S) och Malin Stern (S) reserverar sig skriftligen mot beslutet. 

./. Bilaga B. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Akten 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kommunledningsförvaltningen 
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1.  Uppdrag 

Barn- och utbildningsnämnden har, vid sammanträdet 2019-06-11 (§ 56/19), behandlat förslag till 
utredningsuppdrag - Förutsättningar för en framtida gymnasieskola i Lomma kommun. Nämnden 
fastställde direktiv för utredningen och gav förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för en 
eventuell framtida gymnasieskola i Lomma kommun. Barn- och utbildningsnämnden har, vid 
sammanträdet 2020-06-16 (BUN § 53/20), tagit del av rapporten förutsättningar för en framtida 
gymnasieskola i Lomma kommun. Nämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med 
slutrapport vid nämndens sammanträde 2020-12-08. 

De utredningsdirektiv som barn- och utbildningsnämnden fastställde är formulerade som frågor som 
utredningen ska besvara. Aktuella frågeställningar ska inte uppfattas begränsande, vilket innebär att 
utredningen även kan omfatta andra frågeställningar som är relevanta i ärendet. 

Nämnden har lyft fram följande frågeställningar: 
• Vilka övergripande lärdomar har omkringliggande kommuner dragit av att starta en 

kommunal gymnasieskola? 
• Vilka övergripande lärdomar har omkringliggande kommuner dragit av etableringar av 

fristående gymnasieskolor? 
• Hur ser efterfrågan på en gymnasieplats i Lomma kommun ut bland kommunens 

högstadieelever? 
• Vilken profil/inriktning skulle vara lämplig? 
• Vilken storlek (antal elever) rekommenderas för att nå en god kvalitet och ekonomi? 
• Var bör skolan placeras med hänsyn tagen till attraktionskraft och genomförbarhet? 
• Vilka ekonomiska risker bedöms föreligga? 

Utredningen ska ej ta ställning i huvudmannafrågan utan snarare vara öppen för olika alternativ. 
Förvaltningen redovisar nedan utredning avseende förutsättningar för en framtida gymnasieskola i 
Lomma kommun, med utgångspunkt i de frågeställningar nämnden angivit som utredningsdirektiv.  

I aktuell slutrapport ska utgångspunkt tas i statlig utredning avseende gymnasieskolans utformning (SOU 
2018:01) samt den kartläggning av möjlighet till förstärkt samarbete mellan de skånska kommunerna vad 
gäller det samlade programutbudet i gymnasieskolan. 

I slutrapporten ska även riskbedömning göras. I riskbedömningen ska möjliga oönskade effekter 
redovisas, deras sannolikhet och konsekvenser samt möjligheten att hantera dessa. Nämnden önskar 
dessutom en redovisning av processen för att bygga en gymnasieskola i Lomma som identifierar 
nödvändiga beslut samt i vilken ordning och beslutsinstans de ska fattas. 

 

2. Metod 

Utredningen har genomförts av en grupp på Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF-
förvaltningen). I utredningsgruppen har följande funktioner medverkat: förvaltningschef tillika skolchef, 
utredningschef/stf förvaltningschef, verksamhetschef grundskola samt verksamhetschef Lärcentrum.  

I arbetet med att besvara barn- och utbildningsnämndens frågor har utredningsgruppen samarbetat med 
samhällsbyggnadsförvaltningen (planavdelningen och fastighetsavdelningen), för inhämtande av 
uppgifter om marktillgång, planeringsförutsättningar och kostnader för uppförande av eventuell 
gymnasieskola i Lomma kommun.  

Elever i Lomma kommun i årskurserna 6 och 8 samt kommunens studie- och yrkesvägledare (SYV) har 
intervjuats för att få en bild av deras tankar och åsikter kring etablering av gymnasieskola i kommunen.  
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När det gäller etablering av kommunal gymnasieskola och erfarenheter av etableringar av fristående 
gymnasieskolor har tre ansvariga förvaltningschefer (kallas utbildningsdirektörer/utbildningschef) 
intervjuats i Lund, Malmö samt Svedala. Intervju har även gjorts med rektorn för Sundsgymnasiet i 
Vellinge. Genom dessa intervjuer har förvaltningen tagit del av deras erfarenheter med syftet att svara på 
de två första frågeställningarna som utredningen har fått. Eftersom Burlöv, Kävlinge och Staffanstorp inte 
har egna gymnasieskolor så har inga intervjuer med företrädare för dessa kommuner genomförts.  

I arbetet har även diskussioner förts med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Alnarp och Hvilan utbildning 
AB (fristående huvudman) i syfte att få kunskap om pågående utveckling och samarbeten i 
Alnarpsområdet och undersöka möjlig profilinriktning för aktuell gymnasieskola.  

Utredningen beskriver också kommunens uppdrag enligt skollagen avseende gymnasieskolan. 
Samverkansavtalet i regionen redovisas också, vilket är relevant information som underlag för beslutet 
att etablera en gymnasieskola i Lomma kommun.  

Redovisning görs även av oönskade effekter, deras sannolikhet och konsekvenser samt möjligheten att 
hantera dessa.  Nödvändiga beslut i processen för att bygga en gymnasieskola i Lomma redovisas samt i 
vilken ordning de kommer och var de ska fattas. 

 

3. Lärdomar från andra kommuner 

3.1 Intervju med utbildningsdirektör, Lunds kommun 

Det finns fyra stora gymnasieproducerande kommuner i Skåne: Lund, Malmö, Helsingborg och 
Kristianstad. Elever som genomför sin utbildning på dessa gymnasieskolor kommer från den egna 
kommunen och från närliggande kommuner som inte har egna gymnasieskolor. Det finns en stor grupp 
elever från Malmö som studerar i Lund säger utbildningsdirektören.  

Lund har f.n. 7500 studerande i de egna gymnasieskolorna och ca 1500 i fristående gymnasieskolor, 
antalet elever förväntas öka till 10 000 elever år 2028. Lunds femte gymnasieskola, Hedda Andersson 
gymnasiet, är under uppbyggnad och ska fullt utbyggd rymma 1 600 elever någonstans kring 2025 - 26. 
Den ekonomiska kalkylen bygger på 30 till 32 elever per klass. Elevvolymen var ett bärande skäl till 
beslutet i Lund om att starta Hedda Andersson gymnasiet.  

De program som erbjuds på Hedda Andersson gymnasiet är ekonomi-, samhällsvetenskaps-, teknik-, samt 
naturvetenskapsprogrammet. Efterfrågan på utbildningsplatser på Hedda Andersson gymnasiet har 
hittills varit som förväntat. Ingen enskild kommun i Sverige erbjuder samtliga program och inriktningar 
(18 program och 60 inriktningar i dagsläget) säger utbildningsdirektören. 

Det krävs mellan 1000 - 1200 elever på en gymnasieskola för att få ekonomin i balans menar 
utbildningsdirektören. Vi har kommit fram till det genom att räkna in samtliga stödfunktioner som behövs, 
elevhälsa, skolledning, vaktmästare med mera. Uppbyggnadsskedet är mycket dyrt eftersom lokalerna då 
inte är fullt utbyggda. En gymnasieskola är uppbyggd på tre årskurser vilket gör att det tar minst tre år att 
bygga upp en ny skola, i realiteten förmodligen betydligt fler år ca 5 - 6 år säger utbildningsdirektören.  

Avseende hur man ska tänka vid placeringen av en ny gymnasieskola svarar utbildningsdirektören, läget, 
läget, läget. Dessutom anser han att det är viktigt att ha en profil eller verksamhetsidé som lockar både 
lärare och elever. Eftersom gymnasieeleverna i Skåne har valfrihet att välja både skola och program, fritt 
sök, är det viktigt att profilen ger svar på den fråga som alla elever ställer när de gör sitt val, vad kan den 
här skolan ge mig (känslan är mycket viktig). Profilen för Hedda Andersson gymnasiet är kunskap, socialt 
samspel, hållbart lärande samt personlig utveckling. Profilen konkretiseras sedan ytterligare i 
verksamheten genom dialog mellan skolledning, personal och elever.  
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De fristående skolorna i Lunds kommun har inte haft någon större påverkan på Lunds egna 
gymnasieskolor. De flesta elever som studerar på de fristående skolorna kommer från andra kommuner 
än Lund, endast 25 % är folkbokförda i Lunds kommun.  

Om fler kommuner startar egna gymnasieskolor är det bra för att täcka den ökade efterfrågan anser 
utbildningsdirektören. Hur fristående huvudmän kommer att agera under de närmaste åren finns det 
ingen kunskap om och signaler finns om att kommuner med relativt små gymnasieskolor lägger ner 
verksamheten vilket gör det än mer bekymmersamt med platstillgången.  

Gymnasieskolorna i Lund är starka varumärken och har hög efterfrågan. Om Lomma kommun ska bedriva 
egen gymnasieskola så bör den ses som ett komplement till Lund och Malmös utbud på 
gymnasiemarknaden i Skåne sydväst regionen avslutar utbildningsdirektören.  

Intervjun med utbildningsdirektören kompletterades på hans uppmaning med en intervju med en före 
detta rektor som arbetat med beräkningar av kostnaderna för en gymnasieskola med fokus på 
kostnaderna vid uppbyggnaden av skolan. Det behövs 750 - 800 elever i gymnasieskolan för att få 
ekonomin i balans enligt före detta rektorn. Overhead-kostnaden i en gymnasieskola är både mer 
komplex och högre än i en grundskola. Uppstarten och uppbyggnaden av en ny gymnasieskola är 
mycket resurskrävande, och kräver högre personaltäthet för, marknadsföring och rekrytering, 
undervisning, administration och elevhälsa.  

Samutnyttja lokaler med andra verksamheter är en stor fördel ekonomiskt, exempelvis använda   
kommunbibliotek som skolbibliotek vilket ger fördelar eftersom kostnaderna för personal och inköp kan 
effektiviseras.  

Viktigast att tänka på vid planering av ny gymnasieskola enligt före detta rektorn är: 
• Planering och framförhållning 
• Ta ställning till vilka inriktningar och kurser som ska erbjudas 
• Marknadsför tidigt 
• Skolan bör ha en inriktning/profil/bärande idé/nisch 

3.2 Intervju med utbildningsdirektör, Malmö stad 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Malmö stad pekar ut stora behov av fler utbildningsplatser i 
gymnasieskolan i sin lokalbehovsplan. Behov finns av tre nya gymnasieskolor samtidigt som man också 
har behov av att flytta runt elever mellan de befintliga gymnasieskolorna säger utbildningsdirektören i 
intervjun. Och det är bråttom. Den gymnasieskola som Malmö stad enligt utbildningsdirektören först vill 
få på plats är under upphandling, start helst 2023 och med kapacitet 600 – 800 elever. Den andra 
gymnasieskolan är under planering på Universitetsholmen, det finns en skola där idag som ska rivas och 
sedan ska det byggas nytt med en kapacitet på 1200 elever, start 2024. Programmen på 
Universitetsholmen kommer att vara de studieförberedande och några av de yrkesförberedande som har 
samma lokalbehov som de studieförberedande.  

Till sist, säger utbildningsdirektören, planerar man att bygga om nuvarande lokaler för undervisning i 
Svenska för invandrare (SFI) på Södervärn till en gymnasieskola eftersom efterfrågan på SFI-platser 
sjunker. Den nya gymnasieskolan på Södervärn beräknas ta emot 1000 elever med start 2026.  

Tilläggas ska att samtliga av dessa objekt slutgiltigt ska godkännas av Kommunfullmäktige (KF) i Malmö 
stad. Gymnasieskolan på Universitetsholmen ska godkännas i KF i början av 2021. Om samtliga av dessa 
gymnasieskolor beslutas och genomförs betyder det att Malmö stad inom 6 - 8 år kommer att ha 
ytterligare ca 3000 utbildningsplatser att erbjuda.  

Utbildningsdirektören säger att hans erfarenheter av att starta kommunala gymnasieskolor, han har gjort 
det i flera andra kommuner, är att det är viktigt att börja i tid och att starta brett. Målbilden måste vara 
klar från början, resurser avsättas och tydliga direktiv ges. Men det ska inte ta mer tid än 3 år från beslut 
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till driftstart. Risken finns alltid att pedagogiken kommer i skymundan för de personella resurser som 
arbetar med själva byggnaden och dess konstruktion. En annan viktig del att tänka på vid nybyggnation är 
skolans logistik och schemaläggning. Utbildningsdirektören varnar för kreativa arkitekter. Skolan måste 
bygga på tradition med inbyggd flexibilitet eftersom behoven kommer att variera över tid. 

Gymnasieskolan ska inte vara mindre än 600 elever för att bli kostnadseffektiv, mindre går inte säger 
utbildningsdirektören. Programstrukturen påverkar behoven av lokalyta, studieförberedande program 
kräver inga specialsalar och därmed mindre yta. Det finns två variabler att tänka på vid byggandet av en 
ny gymnasieskola, lokalkostnaderna och lärartjänsterna. Lokalerna måste vara kostnadseffektiva och 
lärartjänsterna attraktiva. Det är svårt att rekrytera behöriga och duktiga lärare till gymnasieskolan.  

Vi har en bra relation med de fristående huvudmännen för gymnasieskolan i Malmö stad, vi träffas 2 - 3 
ggr per år för erfarenhetsutbyte säger direktören. Men vad de kommer att bidra med i forma av ökat antal 
platser för att möta den kommande efterfrågeökningen är oklart säger utbildningsdirektören. I deras 
tillstånd finns inte specificerat antal platser endast tillstånd att bedriva olika program på gymnasieskolan. 
Det är svårt för fristående gymnasieskolor att hitta långsiktiga lokallösningar och många sitter idag med 
korta hyreskontrakt. Trots detta så arbetar de fristående skolorna mycket med lokalkostnaderna, har 
riktvärden för kvm och prövar även skiftgång för eleverna säger utbildningsdirektören.  

3.3 Intervju med utbildningschef, Svedala kommun 

Svedala kommun har en gymnasieskola, Nils Fredriksson Utbildning (NFU). I samma lokaler finns 
kommunens vuxenutbildning. Gymnasieskolan har i nuläget cirka 230 elever och vuxenutbildningen cirka 
300 studerande, varav 120 studerar heltid på plats. Att ha både gymnasieskolan och vuxenutbildningen 
tillsammans under samma tak ger både ekonomiska, administrativa och pedagogiska fördelar, genom 
samutnyttjande av lokaler som bibliotek, café och matsal. Inom kort kommer gymnasieskolan att byggas 
ut, vilket ger ytterligare 100 platser. Efter utbyggnad kan skolan ta emot 360 gymnasieelever och 120 
vuxenstuderande på heltid. Skolan kan även ta emot distansstuderande och handledning. Av 
gymnasieskolans totala antal elever kommer 50% från andra kommuner, framförallt Malmö och Skurup. 

Programutbudet som erbjuds på NFU är samhällsvetenskaps-, naturvetenskap-, teknik-, samt barn- och 
fritidsprogrammet. Klasstorleken ligger mellan 16 och 24, vilket ger möjligheter att samläsa kurser och att 
laborera i helklass. Skolan har även kommunens introduktionsprogram med ca 25 elever. 

Enligt utbildningschefen i Svedala kommun är 750 - 800 elever en tillräckligt stor volym för att få ekonomin 
att gå ihop. Man måste alltid anpassa skolans kostnader efter antal elever, oavsett hur stor volymen är 
anser han. 

Utbildningschefen pekar på följande framgångsfaktorer: 
• Ingen egen idrottsanläggning, kräver samnyttjande (kostnadseffektivt, men styr schema).  
• Gemensam/samordnad studie- och yrkesvägledning, kommunalt aktivitetsansvar (KAA) och 

samarbete med arbetsmarknadsenhet/Arbetsförmedlingen.  
• Skapande av mervärde för eleverna:  Närhet, lilla skolan, trygg miljö, elevinflytande, internationell 

utblick, ändamålsenlig teknisk standard, bra mat/café och elevaktiviteter.  
• Svedala har idag lägre kostnad per elev än jämförande utbildning i Malmö och Lund. 
• Organisationen kräver aktivt ledarskap, fullt nyttjande av personal, god rekrytering av personal, vid 

behov vilja och acceptans för snabb anpassning. 
• Lärare som undervisar i vuxenutbildningen har semestertjänster.  
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Utbildningschefen anser att det är viktigt för Lomma att ta ställning till: 
• Vem ska skolan vända sig till? Oavsett samverkansavtal kommer sannolikt många av de 

högpresterande eleverna i Lomma fortsättningsvis ha möjlighet att välja och bli antagna till Lunds 
gymnasieskolor. Det innebär att ni måste vara medvetna om att ni troligen får elever med lägre 
meritvärden som söker till gymnasieskolan i Lomma. 

• Vilka kommuner ska ni marknadsföra skolan i? 
• Lokalisering så att elever från andra kommuner har lätt att ta sig till skolan? 
• Samutnyttjande av lokaler, administration, bibliotek, matsal och andra gemensamhetsytor för att 

få en ekonomi i balans. 
• Tydliggörande av vad som erbjuds – programutbud, inriktningar och individuella val inom 

programmen och vad som inte erbjuds. 

3.4 Intervju med rektor för Sundsgymnasiet, Vellinge kommun  

Vellinge kommuns gymnasieskola, Sundsgymnasiet, har 800 elever, elever både från Vellinge kommun 
och från Malmö stad. Sundsgymnasiets profil är entreprenöriellt lärande. Skolan har därför många 
kontaktytor till kommunens företag och näringsliv. 

Programutbudet som erbjuds är de högskoleförberedande programmen: 
• Samhällsvetenskapligt program med tre inriktningar – media, beteende, samhälle-samhälle 
• Naturvetenskapligt program 
• Teknikprogrammet med två inriktningar – media/kommunikation, samhällsbyggande med fokus 

på arkitektur och design 
• Ekonomiprogrammet med två inriktningar, juridik och ekonomi. Profilklass entreprenöriellt 

lärande. 
• Idrottsprogrammet med individuella idrotter och nationell idrottsutbildning (NIU), golf, ridsport 

och segling. 

Klasstorleken ligger på 26 elever, vilket enligt rektorn är en pedagogisk fördel eftersom det behövs mindre 
specialpedagogiskt individuellt stöd med mindre antal elever per klass, lärarna klarar att göra de 
anpassningar som krävs. Det ger också en konkurrensfördel mot andra kommuner där gymnasieskolorna 
ofta har klasstorlekar på 30 - 32 elever. Klasstorleken visar också på att Vellinge är en attraktiv 
arbetsgivare, som ger lärarna förutsättningar att möta samtliga elever i klassen och därmed möjliggöra 
goda resultat. Ytterligare en viktig faktor är skolans sociala klimat, välmående elever är en förutsättning 
för höga resultat enligt rektorn. 

Rektorn anser att det är viktigt för Lomma att ta ställning till: 
• Hitta en nisch som ingen har – Lomma ligger havsnära – Marinbiologi skulle kunna vara Lomma 

kommuns profil inom naturvetenskapsprogrammet. Profileras genom fördjupningskurser. 
• Redan från början planera för de olika programmens samverkan med det lokala näringslivet, 

högskola och universitet, viktigt för att kunna konkurrera med Lund. 
• Hitta fördjupningskurser som gör skillnad på riktigt och som är unika. 
• Lokalisering av skolan – centralt. 
• Skolan måste ha en identitet före starten, ha något att presentera och visa tidigt inför 

gymnasievalet. 
• Planera i god tid – framförhållning. 
• Attraktiv arbetsgivare oerhört viktigt för att kunna rekrytera de bästa lärarna. 
• Rekrytering av förstelärare (eventuellt någon lektor) för att få struktur i ämnesgrupper och 

arbetslag, samt för att få en hög kvalitet i undervisningen. 
• All planering ska utgå från elevernas behov och förutsättningar. 
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4. Efterfrågan på gymnasieplats 

4.1 Efterfrågan på program 

Förvaltningen har granskat data när det gäller andelen elever som valt högskoleförberedande, respektive 
yrkesförberedande program i gymnasieskolan. Granskningen visar att Lomma kommun har en högre 
andel elever som väljer högskoleförberedande program än som väljer yrkesförberedande program, i 
förhållande till aktuella grannkommuner och riket som helhet.  

Begreppet grannkommuner avser Burlöv, Kävlinge, Lund, Malmö, Staffanstorp och Svedala. Skälet till att 
särskilt granska dessa kommuner är att förvaltningen bedömer att en ny gymnasieskola kommer att 
attrahera elever från både Lomma kommun och dessa närliggande kommuner. 
 

Fördelning i procent Lomma 
kommun 

Grann-
kommuner 

Riket 

Högskoleförberedande program 81 65 59 
Yrkesförberedande program 14 26 29 
Introduktionsprogram 5 9 12 

Tabell: Elevens val av program i gymnasieskolan, Lomma kommun, Lommas grannkommuner och riket som helhet 

(2019). 

4.2 Behov av gymnasieplats 

 

Antalet ungdomar/år 2020 2024 2027 2030 2035 

Grannkommunerna inkl. Lomma 19 174 22 274 23 910 24 455  23 474 

varav Lomma kommun   1 086  1 279 1 349   1 394   1 245 
Tabell: Prognostiserat antal ungdomar i grannkommunerna 16 - 18 år Lomma åren 2020, 2024, 2027, 2030 och 2035 (Källa: SCB). 

 
Förvaltningen kan konstatera att antalet personer i åldersgruppen 16 – 18 år i Lomma och i 
grannkommunerna ökar under perioden 2020 – 2030 med cirka 5 300 personer, varav 300 i Lomma 
kommun. Efter 2030 sjunker andelen ungdomar i kategorin 16-18 år. 
 

Maximal platskapacitet  2020 2024 2027 2030 2035 

Lunds kommun 10 104 10 884 10 884 10 884 10 884 

Malmö stad 13 020 14 420 16 720 16 720 16 720 

Svedala kommun 230 360 360 360 360 

Totalt 23 354 25 664 27 964 27 964 27 964 

      
Antalet ungdomar/År 2020 2024 2027 2030 2035 

Befolkningsprognos 19 174 22 274 23 910 24 455 23 474 

Prognostiserat antal elever 22 615 26 271 28 201 28 844 27 687 

Totalt antal platser 23 354 25 664 27 964 27 964 27 964 

Behov av gymnasieplatser 739 -607 -237 -880 277 
Tabell: Maximalt antal gymnasieplatser som kan erbjudas i kommunal och fristående gymnasieskola i Lund, Malmö och Svedala 

samt behov av gymnasieplatser 2024, 2027, 2030, 2035 (Källa: Kommunerna Lund, Malmö och Svedala). 

 
Förvaltningen har ställt behovet av utbildningsplatser i grannkommunerna i förhållande till antalet 
utbildningsplatser som bedöms kommer att finnas i de tre kommunerna ovan. Förvaltningen har i denna 
bedömning utgått ifrån det maximala antalet gymnasieplatser som kan erbjudas i kommunala och 
fristående gymnasieskolor i Lund, Malmö och Svedala åren 2020, 2024, 2027, 2030 och 2035. Skillnad i 
antalet prognostiserade elever och befolkningsprognosen beror på att det i alla tre kommunernas 
gymnasieskolor går elever från hela samverkansområdet. 
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Förvaltningens analys visar att det finns behov av ett ökat antal platser i gymnasieskolan fram till år 
2030 sedan planar behovet ut. Det kan förefalla som att behovet av platser inte är så omfattande, men 
då bör framhållas att de drygt 3000 platser som gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Malmö stad 
beskriver behov av i sin lokalbehovsplan ännu inte är beslutade av Kommunfullmäktige. Dessa platser är 
medräknade i tabellen maximal platskapacitet. Dessutom räknar prognosen med att eleverna går 
gymnasieskolan tre år, trots att vi idag vet att många elever behöver 4 år för att genomföra 
utbildningen.  Dessutom har vi begränsade data om hur de fristående gymnasieskolorna kommer att 
agera under de närmaste åren. Kommer de att ta emot fler studerande eller kommer de att ta emot 
färre på grund av de lokalproblem som många av dem har och som beskrivits i stycket om lärdomar från 
kommunerna. Slutligen går en stor andel av elever utanför grannkommunerna, som en konsekvens av 
samverkansavtalet, på gymnasieskolor i Malmö, Lund och Svedala. 

Siffran i tabellen visar ett underskott på ca 900 gymnasieplatser år 2030 och är således med all sannolikhet 
betydligt högre i praktiken. En samlad bedömning är att en eventuell gymnasieskola kan komma att 
avlasta efterfrågan i samverkansområdet som helhet, i huvudsak Lomma kommuns grannkommuner. Det 
finns även ett stort behov i samverkansområdet av gymnasieplatser för elever med neuropsykiatrisk 
funktionsvariation (NPF).  

4.3 Intervjuer med Studie- och yrkesvägledare samt elever i Lomma kommun 

För att fördjupa bilden av behov och önskemål avseende gymnasieutbildning i Lomma kommun har 
kommunens studie- och yrkesvägledare (SYV) samt elever i årskurserna 6 och 8 intervjuas. Nedan 
redovisas deras svar gällande framtida gymnasieutbildning.  

Studie- och yrkesvägledare (SYV) 
Kommunens fyra studie- och yrkesvägledare på grundskolan har intervjuats. Nedan redovisas de tre 
frågeställningar som de har diskuterat samt den samlade bedömning som de gjort.  

Vad tror ni om möjligheten att etablera gymnasieskola i Lomma kommun? 
• Med ”rätt” program och inriktningar är möjligheterna goda.  
• Det är viktigt att tidigt i processen bygga upp intresset hos potentiella elever och marknadsföra 

en gymnasieskola. 

Vad bedömer ni att eleverna skulle tycka om att gå i gymnasieskola i Lomma kommun? 
• De skulle tycka det är positivt att gymnasieskolan finns i deras hemkommun.  
• En skola i Lomma ger inte den storstadskänsla och ett nytt sammanhang som flera elever 

efterfrågar. 
• Många elever tycker att busskortet de får är viktigt. Detta får de inte om de går i skola i Lomma. 

Vad tror ni att eleverna efterfrågar för att välja gymnasieskola i Lomma kommun?  
• Det skulle krävas en ”traditionell” skola, program som är attraktiva.  
• En skola man känner igen sig i och känner sig trygg. 
• Bra lärare som fångar elevernas intresse. 
• En placering i Lomma tätort skulle kunna locka med närhet och goda kommunikationer. 
• En utbildning som kopplas till elevernas idrottsintresse. 

 
SYV ser generellt att gymnasieutbildning i Lunds kommun i dag är mest attraktivt för ungdomar i Lomma 
kommun. Skolorna Polhemskolan och Katedralskolan väljs i första hand. Generellt bedöms inte bara valet 
av program utan även val av skola vara viktigt. I ett längre perspektiv, när en ny gymnasieskola i Lomma 
kommun har etablerats, bedömer SYV att Lommas elever i ökad omfattning väljer att genomföra sin 
utbildning i gymnasieskolan i den egna hemkommunen. 
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Elever i årskurserna 6 och 8 
Kommunens studie- och yrkesvägledare har intervjuat elever i grundskolan. De elever som intervjuats gick 
i årskurserna 6 respektive 8 i någon av följande skolor; Bjärehovsskolan, Karstorpskolan Södra, 
Pilängskolan och Rutsborgskolan. Intervjuerna har genomförts i fokusgrupper bestående av fem elever i 
vardera gruppen i varje årskurs på respektive skola. Detta innebär att totalt 40 elever har intervjuats.  

Eleverna har svarat på följande tre frågor enligt: 
• Har du börjat tänka på valet till gymnasieskola? 
• Om du tänker på ditt gymnasieval, vad är då viktigast för dig när du väljer gymnasieskolan; 

skola, staden, kompisar, intressen eller program? 
• Om Lomma kommun skulle ha en egen gymnasieskola, vad skulle få dig att välja den? 

Valet till gymnasiet 
När det gäller om eleverna har börjat tänka på valet till gymnasieskola, svarar eleverna i årskurs 8 i högre 
grad att de har det än eleverna i årskurs 6. Det är dock ändå så att några av eleverna i årskurs 6 redan 
funderar över gymnasievalet. 

Viktigt vid val av gymnasieskola 
Både eleverna i årskurs 6 och 8 ser att det är viktigt att få gå i skolan med kompisar. Båda grupperna lyfter 
även fram betydelsen av bra och engagerade lärare liksom att skolan har ett bra rykte samt att skolan ska 
var lätt att ta sig till. Elever i årskurs 6 lyfter fram att skolan ska vara trygg och eleverna i årskurs 8 pekar 
på att gymnasieskolan ska ha de ”traditionella” programmen. 

För att välja gymnasieskolan i Lomma kommun 
Skolans storlek lyfts fram av eleverna i både årskurs 6 och 8. Några elever i årskurs 6 anser att skolan inte 
får vara för stor och anger volymen till 700 – 800 elever, medan några elever i årskurs 8 anser att skolan 
måste ha mer än 500 elever. Eleverna säger att skolan ska erbjuda sådana program som eleverna vill välja, 
att den ska vara ”traditionell” och ge många möjligheter. När det gäller utbildningens innehåll önskar en 
del av eleverna att skolan ska ha någon inriktning såsom matematik, media, musik eller idrott (NIU). Elever 
i båda årskurserna pekar på att skolan ska vara lätt att ta sig till och ligga centralt. Några elever i respektive 
årskurs säger att de gärna väljer gymnasieskola i annan kommun (Bilaga: Sammanställning av respektive 
skolans svar). 

 

5. Program och storlek 

5.1 Program 

Förvaltningen bedömer att en ny gymnasieskola i Lomma kommun bör erbjuda högskoleförberedande 
program i enlighet med huvudinriktning i den efterfrågan på plats som redovisats ovan. Förvaltningen ser 
därför att gymnasieskolan bör organiseras i totalt fyra utbildningsprogram (naturvetenskaps-, ekonomi-, 
samhälls- och teknikprogrammet). Fördelningen av antalet klasser föreslås organiseras enligt nedan. 
 

Högskoleförberedande program Fördelning 
per årskurs 

Totalt 
klasser 

Naturvetenskapsprogrammet 3 9 

Ekonomiprogrammet 2 6 

Samhällsvetenskapsprogrammet 3 9 

Teknikprogrammet 2 6 

Naturvetenskap – 4-årig NPF-inriktning 1 4 

Totalt 11 34 

Tabell: Fördelning av klasser per årskurs mellan aktuella gymnasieprogram samt antalet klasser totalt. 
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5.2 Skolans storlek 

Förvaltningen har i sin analys av lämplig storlek på ny gymnasieskola, utgått ifrån fördelningen av 11 
klasser enligt ovan. När organisationen med de treåriga programmen är totalt utbyggd kommer det att 
finnas 34 klasser. I förvaltningens bedömning finns cirka 26 elever i varje klass. I den fyraåriga NPF-
utbildningen planeras cirka 12 elever erbjudas utbildning per årskurs. Detta innebär att skolan kommer 
att ha omkring 830 utbildningsplatser, när organisationen är fullt utbyggd. 

 

6. Lokalisering 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har undersökt kommunens förutsättningar för lokalisering av en 
skolbyggnad för cirka 830 elever och ser två alternativa möjligheter: 

• Gymnasieskola i Alnarp. 
• Gymnasieskola samlokaliseras med lokaler i nytt kommunhus i Lomma centrum. 

6.1 Gymnasieskola i Alnarp 

Arbete med att vidareutveckla Alnarp pågår. Som del i att utveckla området önskar kommunen en 
utveckling av gröna näringar och bostäder. Stor hänsyn ska tas till de natur- och kulturvärden som finns 
inom området och mervärden ska skapas utifrån framförallt den befintliga gröna strukturen.  

Universitetsområdet Alnarp ska utvecklas mot en levande stadsdel där studenter, lektorer, forskare och 
övrig personal arbetar och studerar. I området finns tillgång till ett varierat utbud av service såsom kaféer, 
restauranger, närbutik, mötesplatser, kollektivtrafik, motions- och träningsmöjligheter.  

Alnarp ses som en lämplig plats att förena universitetsområdet och samhälle för att möjliggöra utveckling 
av universitets tredje uppgift, nämligen att verka för att forskningsresultat vid universitetet kommer till 
nytta i samhället. (Högskolelagen 2009:45). Fokus i området ska vara verksamheter inom gröna näringar 
som har en anknytning till forskning.  

I Lomma kommuns planarbete för Alnarp planeras att bygga cirka 500 bostäder, förskola samt 
kommersiell service. I Alnarp ska inriktningen på nya verksamheter vara företagande där gröna 
innovationer ska främjas. Företagande ska vidare ha en anknytning till forskning och utbytet mellan 
universitetet, skolor och samhället ska utvecklas. Första inflyttning av bostäder är planerad till 2028. SLU 
planerar också att bygga nya lokaler för sin verksamhet. 

I Alnarp finns markytor som medger en byggnad för gymnasieskola i aktuell storlek. Alnarpsområdet har 
hållplats för en av regiontrafikens busslinjer. Även tågstation kommer att färdigställas i området. Gång- 
och cykelväg kopplar också samman Lomma tätort med området.  

En lokalisering i Alnarp förutsätter att tillgång till mark medges. Att bygga gymnasieskolan i området 
innebär en investeringskostnad på 350 mnkr och en årlig hyreskostnad på 20,2 mnkr. I Alnarp äger Lomma 
kommunmark. Detta innebär att kommunen har rådighet avseende genomförbarheten. (Bilaga: 
Förstudieoffert – Gymnasieskola i Alnarp) 

6.2 Gymnasieskola samlokaliserad med nytt kommunhus i Lomma centrum 

Arbete med utveckling i Lomma centrum pågår. Det arbetet riktar fokus mot att öka attraktionskraften 
genom bland annat förbättrad stadsmiljö, större mångfald i utbudet och ökat inslag av bostäder. Samspel 
ska finnas mellan kommersiella och allmänna verksamheter – till exempel bedöms biblioteket medverka 
till aktivitet och attraktivitet i stadslivet som kommer även handeln till del och vice versa. Målet är en 
sådan funktionsblandning att livaktigheten bidrar till säkerhet och trygghet i miljön och att tillgängligheten 
för alla säkras. Stationsområdet ska utvecklas till en attraktiv knutpunkt med mer än trafikfunktioner. 
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Kopplingarna mellan de tre starkaste polerna i centrumområdet – handelscentrum, Lomma hamn och 
stationsområdet – skall utvecklas som både attraktiva stråk och bra kommunikationsmöjligheter.  

Som en del i utvecklingen av Lomma centrum planeras nytt kommunhus. Planen är att det nya 
kommunhuset placeras på samma plats som nuvarande. Aktuell markyta medger samlokalisering med 
gymnasieskolan i föreslagen storlek. Lokaliseringen i Lomma centrum innebär tillgång till hållplats för flera 
av regiontrafikens busslinjer. Tågstation tas i drift i december 2020. Gång- och cykelväg kopplar också 
samman Lomma tätort med kringliggande områden. Lokaliseringen bedöms även attraktiv då det finns 
närhet till service och caféer. 

Kommunstyrelsen har, vid sammanträdet 2020-03-25 (KS § 32/20), beslutat uppdra åt 
samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram ett helhetsförslag för hela kommunhuskvarteret, innebärande 
ett nytt kommunhus som ägs av kommunen. Samhällsbyggnadsförvaltningen planerar i sin redovisning till 
kommunstyrelsen presentera två förslag för kommunhuskvarteret, ett förslag som omfattar både nytt 
kommunhus, bostäder och gymnasieskola samt ett förslag som enbart omfattar nytt kommunhus samt 
bostäder. 

Att bygga gymnasieskolan samlokaliserad med nytt kommunhus i Lomma tätort innebär en 
investeringskostnad på 294 mnkr och en årlig hyreskostnad på 17 mnkr. I kommunhusområdet äger 
Lomma kommun all mark. Detta innebär att kommunen har rådighet avseende genomförbarheten. 
(Bilaga: Förstudieoffert – Gymnasieskola i Lomma centrum).  

 

7. Ekonomi 

7.1 Ekonomisk bedömning 

Förvaltningen har gjort en ekonomisk bedömning av kostnaden för att bygga och driva en gymnasieskola 
i Lomma kommun. Kostnaden bygger på en fullt utbyggd gymnasieskola. Bedömningen bygger på att 
kostnaden per elev ska vara jämförbar med de kostnader som Lomma kommun har för en elev som 
genomför sin utbildning på gymnasieskolan under läsåret 2019/2020. För att bibehålla aktuell nivå krävs 
en skola med 830 elever, totalt 81 tjänster samt en årlig hyreskostnad på 17 mnkr (se nedan). 
Förvaltningens kalkyl är specificerad enligt nedan. 
 

Tjänster Antal 
Lärare 60 
Skolledare 3 
Elevhälsa 8,5 
Kök o adm. 9,5 
Totalt 81 

Tabell: Specifikation av antalet tjänster i gymnasieskola med 830 elever. 

 
Förvaltningen har i sin kostnadskalkyl utgått ifrån att skolan erbjuder 4 högskoleförberedande program 
samt ett fyraårigt naturvetenskapligt program med NPF-inriktning. Sammantaget innebär detta 11 
parallella klasser och totalt 34 klasser när organisationen är helt utbyggd. Kalkylen är beräknad med 26 
elever per klass i de högskoleföreberedands programmen och cirka 12 elever i NPF-programmet. Skolan 
kommer då att ha cirka 830 elever. 
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Samhällbyggnadsförvaltningen har gjort en kostnadsbedömning när det gäller nybyggnation av 
gymnasieskola i Alnarp och gymnasieskola som är samlokaliserad med kommunhus i Lomma tätort. Ytor 
samt investerings- och driftskostnader för de båda alternativen fördelas enligt nedan: 
 

Alternativ Yta 
(Kvm) 

Investering 
(Mnkr) 

Drift  
(Mnkr) 

Alnarp 9 000 350 20,2 
Samlokaliserad 7 200 294 17,0 
Differens 1 800 56 3,2 

Tabell: Bedömning av ytbehov, investerings- och driftskostnad i gymnasieskola för 830 elever. 

 
Den beräkning som samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort, när det gäller alternativet med 
samlokaliserad gymnasieskola i Lomma centrum, visar lägre investeringskostnad än alternativet med 
gymnasieskola i Alnarp. Orsaken till skillnaden är i huvudsak att alternativet med samlokalisering med nytt 
kommunhus medger samutnyttjande av lokaler såsom restaurang och lokaler för större och mindre 
sammankomster. Det finns även bibliotek och idrottshallar i tätorten som kan tillgodose de lokalbehov 
som gymnasieskolan kräver. Detta gör att dessa lokaler inte behöver byggas i samlokaliseringsalternativet. 
(Bilagor: Kostnadsberäkning för år 1 – 4 för placering i Alnarp respektive Lomma centrum). 

Av bilagorna framgår att vid placering i Lomma centrum är verksamheten under år 1 – 2 inte 
självfinansierad av intäkterna som baseras på elevvolymen. År 1 behöver verksamheten ett anslag på cirka 
20 000 tkr och år 2 cirka 8 000 tkr. Vid placering i Alnarp är verksamheten under år 1 – 3 inte 
självfinansierad av intäkterna som baseras på elevvolymen. År 1 behöver verksamheten ett anslag på cirka 
23 000 tkr och år 2 cirka 11 000 tkr och år 3 cirka 3 000 tkr. Det beror främst på lokalkostnaderna som får 
full effekt från år 1 även om skolan inte initialt använder hela utrymmet. Det behövs även fler tjänster i 
uppbyggnadsfasen, som innefattar ledning, administration och del av lärartjänster. 

Förvaltningen bedömer att det inte finns förutsättningar att i egen regi bedriva en gymnasiesärskola 
integrerad med gymnasieskolan. Elevprognosen pekar på 12 - 14 elever. Att bedriva en utbildning som 
svarar upp mot elevernas behov bedöms kosta 1,6 miljoner mer än att, som idag, köpa motsvarande 
utbildningsplatser. Hösten 2022 startar Lomma kommun en egen grundsärskola. Om efterfrågan på 
platser från närliggande kommuner till grundsärskolan blir omfattande är ett tänkbart scenario att de vill 
fortsätta sin utbildning i Lomma kommun. Förvaltningens elevprognos för en gymnasiesärskola integrerad 
med en gymnasieskola bygger endast på elever folkbokförda i Lomma kommun. Om elevprognosen blir 
högre behövs ett nytt ställningstagande om det går att även integrera en gymnasiesärskola i 
gymnasieskolan. Förstudieofferterna för lokaler behöver då räknas om eftersom de nuvarande inte har 
tagit hänsyn till de lokalbehov som gymnasiesärskolan har behov av. 

 

8. Utredning och kartläggning 

8.1 SOU 2020:33 - Gemensamt ansvar – En modell för planering och dimensionering av gymnasial 
utbildning. 

Regeringen har tillsatt en utredning som har fått i uppdrag att föreslå hur utbildning inom gymnasieskolan, 
gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning (Komvux) och särskild utbildning för vuxna (särvux) bättre 
kan planeras och dimensioneras utifrån regionala och nationella kompetensbehov samt hur 
ansvarsfördelningen mellan stat, kommun och andra aktörer ska balanseras. Slutligen hur en 
finansieringsmodell som bidrar till ökad likvärdighet och minskad segregation ska se ut. Betänkandet 
remitterades den 23 juni 2020. Sista dag att svara på remissen var den 30 november 2020. 
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Utredningens förslag beskrivs i korthet nedan: 
• Trygga kompetensförsörjningen och underlätta övergången från skola till arbetsliv – 

Programutbudet bör planeras utifrån både elevernas efterfrågan och arbetsmarknadens behov. 
Därför föreslås att Skolverket tar fram ramar för programutbud. Ramarna ska ange antalet platser 
som ska erbjudas inom varje samverkansområde, både av de nationella programmen och av 
introduktionsprogrammen, programinriktat val och yrkesintroduktion. 

• Effektivisera resursutnyttjandet – Det fria valet och konkurrensen om elever medför att samma 
program erbjuds på flera skolor i närområdet, vilket resulterar i små elevgrupper och ineffektivt 
användande av resurser. Det behövs en samverkan, samordning och planering mellan 
kommunerna för att resurserna ska kunna användas effektivt. 

• Öka likvärdigheten och minska segregationen – Det bör skapas likvärdiga förutsättningar och 
villkor för både kommunala och fristående huvudmän genom samverkan och gemensam 
antagningsorganisation. Den interkommunala ersättningen behöver bestämmas på samma 
grunder, oavsett huvudman. Kommunerna inom samverkansområdet föreslås även komma 
överens om gemensamma prislistor. CSN föreslås att ha det samlade ansvaret för 
inackorderingsstöd. 

De skånska kommunerna ställer sig bakom förslaget att dimensionering av gymnasieutbildning i ökad 
grad behöver samordnas mellan kommunerna. Däremot är skånska kommuner kritiska till att staten är 
bättre rustad att lösa dimensioneringsfrågan jämfört med kommunerna som har ansvaret idag. Skåne 
och västra Blekinge har sedan många år en långtgående samverkan inom gymnasieskolan. Elever inom 
samverkansområdet har möjlighet att söka fritt till samtliga gymnasiala utbildningar inom området, 
såväl kommunala som fristående. Inom samverkansområdet finns en gemensam webb där samtliga 
utbildningar och skolor presenteras och varje år ges det ut en katalog med samlad information. Inom 
samverkansområdet finns sex delregionala antagningskanslier och ett gemensamt antagningssystem 
som förvaltas av Skånes Kommuner (tidigare Kommunförbundet Skåne). Knutna till samverkansavtalet 
finns också olika arbetsgrupper för att hantera till exempel interkommunal ersättning, information och 
marknadsföring.  

Förvaltningen har analyserat den statliga utredningen, Gemensamt ansvar – En modell för planering och 
dimensionering av gymnasial utbildning (SOU 2020:33), och bedömer att om utredningens förslag leder 
till lag och förordning kommer det att påverka eventuell etablering av gymnasieskola i Lomma kommun i 
följande avseenden: 

• Om Skolverkets analys av programutbudet i Skåne visar andra behov än vad Lomma planerar för 
behöver programutbudet justeras. 

• Nytt samverkansavtal behöver troligtvis upprättas. 

8.2 Kartläggning av utbildningsutbud i Skåne 

Skolcheferna inom samverkansområdet har beslutat om en kartläggning av antalet gymnasieplatser samt 
efterfrågan på gymnasieplatser i Skåne. Målsättningen är att med utgångspunkt i genomförd kartläggning 
samordna och effektivisera utbildningsutbudet i Skåne. Kartläggningen beräknades vara klar 2020, men 
processen blev pausad på grund av Covid samt personalförändringar. Kartläggningen är nu påbörjad, men 
ännu inte avslutad. Slutsatser vad gäller kartläggningen kan ha inverkan på Lommas kommuns planering 
av ny gymnasieskola.  

 

9. Samverkansavtal 

Det är viktigt att poängtera det är Lomma kommuns ansvar att erbjuda kommunens ungdomar en 
gymnasieutbildning. Detta är tydlig enligt skollagen och vidare än vad som gäller för mottagandet av elev 
utanför hemkommunen. För att en kommun ska kunna erbjuda gymnasieutbildning till sina elever så 
behöver det finnas ett samverkansavtal om hemkommunen inte själv anordnar gymnasieutbildning. Så 
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som lagen är formulerad så förutsätts det att det finns ett samverkansavtal om kommunen inte anordnar 
gymnasieutbildning. Vilka utbildningar som erbjuds och antalet platser på dessa ska också så långt det är 
möjligt anpassas med hänsyn till ungdomarnas önskemål enligt skollagen 15 kap. 30 §.  

För mottagande till gymnasieskolans nationella program som anordnas av offentlig huvudman som börjar 
första läsåret skiljer man enligt skollagen på antagning i första respektive andra hand. I första hand tas de 
behöriga elever emot som är hemmahörande i kommunen eller inom samverkansområdet enligt 
skollagen 16 kap. 43 §.  

I samverkansavtal för gymnasieskolan i Skåne (reviderat 2010) ingår 26 kommuner och tre 
gymnasieförbund. Målsättningen med avtalet är att stärka och utveckla hela området till en attraktiv 
gymnasieregion. Syftet med avtalet är att möjliggöra för sökande till årskurs 1 att få sitt förstahandsval av 
program och skola tillgodosett samt att fritt få välja mellan de program som erbjuds inom 
samverkansområdet. Avtalets samverkansområde utgörs av avtalskommunerna vad avser antagning till 
årskurs 1 för samtliga nationella program. Inom samverkansområdet finns en gemensam webb där 
samtliga utbildningar och skolor presenteras och varje år ges det ut en katalog med samlad information. 
Inom samverkansområdet finns sex delregionala antagningskanslier och ett gemensamt 
antagningssystem som förvaltas av Skånes Kommuner (tidigare Kommunförbundet Skåne). 

I skollagen 16 kap. 44 § framgår att de som är behöriga sökande tas emot i första hand om de sökt till ett 
nationellt program eller till en nationell inriktning som börjar det första läsåret och är hemmahörande i 
en kommun som inte erbjuder den sökta utbildningen. De som väljer att söka till gymnasieskolor i 
kommuner utanför samverkansområdet, blir andrahandssökande vilket innebär att de erbjuds den 
utbildning de sökt i mån av plats enligt Skollagen 16 kap. 47 §. 

Ungdomarna i Lomma kommun söker fritt som förstahandssökande till samtliga gymnasieskolor inom 
samverkansområdet. Huvuddelen av Lomma kommuns gymnasieelever väljer att studera på 
gymnasieskolorna i Lunds kommun. Lomma kommun köper således samtliga utbildningsplatser till 
gymnasieskolan av externa utbildningsarrangörer.  

 

10.  Risk- och konsekvensbedömning 

Förvaltningen har gjort en risk och konsekvensbedömning vad avser möjliga oönskade effekter vid 
etablering av en ny gymnasieskola i Lomma kommun. I risk- och konsekvensbedömningen har 
förvaltningen identifierat några risker som bedömts som särskilt viktiga att lyfta fram. Aktuella risker har 
sedan analyserats och bedömts utifrån sannolikhet att risken ska inträffa och konsekvenser om risken 
inträffar. Värdena i analysen multipliceras med varandra. Risken bedöms som låg för värden mellan 1 – 3, 
medel mellan 4 – 8 och kritisk från nio. 
 

 Sannolikhet Konsekvens Möjligheten att hantera oönskad effekt 
4 Mycket stor Allvarlig Mycket goda 
3 Stor Kännbar Goda 
2 Liten Lindrig Små 
1 Mycket lite Försumbar Mycket små 

Tabell: Bedömningskriterier som är utgångspunkt i riskanalysen. 

 
Till respektive risk har en plan för konsekvenshantering kopplats. I planen definieras åtgärder vid oönskad 
effekt. Riskbedömningen nedan utgår ifrån att kommunen själv bygger lokaler för gymnasieskolan och 
bedriver verksamheten i egen regi. 
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Åtgärder vid oönskad effekt 

Elevvolymen avviker 
från utredningens 
prognos. 

2 
Liten 

4 
Allvarlig 

8 
Medel 

2 
Små 

Anpassa 
personalorganisationen/ 
programstrukturen. 

Svårt att rekrytera 
behöriga lärare. 

3 
Stor 

4 
Allvarlig 

12 
Kritisk 

2 
Små 

Anpassa 
personalorganisationen/ 
programstrukturen. 

Fristående/ 
kommunala huvudmän 
planerar för fler 
utbildningsplatser 

3 
Stor 

3 
Lindrig 

10 
Medel 
 

2 
Små 

Omprövning avseende 
etableringen av 
gymnasieskola i Lomma 
kommun. 

Anbuden för att bygga 
skolan är högre än 
kalkylen. 

2 
Liten 

3 
Kännbar 

6 
Medel 

3 
Goda 

Omprövning avseende 
etableringen av 
gymnasieskola i Lomma 
kommun. 

Ingen kompetens för 
att driva processen 
etablering av 
gymnasieskola på 
förvaltningen. 

3 
Stor 

2 
Lindrig 

6 
Medel 
 

3 
Goda 

Rekrytera aktuell kompetens 

Tabell: Riskanalys, bedömning av hanteringsmöjlighet samt åtgärder vid oönskad effekt. 

 
Utredningens risk- och konsekvensbedömning visar att den största risken vid etablering av en ny 
gymnasieskola är att inte kunna rekrytera behöriga och kompetenta lärare. Den viktigaste faktorn för 
kvalitet i utbildningen är lärarkapaciteten. Sverige har redan idag en kompetensförsörjningskris som 
kommer att förvärras de kommande åren, gymnasielärare är extra svårt att rekrytera. Dessutom har Lunds 
gymnasieskolor och de kommunala gymnasieskolorna i Malmö en lång historia med fokus på kunskap, 
kvalitet och hög efterfrågan på plats. En annan allvarlig risk är att de kommunala och fristående 
huvudmännen i grannkommunerna bygger ut med så många utbildningsplatser att det istället för brist på 
platser blir ett underskott på platser. Åtgärden blir då att överväga en omprövning av beslutet att etablera 
en gymnasieskola i Lomma kommun. 
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11.  Beslutsprocess 

 
Besluts-
ordning 

Beslut 
 

1 Barn- och utbildningsnämnden (BUN) gör utredning som beskriver 
förutsättningar och möjligheter. 

BUN 

2 BUN definierar lokalinvesteringen i lokalbehovsplan. BUN 
3 Investeringsplaneringsgruppens (IVP) bedömer när aktuell investering 

kan göras. 
IVP 

4 IVP:s förslag överlämnas till kommunstyrelsens budgetberedning. IVP 
5 BUN gör förslag till drifts- och investeringsbudget. BUN 
6 Budgetberedningen överlämnar budgetförslag till kommunstyrelsen 

(KS) och kommunfullmäktige (KF). 
KS 

7 KF tar beslut om drift- och investeringsbudget KF 

Ovan redovisas processen för att bygga en gymnasieskola i Lomma som identifierar nödvändiga beslut, i 
vilken ordning de kommer och i vilken beslutsinstans de ska fattas. 

 

12.  Sammanfattning 

Nämnden har lyft fram följande frågeställningar: 
• Vilka övergripande lärdomar har omkringliggande kommuner dragit av att starta en 

kommunal gymnasieskola? 
• Vilka övergripande lärdomar har omkringliggande kommuner dragit av etableringar av 

fristående gymnasieskolor? 
• Hur ser efterfrågan på en gymnasieplats i Lomma kommun ut bland kommunens 

högstadieelever? 
• Vilken profil/inriktning skulle vara lämplig? 
• Vilken storlek (antal elever) rekommenderas för att nå en god kvalitet och ekonomi? 
• Var bör skolan placeras med hänsyn tagen till attraktionskraft och genomförbarhet? 
• Vilka ekonomiska risker bedöms föreligga? 
• Utredningen tar ej ta ställning i huvudmannafrågan utan snarare vara öppen för olika 

alternativ? 

Lärdomar från andra kommuner 
Erfarenheterna från de fyra gymnasieproducerande kommunerna är att profilen, verksamhetsidén eller 
skolans identitet är enormt viktigt för eleverna när de ska välja gymnasieskola. En av de intervjuade 
kommunföreträdarna säger att skolans profil måste svara på den frågan alla ungdomar ställer sig, vad 
kan den här skolan ge mig. Även läget är viktigt. Samtliga av de intervjuade förordar central placering.  

Storleken på skolan råder det lite delade meningar om, men miniminivån ligger på 600 - 700 elever när 
skolan är fullt utbyggd. Anmärkningsvärt är att Lund, som har skolor med stora elevvolymer, har 
betydligt fler elever per klass än de mindre kommunerna med mindre total elevvolym. Det skiljer mycket 
mellan Svedalas 16 - 24 elever per klass och Lund med en klasstorlek på 30 - 32 elever. 

Samtliga gymnasieproducerande kommuner är överens om att det är viktigt att börja planeringen i tid 
vid nyetablering. 3 - 4 års planeringstid behövs innan skolans drifts start. Betonas gör att vid planeringen 
får inte byggnadens konstruktion ta över miljöerna för lärande samt skolans logistik. Undervisningen 
måste vara i fokus vid planeringen av den nya skolan. Samtliga intervjuade är överens om att 
uppbyggnadsskedet är dyrt. Det går inte att fördela ut risken i uppbyggnadsskedet i priset, det blir då 
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alldeles för dyrt i förhållande till priserna på samma program hos de andra gymnasieproducerande 
kommunerna. 

Samutnyttjande av lokaler lyfts fram av samtliga intervjuade, lokalkostnaderna måste vara effektiva för 
att det ska vara möjligt att attrahera och rekrytera behöriga lärare anser företrädarna för 
gymnasieskolorna i grannkommunerna. 

Efterfrågan på gymnasieplatser 
Förvaltningens analys visar att det finns behov av ett ökat antal platser i gymnasieskolan fram till år 2030, 
sedan planar behovet ut. Hur omfattande platsbristen kommer att vara är svår att säga. Kommer Malmö 
att kunna leverera tre nya gymnasieskolor med 3000 platser fram till 2026 – 27? Hur kommer de 
fristående gymnasieskolorna att agera när efterfrågan ökar? 

När det gäller hur efterfrågan på en gymnasieplats i Lomma kommun ser ut bland kommunens 
högstadieelever, visar data att cirka 80 procent av eleverna väljer högskoleförberedande program och 
omkring 20 procent väljer yrkesförberedande program. Siffrorna i Lomma skiljer sig åt från 
grannkommunerna och riket som helhet där en betydligt mindre andel väljer studieförberedande 
program.  

En samlad bedömning är att en eventuell gymnasieskola kan avlasta efterfrågan i samverkansområdet 
som helhet, i huvudsak Lomma kommuns grannkommuner. Det finns även ett stort behov i 
samverkansområdet av gymnasieplatser för elever med neuropsykiatrisk funktionsvariation (NPF).  

Program och storlek 
Förvaltningen bedömer att en ny gymnasieskola i Lomma kommun bör erbjuda högskoleförberedande 
program eftersom det är de program som i huvudsak efterfrågas av elever i närliggande kommuner och 
än mer från elever folkbokförda i Lomma kommun. De intervjuer som genomförts med mellan- och 
högstadieelever visar också önskan om en traditionell gymnasieskola med högskoleförberedande 
program, eventuellt med inriktning mot idrott samt media. Förvaltningen ser därför att gymnasieskolan 
bör organiseras med totalt fyra nationella program; naturvetenskaps-, samhällsvetenskaps-, ekonomi-, 
och teknikprogrammet.  

Organisationen med de treåriga programmen kommer totalt utbyggd vara 34 klasser. I förvaltningens 
bedömning finns cirka 26 elever i varje klass samt i den fyraåriga NPF-utbildningen planeras cirka 12 elever 
erbjudas utbildning per årskurs. Detta innebär att skolan kommer att ha omkring 830 utbildningsplatser, 
när organisationen är fullt utbyggd efter 4 - 5 år sedan start. 

Profil, inriktning, verksamhetsidé är mycket viktigt har företrädare för de gymnasieproducerande 
kommunerna lyft fram i sina svar, den ska synas i verksamheten och generera en god känsla hos 
potentiella elever. Profilen kan dock inte bestämmas ovanifrån utan måste växa fram i dialog mellan 
ledning, personal och potentiella elever. Vid placering i Alnarp förefaller det ligga nära till hands att inrikta 
sig på hållbarhetsfrågor och företagsamhet eftersom SLU har kunskap på området samt en vilja till 
samarbete med en nyetablerad gymnasieskola. Utredningen kommer inte att föreslå någon profil utan vill 
endast framhålla att en profil är nödvändig som verktyg för attraktionskraft både för elever och personal.  

Lokalisering 
I utredningen har två alternativa lokaliseringar bedömts som möjliga – Alnarp och samlokalisering med 
nytt kommunhus i Lomma centrum. Det som talar för en etablering av gymnasieskolan i Anarp är att 
förutsättningarna för samverkan med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) underlättas genom närheten. 
Flera möten med företrädare för SLU har ägt rum och de ser positivt på samverkan med en gymnasieskola 
med fokus på hållbarhet och Ung Företagsamhet (UF). 

De intervjuer som genomförts med mellan- och högstadieelever visar att det finns önskemål om central 
lokalisering med närhet till caféer, restauranger och butiker. Intervjuerna med företrädare för närliggande 
kommuner bekräftar bilden av att läget är viktigt och att det är ett centralt läge som gäller. Detta talar för 
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en lokalisering i Lomma centrum. Vidare talar den ekonomiska kalkylen för en lokalisering i centrum. 
Orsaken till skillnaden i investeringsvolym är i huvudsak att alternativet med samlokalisering med nytt 
kommunhus medger samutnyttjande av lokaler för möten och undervisning, bibliotek, restaurang samt 
idrottshallar.  

Ekonomi 
Den kostnadsberäkning som gjorts i utredningen visar att en gymnasieskola för cirka 830 elever kan 
rekommenderas för att nå god kvalitet och ekonomi. En elevvolym kring 830 studerande ligger marginellt 
högre, beroende på de ca 50 eleverna på NPF-inriktningen är inkluderade i den totala volymen, än den 
bedömning av lämplig storlek som utbildningsansvariga i de gymnasieproducerande kommunerna har 
anfört. 

Utredningen har specificerat vilka volymer som behövs vad gäller antalet elever (830), personal (81) och 
lokalkostnader (17 mnkr/per år, samlokaliseringsalternativet) för att de kostnader per gymnasieplats som 
kommunen har under läsåret 2019/2020 ska vara oförändrade. En ekonomisk risk uppkommer vid 
förändring i någon av dessa variabler. Beräkningarna bygger på en fullt utbyggd gymnasieskola. Extra 
anslag behövs år 1 med 20 mnkr och år 2 med 8 mnkr. Om inte elevvolymen är fullt utbyggd år 3 eller de 
kommande åren krävs det även extra anslag tills elevvolymen är fullt utbyggd. 

Utredning och kartläggning 
Den statliga utredningen, ”En modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning” har 
nyligen avslutat remissförfarandet. De viktigaste förslagen i utredningen är; 

• Programutbudet i gymnasieskolan bör planeras utifrån både elevernas efterfrågan och 
arbetsmarknadens behov. Därför föreslås att Skolverket tar fram ramar för programutbud. 
Ramarna ska ange antalet platser som ska erbjudas inom varje samverkansområde.  

• Det behövs en samverkan, samordning och planering mellan kommunerna för att resurserna ska 
kunna användas effektivt. 

• Kommunerna inom samverkansområdet föreslås även komma överens om gemensamma 
prislistor. 

De skånska kommunerna är kritiska till att staten är bättre rustad att lösa dimensioneringsfrågan jämfört 
med kommunerna som har ansvaret idag. Elever inom samverkansområdet har möjlighet att söka fritt till 
samtliga gymnasiala utbildningar inom området, såväl kommunala som fristående.  

För att föregripa den statliga inblandningen i kommunernas planering av gymnasieutbildning har 
förvaltningscheferna beslutat om en kartläggning av antalet gymnasieplatser samt efterfrågan på 
gymnasieplatser i Skåne. Målsättningen är att med utgångspunkt i genomförd kartläggning samordna och 
effektivisera utbildningsutbudet i Skåne. Kartläggningen är ännu inte avslutad.  

Samverkansavtal 
Om det nuvarande samverkansavtalet skulle sägas upp och inte ersättas av något nytt kommer Lomma 
kommuns elever även i fortsättningen att vara förstahandssökanden till Lunds kommuns gymnasieskolor. 
Vid etablering av en ny gymnasieskola i Lomma kommun utan samverkansavtal kommer eleverna från 
Lomma att vara andrahandsökande om de väljer program på gymnasieskolor i andra kommuner som 
erbjuds på gymnasieskolan i den egna kommunen.  

Om Lomma kommun etablerar en egen gymnasieskola så bör den ingå i ett samverkansområde som 
regleras i ett samverkansavtal, antingen det nuvarande eller ett annat samverkansavtal som omfattar 
kommuner mer närliggande i Skåne sydväst. Samverkansavtalet behövs för att elever i närliggande 
kommuner ska vara förstahandssökande till Lomma kommuns gymnasieskola och för att elever 
folkbokförda i Lomma kommun även i fortsättningen ska vara förstahandssökande till Lunds 
gymnasieskolor eller gymnasieskolor i andra kommuner.  
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Risk- och konsekvensbedömning 
Utredningens risk- och konsekvensbedömning visar att den största risken vid etablering av en ny 
gymnasieskola är att inte kunna rekrytera behöriga och kompetenta lärare. Den viktigaste faktorn för 
kvalitet i utbildningen är lärarkapaciteten. Den överskuggar alla andra faktorer, lokaler, skolledning, 
stödresurser med mera. Behörighet är miniminivån, tillkommer gör lärarkapacitet i form av engagemang, 
relationsbyggande, ledarskap samt vetenskapligt förhållningssätt.  

Sverige har redan idag en kompetensförsörjningskris som kommer att förvärras de kommande åren, 
gymnasielärare är extra svårt att rekrytera. Dessutom har Lunds gymnasieskolor, men även de 
kommunala gymnasieskolorna i Malmö som har en lång historia, starka varumärken med fokus på 
kunskap, kvalitet och bildning. 

Beslutsprocess 
Utredningen beskriver beslutsprocessen vid planering av en ny gymnasieskola. Processen är likartad den 
som följdes vid beslut om att Lomma kommun ska starta grundsärskola i egen regi och uppföra en byggnad 
att bedriva verksamheten i. 

 

13.  Slutsatser 

Det finns behov av fler gymnasieplatser i Skåne Sydväst som en följd av att kommande elevkullar är 
betydligt större än tidigare. Fram till år 2030 ökar ålderskategorin 16 – 18 år med drygt 5 000 ungdomar. 
I Lomma kommun växer andel ungdomar i kategorin med 300. Hur många ytterligare gymnasieplatser 
som grannkommunerna, Malmö, Lund och fristående gymnasieskolor, kommer att växa med fram till år 
2030 är svårt att bedöma. Men tydligt är ändå att de gymnasieplatser som nu planeras i 
grannkommunerna inte tillgodoser den prognostiserade efterfrågan.  

Erfarenheterna från grannkommunerna är att etablering av ny gymnasieskola kräver minst 600 – 700 
elever för att vara kostnadseffektiv. Utredningens ekonomiska kalkyl pekar på en elevvolym på 830 platser 
som en konsekvens av att kostnaden per elev ska vara jämförbar med de kostnader som Lomma kommun 
har under läsåret 2019/2020. Kalkylen bygger då på en fullt utbyggd gymnasieskola. Under 
uppbyggnadsskedet 3 – 5 år krävs ytterligare investeringsmedel som bedöms inte möjlig att lägga på priset 
per utbildningsplats. 

Utredningen förordar att gymnasieskolan ska erbjuda studieförberedande program, naturvetenskaps-, 
samhällsvetenskaps-, ekonomi-, samt teknikprogrammet. Det ställningstagandet baseras på att 
efterfrågan på dessa program är hög i Lomma, men även i våra grannkommuner. Eleverna efterfrågar 
dessutom en ”traditionell skola” med engagerade lärare.  

Skolans profil lyfts fram som mycket viktig för attraktionskraften av samtliga intervjuade för de 
gymnasieproducerande kommunerna. Profilen ska skilja ut sig från andra gymnasieskolor i 
grannkommunerna och ge potentiella elever en känsla av att den kan bidra till deras personliga utveckling, 
mening och identitet. 

Lärarförsörjningen är den avgörande faktorn för kvaliteten i utbildningen. Lomma kommun har gott rykte 
som skolkommun. Utbildning är ett politiskt prioriterat område i kommunen, fokus på kunskap och 
lärande med behöriga och kompetenta lärare och skolledare.  

De gymnasieproducerande kommunernas företrädare pekar på att ett centralt läge är viktigt vid 
etablering av en ny gymnasieskola. Det stöds av elevernas intervjusvar om önskemål av centralt läge, lätt 
att ta sig till med kollektivtrafik samt närhet till restauranger och caféer. Lokalisering av gymnasieskolan 
samordnad med nytt kommunhus stöds av möjligheterna till ett effektivt samutnyttjande av lokaler och 
därmed en betydligt mindre investeringskostnad. Intervjuerna med företrädare för de 
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gymnasieproducerande kommunerna lyfter också fram samutnyttjande av lokaler som en 
kostnadseffektiv lösning. 

Etablering av en ny gymnasieskola i Alnarp kan genom närheten underlätta samverkan med kommunens 
universitet, SLU, inte minst kring framtidsfrågor som hållbarhet och företagande.  

Förvaltningen har ingenting att erinra om en eventuell gymnasieskolas huvudmannaskap. Om en 
huvudman för en fristående gymnasieskola vill etablera sig i kommunen krävs ett tillstånd från 
Skolinspektionen. Kommunen får avge ett yttrande som underlag till myndighetens beslut. Ännu har ingen 
fristående huvudman ansökt om ett sådant tillstånd. 
 



Socialdemokraterna i Barn- och utbildningsnämndens reservation vad avser 
beslut om gymnasieskola 

Den 3 maj beslutade Barn- och utbildningsnämnden om utbildningar som ska erbjudas i en 
framtida gymnasieskola i Lomma. Beslutet kommer styra hur skolan ska utformas, och vilka 
program som är praktiskt möjligt att ge på skolan. Socialdemokraterna i Lomma är positiva 
till att kommunen bygger en gymnasieskola, men hade önskat att det inte blandades ihop 
med ett, i våra ögon onödigt, nytt kommunhus. Vad gäller beslutet den 3 maj reserverar vi 
oss på av följande anledningar. 

Givet tillståndet i omsorgen av äldre i Lomma anser vi att allt måste göras för att öka 
kvaliteten. En nyckel i detta är tillgången till utbildad personal. Vi anser därför att det är 
självklart att vår gymnasieskola bör erbjuda vård- och omsorgsprogrammet, vilken vi 
föreslog. Är det något vår kommun behöver så är det undersköterskor som kan arbeta i 
omsorgen om vår äldre. De utmaningar som finns för att locka elever till en sådan utbildning 
i Lomma som majoriteten hänvisar till, är en spegel av utmaningen att locka utbildad 
personal till våra välfärdsverksamheter. Inför den utmaningen måste vi våga satsa. 

Vi är också osäkra på om beslutet ger rätt förutsättningar för en stabil ekonomi för 
gymnasieskolan. I underlaget till beslutet, den utredning som gjordes 2020, betonas vikten 
av en tillräcklig elevvolym – då beräknades minst 830 elever behövas. Jämfört med det 
förslaget har antalet klasser minskat, utan att någon ny beräkning redovisats. Därför föreslog 
vi att hålla fast vid det antal klasser som föreslogs 2020. 

Slutligen ser vi det som självklart att om kommunen erbjuder grundskola, grundsärskola och 
gymnasieskola så ska vi också erbjuda en gymnasiesärskola till de elever som behöver gå där. 
Vi anser att den gruppen elever också förtjänar att få välja sin utbildning, och ska ha 
möjlighet att gå på gymnasium i sin hemkommun som övriga gymnasieelever. Därför 
föreslog vi att förvaltningen ska planera för en gymnasiesärskola. 

Thomas Eneström (s) 2:e vice ordförande, Barn- utbildningsnämnden, Lomma 

Malin Stern (s) ledamot, Barn- utbildningsnämnden, Lomma 

BUN Bilaga B §36/22



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 11 av 20 

 Sammanträdesdatum 
BUN 2022-05-03 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

BUN § 37  

Information om närvaroteamet 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetschef för centrala barn- och elevhälsan Ingela Roxenby har bjudits in till barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott för att informera om närvaroteamets arbete. 

- Metodstöd för skolnärvaro  

- Läroresor för pedagoger, vårdnadshavare och elevresan som lanseras i maj 2022 

- Skolstress för elever, pedagoger och vårdnadshavare 

- Frånvarostatistik från 2021-08-19- 2022-03-28 

- Problematisk skolfrånvaro - statistik 

- Problematisk skolnärvaro – bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och 
hälsa 

- Mellanrummet mellan problematisk skolfrånvaro och problematisk skolnärvaro 

Beslut: 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 

- Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Akten 

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 12 av 20 

 Sammanträdesdatum 
BUN 2022-05-03 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

BUN § 38 BUN/2022:46 

Beslut om lokalbehovsplan 2022 

Ärendebeskrivning 
Kommunövergripande strategi 
Samhällbyggnadsförvaltningen (SBF) och förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF) 
planerar genomföra en kommungemensam utredning kring den framtida utbildning- samt kultur- och 
fritidsverksamheten i norra kommundelen och södra kommundelen där verksamhetsperspektiv, 
samhällsbyggnadsperspektiv och kommungemensamt perspektiv beaktas samlat. 
 
Utredningen ska sammanställas som en föreslagen inriktning för utveckling och hänförliga lokalbehov 
för respektive verksamhetstyp. Den föreslagna inriktningen som sedan skall ligga till grund för den 
strategi som utgör projektets övergripande målsättning ska skapa framtida förutsättningar för 
Lomma kommun att fatta beslut om åtgärder i lokalresurser som beaktar den långsiktiga 
lokalförsörjningen utan att skapa låsningar/motsättningar utifrån framtida prognosticerade 
lokalbehov. 
 
Utredningen bygger på tre olika målområden: 
 

• Verksamhetsperspektiv - avser att kartlägga förutsättningar och behov idag och i framtiden 
utifrån ett verksamhetsperspektiv. 

• Samhällsbyggnadsperspektiv - innebär att ta fram underlag beträffande tillgängliga 
lokalresurser tillsammans med kartläggning andra relevanta samhällsbyggnadsaspekter. 

• Kommungemensamt perspektiv - ska analysera resultatet av de två föregående och 
sammanvägas i en kommungemensam slutsats och rekommendation (inriktning). 

 
I lokalbehovsplan 2022 analyserar det första målområdet - Verksamhetsperspektivet 
 

De lokalbehov planen identifierar ur ett verksamhetsperspektiv föreslås överlämnas till 
samhällsbyggnadsförvaltningen som tar fram underlag beträffande tillgängliga lokalresurser 
tillsammans med kartläggning av andra relevanta samhällsbyggnadsaspekter. 

Lokalbehovsplanen föreslår att förfrågan om förstudie översänds till SBF avseende: 

Norra kommundelen enligt följande: 

- Nybyggnation av både Trollets och Äpplegårdens förskola. Två byggnader med vardera 6 
avdelningar. 

- Akuta behov av arbetsmiljöåtgärder Trollets förskola i avvaktan på eventuell nybyggnation. 
- Tillkommande lokaler i Bjärehovskola vid omlokalisering av kulturskolan och biblioteket i 

norra kommundelen 
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- Möjligheterna till lokaloptimering i grundskolan i norra kommundelen vid vikande elevunderlag 
- Möjligheterna till anpassning av köket i Lärkans förskola. 
- Möjligheterna att flytta tillagning av mat till äldreomsorgen från Lerviks förskola i södra 

kommundelen till planerat nytt särskilt boenden i norra kommundelen analyseras. 
 

Södra kommundelen enligt följande: 
- Ny idrottshall i kommundelen. 
- Ny idrottshall i Karstorpsområdet. 
- Fritidshem i Karstorpsområdet. 
- Möjligheterna till lokaloptimering i grundskolan i södra kommundelen vid vikande elevunderlag. 
- Behov av ytterligare undervisningslokaler för svenska för invandrare (SFI). 

 
Tillgängliga lokalresurser tillsammans med kartläggning av andra relevanta 
samhällsbyggnadsaspekter redovisas i nämndens uppföljning i oktober 2022. 

Efter nämndens handläggning kommer en sammanvägning att göras i en kommungemensam slutsats 
och rekommendation (inriktning). De kommungemensamma slutsatserna och rekommendationerna 
kommer att underställas politisk prövning i nämnden när lokalbehovsplanen 2023 behandlas. De 
beslut nämnden då fattar gällande lokaler överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning inför 
kommunfullmäktiges beslut om budget 2024 - 2027. 

Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-04-19, §34, som 
beslutade att lämna ärendet utan eget ställningstagande till barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-04-19, §34 
- Lokalbehovsplan 2022 – Utredning. 
- Bilaga – Analys av behov av ytor för idrott och hälsa. 
- Bilaga – Barnkonsekvensanalys. 
- Bilaga – Barnkonsekvensanalys – Idrottshall Karstorp. 
- Bilaga – Verksamhetslokaler i för- och grundskola. 

Överläggning 
Fredrik Karström (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ska besluta enligt förvaltningens 
förslag till beslut.  

Thomas Eneström (S) yrkar att barn- och utbildningen ska besluta med följande ändringar: 

- Att trollets förskola ska bestå av sex avdelningar och Äpplegårdens förskola ska bestå av fyra 
avdelningar 

- Att en utredning ska genomföras i syfte att etablera en permanent förskola i Alnarp 

- Att förvaltningen ska genomföra en inventering avseende den fysiska, pedagogiska och 
sociala tillgängligheten i de lokaler som BUN bedriver verksamhet i 
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Propositionsordning 
Sedan överläggningen förklarats avslutad avser ordförande Fredrik Karström att ställa proposition på 
bifall respektive avslag på dels på sitt eget yrkande och dels på Thomas Eneströms ändringsyrkanden, 
varefter ordförande finner att barn- och utbildnings beslutat att bifalla ordförandes eget yrkande.  

Beslut: 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa inriktningen för lokalförsörjning i norra 
och södra kommundelen i enlighet med bilaga lokalbehovsplan 2022. 

./. Bilaga A. 

- Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att vid uppföljningen av 
lokalbehovsplan 2022 i oktober redovisa alternativa möjligheter att tillgodose de lokalbehov 
som utredningen lyfter fram. 

- Barn- och utbildningsnämnden översänder lokalbehovsplan 2022 till kommunstyrelsen för 
kännedom.  

Reservation 
Thomas Eneström (S) och Malin Stern (S) reserverar sig skriftligen mot beslutet. 

./. Bilaga B. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Akten 
kommunstyrelsen 
UKF förvaltningschef 
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FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID 

Vår referens: Staffan Friberg 
Telefon: 040-641 10 00 
E-post: Staffan.Friberg@lomma.se
Diarienummer: BUN/2022:46

Lokalbehovsplan 2022 - Utredning 

Inledning 

Kommunövergripande strategi 
Samhällbyggnadsförvaltningen (SBF) och förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF  
förvaltningen) planerar genomföra en kommungemensam utredning kring den framtida utbildning- 
samt kultur- och fritidsverksamheten i norra kommundelen och södra kommundelen där 
verksamhetsperspektiv, samhällsbyggnadsperspektiv och kommungemensamt perspektiv beaktas 
samlat. 

Utredningen ska sammanställas som en föreslagen inriktning för utveckling och hänförliga lokalbehov 
för respektive verksamhetstyp. Den föreslagna inriktningen som sedan ska ligga till grund för den 
strategi som utgör projektets övergripande målsättning ska skapa framtida förutsättningar för 
Lomma kommun att fatta beslut om åtgärder i lokalresurser som beaktar den långsiktiga 
lokalförsörjningen utan att skapa låsningar/motsättningar utifrån framtida prognosticerade 
lokalbehov. 

Utredningen bygger på tre olika målområden: 

• Verksamhetsperspektiv - avser att kartlägga förutsättningar och behov idag och i framtiden
utifrån ett verksamhetsperspektiv.

• Samhällsbyggnadsperspektiv - innebär att ta fram underlag beträffande tillgängliga
lokalresurser tillsammans med kartläggning andra relevanta samhällsbyggnadsaspekter.

• Kommungemensamt perspektiv - ska analysera resultatet av de två föregående och
sammanvägas i en kommungemensam slutsats och rekommendation (inriktning).

I lokalbehovsplan 2022 kommer det första målområdet - Verksamhetsperspektivet - att genomlysas 
med utgångspunkt i följande frågeställningar: 

 Hur ser kärnverksamhetens behov ut utifrån exempelvis myndighetskrav, politiska beslut och
andra regler och rekommendationer?

 Hur påverkar relevanta befolkningsprognoser efterfrågan på respektive kommunal
verksamhet på längre sikt?

 Hur ser andra aktörers (såsom föreningar) behov ut?
 Vilka strukturella och storleksmässiga anpassningar/förändringar står verksamheterna inför

för att hantera framtida utmaningar?

BUN Bilaga A §38/22
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 Vilka behov av lokalförändringar kan identifieras ur ett verksamhetsperspektiv? 

Nämndspecifika lokalbehov 
Lokalbehovsplan 2022 föreslås utgå från lokalbehoven i norra och södra kommundelen och rikta 
särskild fokus mot Bjärehovsområdet i norra kommundelen och Pilängsområdet i södra kommundelen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden (BUN) noterar behov av både ytterligare hallytor och ersättning av 
befintliga hallytor. Nämnden ser även behov av en fördjupad studie av möjligheten att ersätta de 
lokaler där Trollets förskola bedriver verksamhet. I studien bör även möjlighet att kunna ta emot fler 
barn än i dag övervägas. 
 
Nämnden önskar vidare göra en översyn av grundskolans lokalbehov i norra kommundelen. I södra 
kommundelen önskar nämnden att lokalbehoven i Karstorpsområdet särskilt granska. Nämnden 
riktar därför särskilt fokus på följande områden: 
 

• Nya lokaler till Trollets förskola i norra kommundelen. 
• Bedömning av nyttjandet att lokaler i Bjärehovsområdet vid omlokalisering av kulturskolan 

och biblioteket i norra kommundelen. 
• Ytterligare en idrottshall i södra kommundelen som tillgodoser grundskolas lokalbehov till 

följd av utökning av antalet timma i ämnet idrott och hälsa samt de lokalbehov som 
grundsärskolan har. 

• Ny idrottshall i Karstorpsområdet som ersätter befintlig idrottshall. Om ny idrottshall i södra 
kommundelen byggs i Karstorpsområdet kan både de lokalbehov som nämns ovan och 
behovet av ny idrottshall i Karstorpsområdet tillgodoses. 

 
De specifika lokalbehoven kommer att behandlas i samband med analysen av norra respektive södra 
kommundelen. 
 
I lokalbehovsplanen genomförs en särskild studie av beläggningen i befintliga hallar. I planen 
genomförs även en lokaliseringsanalys tillsammans med kultur- och fritidsnämnden i syfte att 
optimera placeringen av tillkommande hallytor för för- och grundskolan och föreningar. 
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Norra kommundelen 
 
 
Bakgrund 
I BUN:s lokalbehovsplan uttrycks ett behov av en ny idrottshall på Bjärehovsområdet dels till följd av 
att lilla Bjärehovshallen inte är ändamålsenlig för verksamheten och dels med anledning av den 
utökade undervisningsplanen för ämnet idrott och hälsa. En större idrottshall som ersätter lilla 
Bjärehovshallen skulle också ge ytterligare plats åt föreningarna i Bjärred. Mot bakgrund av detta 
behov finns en ny idrottshall på Bjärehovsområdet med driftstart 2025 upptagen i kommunens 
investeringsplan. 
 
I planeringen av en ny idrottshall inom området finns andra faktorer, utöver det framtida behovet av 
idrottsanläggningar, som kommunens förvaltningar gemensamt behöver analysera. 
 
Både förskolan och grundskolan behöver hantera kraftigt fluktuerande elevprognoser där trenden i 
Lomma kommun är att barn- och elevantalet minskar i de lägre åldrarna vilket även påverkar 
handlingsalternativen. Vad gäller förskoleverksamheten i den norra kommundelen har barn- och 
utbildningsnämnden återkallat behovet av en tidigare beslutad nybyggnation. I stället har UKF – 
förvaltningen uttryckt att Trollets förskola på Bjärehovsområdet har en viktig geografisk placering och 
framtida potential, men att förskolan samtidigt omfattas av en rad brister kopplat till en av nyligen 
genomförd utredning, varvid UKF - förvaltningen har inkommit med en förfrågan om förstudie till SBF 
avseende behov av anpassningar. På sikt ser UKF - förvaltningen att en större nybyggnation/ 
ombyggnation bör analyseras med avseende på förskolorna (Trollets och Äpplegårdens förskola) i 
Bjärehovsområdet. Lomma kommun har nyligen genomfört ett antal större investeringar i Trollets 
förskola varvid det bokförda värdet är högt. Detta kan påverka handlingsalternativen i dagsläget. I 
detta avseende finns ett behov av att identifiera och vidta vissa åtgärder i ett kortare perspektiv för 
att säkerställa förskolans ändamålsenlighet samt att analysera en framtida utveckling av lokalresursen 
alternativt utrangering av befintlig(a) lokalresurs(er) följt av en nybyggnation. 
 
I den kommunövergripande planen anges vidare att det också finns tidiga planer på en ny 
högstadieskola i norra kommundelen, för vilken den geografiska placeringen inte är fastställd. 
 
Sammantaget finns det ett behov av en djupare analys av samtliga verksamheter inom 
Bjärehovsområdet och dess direkta omgivning eftersom utmaningarna inte är begränsad till en 
placering av en idrottshall, varför det är av stor vikt att ta höjd för ett långsiktigt och bredare 
perspektiv i exempelvis placeringen av idrottshallen i syfte att minimera eller helst utesluta 
motsägande förhållande relativt framtida behov avseende utbildning- och fritidsverksamheten i 
stort. Såsom också illustreras ovan är verksamheterna idag lokaliserade på Bjärehovsområdet, men 
det är inte säkert att alla verksamhetstyper är det i framtiden. Det är framför allt tydligt att 
Bjärehovsområdet och det framtida utbyggnadsområdet Bjärreds vångar är kommunicerande kärl, 
men samtidigt behöver även de andra utbildnings- samt kultur- och fritidsområdena, Rutsborg, 
Alfredshäll och Löddesnäs, adresseras. Detta innebär följaktligen att utredningen måste beakta den 
framtida utbildnings- samt kultur- och fritidsverksamheten i norra kommundelen i stort. 
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Verksamhetsperspektiv 
Förvaltningen har gjort en bedömning i norra kommundelen av kärnverksamhetens behov ut utifrån 
myndighetskrav, politiska beslut och andra regler och rekommendationer och hur 
befolkningsprognoser påverkar efterfrågan på respektive kommunal verksamhet på längre sikt. 
Förvaltningen har vidare bedömt hur andra aktörers (såsom föreningar) behov ser ut. vilka 
strukturella och storleksmässiga anpassningar/förändringar som verksamheterna står inför för att 
hantera framtida utmaningar samt vilka behov av lokalförändringar som kan identifieras ur ett 
verksamhetsperspektiv? 
 
I den verksamhetsanalys som gjorts konstateras att befolkningsutveckling inom åldersgrupperna 1 – 
5 och 6 – 15 år i Norra kommundelen inte visar behov av ytterligare hallytor. 
 
Däremot finns det behov att genomföra fördjupade studier tillsammans med SBF gällande: 

• Akuta behov av arbetsmiljöåtgärder i Trollets förskola. 
• Nybyggnation av Trollets och Äpplegården i två byggnader med vardera 6 avdelningar, med 

färdigställande år 2026. 
• Hur kvarvarande lokaler i Bjärehovsområdet nyttjas om kulturskolan och biblioteket flyttas 

till Kulturport. 
• Olika möjligheter att möta minskat elevunderlag. 
• Anpassning av kök i Lärkans förskola på sikt. 
• Flyttning av tillagning av mat till äldre i Bjärred, från köket i Lerviks förskola, till eventuellt 

tillagningskök i särskilt boende i norra kommundelen. 
 
Resultaten av de fördjupade studierna redovisas i nämndens uppföljning i oktober 2022. Efter 
nämndens handläggning kommer de fördjupade studierna utifrån ett verksamhetsperspektiv och ett 
samhällsbyggnadsperspektiv analyseras och sammanvägas i en kommungemensam slutsats och 
rekommendation (inriktning). De kommungemensamma slutsatserna och rekommendationerna 
kommer att underställas politisk prövning i nämnden när lokalbehovsplanen behandlas 2023. De 
beslut nämnden då fattar gällande lokaler överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning inför 
kommunfullmäktiges beslut om budget. 
 
Nedan visas en kort redovisning av de olika lokaler som analyserats. 
 
 

Lokal Behov/fördjupad studie Kommentarer 

Idrottshall – Rutsborgsområdet   Kommunfullmäktige har fattat 
beslut om färdigställande 2022 
ht. 
 
Driftstart är beräknad till 2023-
02. 
 

Idrottshall – Bjärehovsområdet  Kommunfullmäktige har fattat 
beslut om färdigställande 2025. 
 

Trollets förskola Akuta behov av 
arbetsmiljöåtgärder i avvaktan 
på eventuell nybyggnation. 
 

Önskemål om åtgärder: Snarast. 



  
 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2022-04-07 
  
 

Sida 5 av 16 
 

Trollet förskola Nybyggnation av både Trollets 
och Äpplegårdens förskola. Två 
byggnader med vardera 6 
avdelningar. 
 
Fördjupad studie genomförs 
tillsammans med SBF.  
 
I studien ska behovet av 
funktionell utemiljö samt 
möjligheten att angöra för 
varutransporter ingå.  
 
Förskolan ska vara 
multifunktionell och kunna 
omställas till annan  kommunal 
verksamhet. 
  

Förslag till nybyggnation: 2026 
 
 
 
 

Tillkommande lokaler i 
Bjärehovskola vid 
omlokalisering av kulturskolan 
och biblioteket i norra 
kommundelen 

Fördjupad studie genomförs 
tillsammans med SBF.  
 
I studien ska möjligheterna till 
lokaloptimering vid eventuell 
omlokalisering av kulturskolan 
och biblioteket analyseras. 
 

En del av bibliotekets lokaler – 
150 kvm -  kan användas som 
skolbibliotek. 

Ny skola - F – 6 - 
Bjärehovsområdet 
 

 Ny skola i F – 6 i 
Bjärehovsområdet kommer att 
tas i drift höstterminsstarten 
2022. 

Grundskola i kommundelen Fördjupad studie genomförs 
tillsammans med SBF.  
 
I studien ska möjligheterna till 
lokaloptimering vid vikande 
elevunderlag analyseras. 

Vikande elevunderlag noteras i 
planperioden. Möjlighet till 
anpassning av antalet är att 
minska antalet parallella klasser 
för att på så sätt skapa mer 
hållbara 
planeringsförutsättningar för 
skolorna. 
 
Färre parallella klasser frigör 
lokalytor som kan användas till 
annan kommunal verksamhet. 
 

Anpassning av kök i Lärkans 
förskola på längre sikt 

Fördjupad studie genomförs 
tillsammans med SBF. 
 
I studien ska möjligheterna till 
anpassning av köket i Lärkans 
förskola analyseras. 

Kostverksamheten noterar att 
köket i Lärkans förskola på 
längre sikt behöver anpassas. 
 
Verksamheten bedömer dock 
att köket kommer att vara i 
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 funktion de närmast åren, men 
att en anpassning behöver göras 
härefter. 
 

Kök i Lerviks förskola – Särskilt 
boende i norra kommundelen 
 

Fördjupad studie genomförs 
tillsammans med SBF.  
 
I studien ska möjligheterna att 
flytta tillagning av mat, till äldre 
i Bjärred, från Lerviks förskola i 
södra kommundelen till 
planerat nytt särskilt boenden i 
norra kommundelen analyseras 
(Se även södra kommundelen). 
 

Nytt tillagningskök föreslås följa 
planering för eventuellt särskilt 
boende i norra kommundelen 
föreslås. 

 
Tabell: Sammanfattning av behov inom norra kommundelen 
 
 
Idrottshallar 
Kommunfullmäktige beslutat om två nya idrottshallar i norra kommundelen: 
 
Idrottshall i Rutsborgsområdet Driftstart 2022 (ht) 
Idrottshall i Bjärehovsområdet Driftstart 2025 
 
Nämnden ser inte några ytterligare behov av idrottshallar i norra kommundelen inom planperioden. 
 
 
Trollets förskola 
Förskola bedöms ha akuta behov av arbetsmiljöåtgärder. Aktuella åtgärder önskas genomföras 
snarast i avvaktan på eventuell nybyggnation. 
 
Nybyggnation av både Trollets och Äpplegården förskola föreslås göras. Nybyggnation föreslås vidare 
göras två byggnader med vardera 6 avdelningar. 
 
Fördjupad studie genomförs tillsammans med SBF. I studien ska behovet av funktionell utemiljö samt 
möjligheten att angöra för varutransporter ingå. Förskolan ska även vara multifunktionell och kunna 
omställas till annan  kommunal verksamhet. 
Förslag till färdigställande: År 2026. 
 
 
Nya lokaler till kulturskolan och biblioteket i norra kommundelen 
I Bjärred planeras det för ett nytt folkbibliotek, med arbetsnamnet Kulturport. Biblioteket ska vara en 
del i ett förnyat centrum med ökad service, fortsatt biblioteksutveckling och ett större kulturutbud. 
En sådan förändring skulle innebära att dessa verksamheter lämnar nuvarande lokaler i 
Bjärehovskola. En del av bibliotekets tidigare lokaler – 150 kvm - skulle kunna användas som 
skolbibliotek. 
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Fördjupad studie genomförs tillsammans med SBF. I studien ska möjligheten att nyttja aktuella 
lokaler analyseras. 
 
 
Ny skola i F – 6 i Bjärehovsområdet 
Ny skola i F – 6 i Bjärehovsområdet kommer att tas i drift höstterminsstarten 2022. 
 
 
Grundskolan 
Minskat elevunderlag noteras under planperioden. Ett sätt att möta de minskade elevunderlaget är 
att minska det totala antalet paralleller per årskurs. En organisation med färre paralleller skapar mer 
hållbara planeringsförutsättningar för rektors inre organisation. En sjuparallellig organisation är 
hållbar under hela perioden fram till 2031 och kan vid behov hantera upp till cirka 1 900 elever att 
jämföra med det högsta antalet elever under perioden på cirka 1 800. En organisation med sju 
paralleller kan uppnås på olika sätt, oavsett vald strategi kommer det att frigöras lokalyta på ett par 
av skolorna i norra kommundelen som kan tas i anspråk av annan kommunal verksamhet. 
 
En organisation med sju paralleller kan uppnås på olika sätt, oavsett vald strategi kommer det att 
frigöras lokalyta på ett par av skolorna i norra kommundelen som kan tas i anspråk av annan 
kommunal verksamhet. 
 
Fördjupad studie genomförs tillsammans med SBF. I studien ska olika möjligheter att möta minskat 
elevunderlag analyseras. 
 
 
Anpassning av kök i Lärkans förskola 
Kostverksamheten noterar att köket i Lärkans förskola på längre sikt behöver anpassas. Verksamheten 
bedömer dock att köket kommer att vara i funktion de närmast åren, men att en anpassning behöver 
göras härefter.  
 
Fördjupad studie genomförs tillsammans med SBF. I studien ska möjligheten att anpassa köket i 
Lärkans förskola analyseras. 
 
 
Kök i Lerviks förskola – Särskilt boende i norra kommundelen 
Tillagning av mat till äldreomsorgen sker i Lerviks förskolas kök. Nämnden konstaterar att detta kök 
är underdimensionerat och inte klarar en eventuell utökning av mat till äldreomsorgen (BUN § 
35/21). Socialnämnden bedömer att det till år 2027 finns behov av ett nytt särskilt boende med 60 
lägenheter (Budget 2022:53). Socialnämnden planerar att lokalisera boendet i Bjärred. Boendet 
kommer att omfatta tillagningskök. Kostverksamheten föreslår att detta tillagningskök ges en 
kapacitet som medger tillagning av alla mat till äldreomsorgen i Bjärred. Detta frigör kapacitet i köket 
i Lerviks förskola. Detta innebär att det nya köket i Bjärred lagar all mat till äldreomsorgen i Bjärred 
och köket i Lerviks förskola lagar all mat till äldreomsorgen i Lomma. 
 
Fördjupad studie genomförs tillsammans med SBF. I studien ska möjligheten att bygga nytt 
tillagningskök i ett eventuellt särskilt boende i norra kommundelen analyseras. 
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Befolkningsprognos 
Befolkningsprognosen bygger på fastställda befolkningstal i norra kommundelen 2021-12-31. Med 
utgångspunkt i dessa befolkningstal görs antagande om befolkningsförändring för perioden 2022 – 
2031. 
 
 
Åldersgruppen 1 – 5 år 
Befolkningsprognosen visar en successiv minskning av antalet barn under den första delen av 
prognosperioden. Antalet barn antas dock öka under den senare delen av prognosperioden. År 2031 
visar prognosen 155 barn i fler än år 2021. 
 

  
 
Tabell/diagram: Befolkningsutveckling 1 – 5 år i norra kommundelen 
 
Åldersgruppen 6 – 15 år 
Befolkningsprognosen visar en successiv minskning av antalet barn under nästan hela 
prognosperioden. Antalet barn antas dock öka under det sista året prognosperioden. År 2031 visar 
prognosen 89 barn i färre än år 2021. 
 

 

 

 
Tabell/diagram: Befolkningsutveckling 6 – 15 år i norra kommundelen.  
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Södra kommundelen 
 
 
Bakgrund 
I BUN:s lokalbehovsplan uttrycks ett behov av en ny idrottshall i den södra kommundelen till följd av 
den utökade undervisningsplanen i ämnet idrott och hälsa. 
 
I planeringen av en ny idrottshall i södra kommundelen finns det flera verksamheters behov som 
behöver analyseras och tillgodoses. De mest framträdande behoven föreligger för skolan på Karstorp 
samt för den planerade gymnasieskolan i Lomma centrum. 
 
Då Pilängsområdet ligger strategiskt i Lomma tätort möjliggör en placering inom området att kunna 
tillgodose lokalbehovet hos flera skolor i den södra kommundelen. Detta innebär dock att även 
Pilängsskolans behov tillsammans med redan verksamma föreningars behov utifrån befintliga 
lokalresurser behöver bevakas och tillgodoses. Samtidigt finns det möjlighet att utveckla nya 
funktioner som tillgodoser skolan och föreningarnas behov, men som också bjuder in fler aktörer och 
därigenom skapar ett mer tillgängligt och levande område.  
 
I Pilängsområdet äger kommunen inte marken där idrottshallarna är lokaliserade idag. Även en 
framtida hall skulle eventuellt, om den byggs inom Pilängsområdet, byggas på mark som ej ägs av 
kommunen. Idrottshallarna ägs och drivs idag av en privat aktör och kommunen hyr in sig med full 
beläggning. Även i framtida hallar skulle denna situation bestå, varför det är viktigt att utreda vilka 
konsekvenser det får för fortsatt drift. Ambitionen från den aktör som idag driver hallarna på 
Pilängsområdet är att utveckla området med en ny idrottshall som även skulle fungera som 
evenemangshall. Det finns också en önskan om att ha möjlighet att kunna hyra tillbaka tider från 
kommunen för att bedriva kommersiell verksamhet.  
 
En placering i Pilängsområdet behöver vägas mot alternativa placeringar, exempelvis inom 
Karstorpsområdet där kommunen har större rådighet. För- och nackdelar med olika alternativ 
behöver analyseras utifrån ekonomisk hushållning och ändamålsenlighet med avseende på 
skolverksamheten och föreningslivet, men även avseende nya möjliga funktioner och värden. 
Samtidigt behöver det också föras ett resonemang kring för- och nackdelar med kommunalt ägande 
vägas kontra att hyra av en privat aktör.  
 
Detta innebär att det finns flera verksamhetsbehov, funktioner/värden och andra intressenter som 
behöver analyseras, vilket också gör att det är av stor vikt att ta höjd för ett mer långsiktigt och 
bredare perspektiv i utvecklingen av  en ny idrottshall i syfte att minimera eller helst utesluta 
motsägande förhållande relativt framtida behov avseende utbildning- och fritidsverksamheten i 
stort. Sett till fluktuationer i exempelvis befolkningstillväxt med avseende på barn- och elevantal i de 
lägre åldrarna behöver det också finnas en inbyggd flexibilitet i kommunens tillgängliga lokalresurser 
som ger ett handlingsutrymme för att hantera framtida lokalbehov.  
 
Idrottshallar och ovan nämnda geografiska områden är dock bara en beståndsdel i en större kontext. 
För att nå en hållbar och flexibel lokalförsörjning i hela den södra kommundelen är det av stor vikt att 
vidga perspektivet och se till kommunens samlade lokalbehov. Verksamheternas krav på lokalbehov 
är föränderliga och ställs inför nya utmaningar med förändrade myndighetskrav och fluktuationer i 
efterfrågan på kommunal verksamhet. Under 2021 har exempelvis en förskola avvecklats som under 
innevarande år kommer att omvandlas till bostäder inom ramen för Socialförvaltningens uppdrag. Ett 
par andra lokaler har övergått till lokal i lager där framtida användning behöver utredas samlat inom 
kommunen. Vidare finns det i Socialnämndens bostad- och lokalbehovsplan uttryckta behov 
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avseende bostad- och verksamhetslokaler bland annat gällande LSS. Samtidigt finns också ett uttryck 
för ett behov av mer ändamålsenliga lokaler för personal inom hemtjänst och hemsjukvård.  
 
Sammantaget finns det ett behov av en djupare analys av samtliga verksamheter inom södra 
kommundelen för att skapa en hållbar lokalförsörjning för all kommunal verksamhet. I de fall där 
olika nämnders lokalbehov kan tänkas konkurrera med varandra vad gäller investeringsmedel samt 
tillgänglig mark måste det finnas en långsiktig plan som skapar underlag för hållbara beslut både ur 
ett verksamhetsperspektiv och ur ett samhällsbyggnadsperspektiv. 
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Verksamhetsperspektiv 
Förvaltningen har gjort en bedömning i södra kommundelen av kärnverksamhetens behov ut utifrån 
myndighetskrav, politiska beslut och andra regler och rekommendationer och hur 
befolkningsprognoser påverkar efterfrågan på respektive kommunal verksamhet på längre sikt. 
Förvaltningen har vidare bedömt hur andra aktörers (såsom föreningar) behov ser ut. vilka 
strukturella och storleksmässiga anpassningar/förändringar som verksamheterna står inför för att 
hantera framtida utmaningar samt vilka behov av lokalförändringar som kan identifieras ur ett 
verksamhetsperspektiv? 
 
I den verksamhetsanalys som gjorts konstateras att befolkningsutveckling inom åldersgrupperna 1 – 
5 och 6 – 15 år i södra kommundelen inte visar behov av ytterligare hallytor. 
 
Däremot finns det behov att genomföra fördjupade studier tillsammans med SBF gällande: 

• Ny idrottshall i södra kommundelen till följd av förändringar i timplanen för idrott och hälsa, 
ny grundsärskola och planerad gymnasieskola. Färdigställande 2026-08. 

• Ny idrottshallen i Karstorpområdet då nuvarande lokaler inte kan nyttjas effektivt eftersom 
hallen endast kan delas för de lägre årskurserna samt att lokalerna har en otillfredsställande 
arbetsmiljö för både elever och personal och försämrar förutsättningen att uppnå 
läroplanens mål. 

• Långsiktigt tillgodose aktuellt behov av lokaler för fritidshem i Karstorpsområdet inom ramen 
för befintliga byggnader. 

• Kommundelsövergripande utredning av skolornas lokalutnyttjande med fokus på 
lokaloptimering med bibehållen kvalitet i syfte att få jämna elevflöden mellan årskullarna. 

• Ytterligare undervisningslokaler till följd av ökning av antalet elever inom SFI-utbildningen. 
• Kök i Lerviks förskola flyttas till särskilt boende i norra kommundelen. 

 
Resultaten av de fördjupade studierna redovisas i nämndens uppföljning i oktober 2022. Efter 
nämndens handläggning kommer de fördjupade studierna utifrån ett verksamhetsperspektiv och ett 
samhällsbyggnadsperspektiv analyseras och sammanvägas i en kommungemensam slutsats och 
rekommendation (inriktning). De kommungemensamma slutsatserna och rekommendationerna 
kommer att underställas politisk prövning i nämnden när lokalbehovsplanen behandlas 2023. De 
beslut nämnden då fattar gällande lokaler överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning inför 
kommunfullmäktiges beslut om budget. 
 
Nedan visas en kort redovisning av de olika lokaler som analyserats. 
 
 

Lokal Behov/önskemål om förstudie Kommentarer 

Ny idrottshall i södra 
kommundelen 

Fördjupad studie genomförs 
tillsammans med SBF. 
 
I studien ska analys av 
lokalisering av idrottshall som 
tillgodoser både grundskolans, 
grundsärskolans och planerad 
gymnasieskolas lokalbehov 
göras. 
 

Förslag till nybyggnation: 2026-
08 
 
Nybyggbyggnation av idrottshall 
behövs för att tillgodose södra 
kommundelens samlade behov 
av hallytor till följd av utökning 
av antalet timmar i ämnet idrott 
och hälsa samt de behov som ny 
grundsärskola och 
gymnasieskola medför. 
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I studien ska möjligheterna till 
lokaloptimering vid vikande 
elevunderlag analyseras. 
 
Vid eventuell lokalisering i 
Pilängsområdet ska skolans och 
föreningarnas behov av träning i 
utemiljön studeras. 
 

Ny idrottshall i Karstorsområdet Fördjupad studie genomförs 
tillsammans med SBF. 
 
I studien ska möjligheterna att 
nyttja lokalerna optimalt och 
skapa en bra arbetsmiljö 
analyseras. 

Ny idrottshall i 
Karstorpsområdet behövs då 
inte kan nyttjas effektivt 
eftersom hallen endast kan 
delas för de lägre årskurserna 
samt att lokalerna har en 
otillfredsställande arbetsmiljö 
för både elever och personal 
och försämrar förutsättningen 
att uppnå läroplanens mål 
 
Vidare bedöms inte en 
lokalisering av eventuell 
tillkommande idrottshall i 
Korstorpområdet möta problem 
ur verksamhetsperspektiv. 
 
Om ny idrottshall i södra 
kommundelen byggs i 
Karstorpsområdet kan både de 
lokalbehov som nämns ovan och 
behovet av ny idrottshall i 
Karstorpsområdet tillgodoses. 
 

Fritidshem i Karstorpsområdet Fördjupad studie genomförs 
tillsammans med SBF. 
 
I studien ska möjligheterna att 
långsiktigt tillgodose aktuellt 
behov av lokaler för fritidshem i 
Karstorpsområdet inom ramen 
för befintliga byggnader 
analyseras. 
 

 

Grundskola Fördjupad studie genomförs 
tillsammans med SBF. 
 
I studien ska möjligheterna till 
lokaloptimering vid vikande 
elevunderlag. Studien ska vidare 
analyser visa hur jämna 
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elevflöden mellan årskullarna 
analyseras. 
 

Svenska för invandrare (SFI) Fördjupad studie genomförs 
tillsammans med SBF. 
 
I studien ska behovet av 
ytterligare undervisningslokaler 
analyseras. 
 

Utökat behov av lokaler till följd 
att tillkommande studerande. 

Kök i Lerviks förskola – Särskilt 
boende i norra kommundelen 
 

Fördjupad studie genomförs 
tillsammans med SBF.  
 
I studien ska möjligheterna att 
flytta tillagning av mat till 
äldreomsorgen från Lerviks 
förskola i södra kommundelen 
till planerat nytt särskilt 
boenden i norra kommundelen 
analyseras (Se även norra 
kommundelen). 
 

Nytt tillagningskök föreslås följa 
planering för eventuellt särskilt 
boende i norra kommundelen 
föreslås. 

 
Tabell: Sammanfattning av behov inom södra kommundelen 
 
 
Ny idrottshall i södra kommundelen 
Den studie som gjorts avseende behovet av idrottshallar i södra kommundelen, till följd av nämnda 
förändringar i timplanen för idrott och hälsa, visar följande: 
 
Karstorpskolan Norra och Södra  (ytterligare 2 klasser åk 8-9) 

Saknar utrymme för 16 lektionspass 
Alléskolan och Pilängskolan  Saknar utrymme för 14 lektionspass 
 
Ny grundsärskola  Saknar utrymmer för 6 lektionspass 
 
Ny gymnasieskola  Saknar utrymme för 20 lektionspass 
 
Kapacitetsbehovet är from höstterminen 2021 och bygger på att grundskolorna kan använda 
idrottshallarna fram till 16.00. Med tid för ombyte och omställning för läraren beräknas ett 
lektionspass motsvara 70 minuter. 
 
Ny studie har genomförts 2022 i syfte att ytterligare pröva grundskolans lokalbehov i förhållande till 
tillgängliga idrottsytor. Studien visar att nybyggbyggnation av idrottshall behövs för att tillgodose 
södra kommundelens samlade behov av hallytor. De behov som konstateras är en följd av utökning 
av antalet timmar i ämnet idrott och hälsa, de behov som ny grundsärskola samt gymnasieskola 
medför. 
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Frågan om lokalisering behöver utredas vidare. Om lokalisering sker i Pilängsområdet är det dock av 
stor betydelse att inte befintliga utemiljö minskas. En minskning av dessa miljö påverkar skolans och 
föreningarnas möjligt till träning utomhus. 
 
Fördjupad studie genomförs tillsammans med SBF. I studien ska analys av lokalisering av idrottshall 
som tillgodoser både grundskolans, grundsärskolans och planerad gymnasieskolas lokalbehov göras. I 
studien ska möjligheterna till lokaloptimering vid vikande elevunderlag analyseras. 
 
Ny idrottshallen i Karstorpområdet 
Behovet att ny idrottshall i Karstorpsområdet är inte relaterat till utökning inom grundskolan. Ny 
idrottshall i Karstorpsområdet behövs för att nuvarande lokaler inte kan nyttjas effektiv. Skälen till 
detta är att hallen endast kan delas för de lägre årskurserna, omklädningsrummen inte tillgodoser 
verksamhetens behov samt att idrottshallens entré upplevs för trång. Detta medför en 
otillfredsställande arbetsmiljö för både elever och personal och försämrar förutsättningen att uppnå 
läroplanens mål. 
 
Ur verksamhetsperspektiv kan både en ersättningshall och en ny idrottshall lokaliseras i 
Karstorpsområdet. Detta innebär att om ny idrottshall i södra kommundelen byggs i 
Karstorpsområdet kan både de lokalbehov som nämns ovan och behovet av ny idrottshall i 
Karstorpsområdet tillgodoses. Bedömning behöver dock göras av med utgångspunkt i ett 
samhällsbyggnadsperspektiv och i ett kommungemensamt perspektiv.  
 
Fördjupad studie genomförs tillsammans med SBF. I studien ska behovet av effektiv idrottshall med 
god arbetsmiljö analyseras. 
 
 
Fritidshem i Karstorpområdet 
I Lomma noterar förvaltningen ett ökat behov av lokalyta för fritidshem för de yngre eleverna och 
fritidsklubb för de äldre eleverna i Karstorpsområdet. Detta behov tillgodoses under läsåret 
2021/2022 genom att en tillfällig paviljongbyggnad samutnyttjas med grundskolans verksamhet i 
området. Förvaltningen noterar behov av att långsiktigt tillgodose aktuellt behov av lokaler för 
fritidshem i Karstorpsområdet inom ramen för befintliga byggnader och önskar därför att en 
förstudie genomförs. 
 
Fördjupad studie genomförs tillsammans med SBF. I studien ska möjligheten att långsiktigt tillgodose 
aktuellt behov av lokaler för fritidshem i Karstorpsområdet inom ramen för befintliga byggnader 
analyseras. 
 
 
Grundskola 
När de idrottshallar som aviserats tas i drift tillgodoser de lokaler som grundskolorna har till sitt 
förfogande i södra kommundelen behoven. 
 
Fördjupad studie genomförs tillsammans med SBF. I studien ska en kommundelsövergripande 
utredning göras av skolornas lokalutnyttjande med fokus på lokaloptimering med bibehållen kvalitet i 
syfte att få jämna elevflöden mellan årskullarna. 
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Svenska för invandare (SFI) 
En ökning av antalet elever inom SFI-utbildningen kommer att medföra behov av ytterligare 
undervisningslokaler. Förvaltningen bedömer sammantaget att verksamhetens lokalbehov för läsåret 
2021/2022 kan tillgodoses, men understryker vikten av att kunna tillgodose lokalbehoven om 
studerandevolymen ökar markant. Förvaltningen bevakar efterfrågan av platser inom SFI och 
återkommer i samband med lokalbehovsplanen 2022. 
 
Fördjupad studie genomförs tillsammans med SBF. I studien ska behovet av behov av ytterligare 
undervisningslokaler för SFI analyseras. 
 
 
Kök i Lerviks förskola – Särskilt boende i norra kommundelen 
Tillagning av mat till äldreomsorgen sker i Lerviks förskolas kök. Nämnden konstaterar att detta kök 
är underdimensionerat och inte klarar en eventuell utökning av mat till äldreomsorgen (BUN § 
35/21). Socialnämnden bedömer att det till år 2027 finns behov av ett nytt särskilt boende med 60 
lägenheter (Budget 2022:53). Socialnämnden planerar att lokalisera boendet i Bjärred. Boendet 
kommer att omfatta tillagningskök. Kostverksamheten föreslår att detta tillagningskök ge en 
kapacitet som medger tillagning av alla mat till äldreomsorgen i Bjärred. Detta frigör kapacitet i köket 
i Lerviks förskola. Detta innebär att det nya köket i Bjärred lagar all mat till äldreomsorgen i Bjärred 
och köket i Lerviks förskola lagar all mat till äldreomsorgen i Lomma. 
 
Fördjupad studie genomförs tillsammans med SBF. I studien ska möjligheten att bygga nytt 
tillagningskök i ett eventuellt särskilt boende i norra kommundelen analyseras. 
 
 
Befolkningsprognos 
Befolkningsprognosen bygger på fastställda befolkningstal i norra kommundelen 2021-12-31. Med 
utgångspunkt i dessa befolkningstal görs antagande om befolkningsförändring för perioden 2022 – 
2031.  
 
 
Åldersgruppen 1 – 5 år 
Befolkningsprognosen visar en successiv minskning av antalet barn under den första delen av 
prognosperioden. Antalet barn antas dock öka under den senare delen av prognosperioden. År 2031 
visar prognosen 1 barn mer än år 2021. 
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Tabell/diagram: Befolkningsutveckling 1 – 5 år i södra kommundelen. 
 
 
Åldersgruppen 6 – 15 år 
Befolkningsprognosen visar en successiv minskning av antalet barn under hela prognosperioden. År 
2031 visar prognosen 342 barn i färre än år 2021. 
 
 

 

 

 
Tabell/diagram: Befolkningsutveckling 6 – 15 år i södra kommundelen. 
 



Socialdemokraterna i Barn- och utbildningsnämndens reservation vad avser 
beslut om lokalbehovsplan 

Den 3 maj beslutade Barn- och utbildningsnämnden om nämndens syn på inriktningen för 
lokalförsörjningen de kommande åren. Den pedagogiska miljön är väldigt viktig, och en av de 
viktigaste delar som kommunen faktiskt styr över. Vad gäller beslutet den 3 maj reserverar vi 
oss till förmån för våra yrkanden av följande anledningar. 

Majoritetens förslag innebär att vi fortsätter gå mot större förskolor. Efter ombyggnad skulle 
Äppelgårdens förskola, som idag har fyra avdelningar, utökas till sex för att möta en framtida 
utbyggnad vid Bjärreds vångar. Förutom att vi vill bevara ett varierat utbud av olika 
storlekar, ser vi inte hur Äppelgården, i centrala Bjärred, skulle passa för de som i framtid bor 
på Bjärreds vångar och tar tåget i Flädie. Vi ställer oss positiva till ombyggnation, men 
föreslog att Äppelgården skulle få förbli fyra avdelningar. 

När beslutet att lägga ner Alnarps förskola revs upp, var vårt budskap tydligt. Beslutet 
innebär att förskolan ska drivas tills vidare, inte leva på nåder. Då är det också logiskt att vi 
börjar planera för att ersätta nuvarande paviljonger med en permanent förskola. Därför 
föreslog vi att en sådan planering skulle inledas. 

Slutligen konstaterar vi att tillgängligheten är helt frånvarande i den föreslagna 
lokalbehovsplanen. Om vi inte proaktivt arbetar med fysisk, pedagogisk och social 
tillgänglighet kommer vi inte kunna erbjuda en skola där alla kan lyckas. Därför föreslog vi att 
en inventering skulle göras av hur det står till med tillgängligheten ur alla perspektiv. 

Thomas Eneström (s) 2:e vice ordförande, Barn- utbildningsnämnden, Lomma 

Malin Stern (s) ledamot, Barn- utbildningsnämnden, Lomma 

BUN Bilaga B. §38/22
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 Sammanträdesdatum 
BUN 2022-05-03 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

BUN § 39 BUN/2022:14 

Information från förvaltningen 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Roberto Citterio informerar om:  

- TF kommundirektör under sommaren 2022 

- Avtalet för ungdomsbiljett är signerat  

- Presentation av nämndsuppdrag vid kommunstyrelsens sammanträde 2022-05-04 

Beslut: 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 

- Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Akten 
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 Sammanträdesdatum 
BUN 2022-05-03 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

BUN § 40 BUN/2022:15 

Anmälan av inkomna och avgivna skrivelser 

Ärendebeskrivning 
- Anmälan om elevs frånvaro 2022-02-09, BUN/2022:20 
- Anmälan om elevs frånvaro 2022-02-09, BUN/2022:20 
- Anmälan om elevs frånvaro 2022-02-29, BUN/2022:20 
- Anmälan om elevs frånvaro 2022-02-29, BUN/2022:20 
- Anmälan om elevs frånvaro 2022-02-29, BUN/2022:20 
- Anmälan om elevs frånvaro 2021-12-20, BUN/2021:19 
- Anmälan om elevs frånvaro 2021-12-20, BUN/2022:20 
- Anmälan om elevs frånvaro 2021-12-20, BUN/2022:20 
- Anmälan om elevs frånvaro 2021-12-20, BUN/2022:20 
- Anmälan om elevs frånvaro 2021-12-20, BUN/2022:20 
- Anmälan om elevs frånvaro 2022-04-11, BUN/2022:20 
- Anmälan om elevs frånvaro 2022-03-29, BUN/2022:20 

Beslut: 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 

- Barn- och utbildningsnämnden godkänner anmälan av inkomna och avgivna skrivelser. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Akten 
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 Sammanträdesdatum 
BUN 2022-05-03 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

BUN § 41 BUN/2022:87 

Anmälan av delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning  
Beslut fattade med stöd av delegation:  

- Delegationslista 2022-03-01 – 2022-04-28 

Beslut: 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 

- Barn- och utbildningsnämnden godkänner anmälan av delegationsbeslut. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Akten 
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 Sammanträdesdatum 
BUN 2022-05-03 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

BUN § 42 BUN/2021:152 

Beslut om medflytt av skolpeng för gymnasiestudier utomlands 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden tog 2021-10-26 §71 beslut om att ”Barn- och utbildningsnämnden 
beslutar att upphäva dokument skrivet 2020-09-14 avseenderegler för skolpeng utomlands som i 
författningssamlingen benämns M 03.4 Riktlinjer för bidrag avseende grundskolestudier utomlands 
för elever folkbokförda i Lomma kommun och därmed inte längre bevilja finansiering av studier 
utomlands för grundskola respektive gymnasieskola.”.  

Ordförande Fredrik Karström (M) informerar nämnden om att vid de fall där gymnasieelever studerar 
ett utbytesår vid någon av de svenska gymnasieskolorna utomlands, som följer svensk läroplan och 
står under skolinspektionens tillsyn, ska skolpengen flyttas med eleven om inte skolan har möjlighet 
att söka statsbidrag för eleven.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-10-26, §71 innebar att den grupp elever som önskar 
studera ett utbytesår vid någon av de svenska gymnasieskolorna inte kunde ta med sig sin skolpeng 
utomlands och att skolorna i fråga inte har möjlighet söka statsbidrag, vilket inte var avsikten. Därför 
föreslås barn- och utbildningsnämnden att ta beslut om att ge ordförande mandat att överpröva 
förvaltningens beslut samt att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram nya riktlinjer för medflytt av 
skolpeng för gymnasiestudier utomlands under maximalt ett år. 

Överläggning 
Fredrik Karström (M) yrkar barn- och utbildningsnämnden ska ta beslut om att ge ordförande mandat 
att överpröva förvaltningens beslut samt att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram nya riktlinjer för 
medflytt av skolpeng för gymnasiestudier utomlands under maximalt ett år. 

Beslut: 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 

- Barn- och utbildningsnämnden ger ordförande mandat att överpröva förvaltnings beslut.  

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta fram nya riktlinjer 
för medflytt av skolpeng för gymnasiestudier utomlands under maximalt ett år. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Akten 
UKF  
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 Sammanträdesdatum 
BUN 2022-05-03 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

BUN § 43 BUN/2022:14 

Information om Lärstämma 2022 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Fredrik Karström (M) informerar nämnden om att datum för höstens Lärstämma 2022 är 
den 15 november. Mer information om plats och tid kommer.  

Beslut: 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 

- Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Akten 
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 Sammanträdesdatum 
BUN 2022-05-03 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

BUN § 44 BUN/2022:124 

Nämndsinitiativ avseende översyn av utbud av och information om pedagogiska 
inriktningar 

Ärendebeskrivning 
Denise Rydblom (C) har inkommit med ett nämndinitiativ avseende översyn av utbud av och 
information om pedagogiska inriktningar. 

Beslutsunderlag 
- Nämndsinitiativ inkommit 2022-04-10 från Centerpartiet Denise Rydblom 

Överläggning 
Ordförande Fredrik Karström (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ska besluta att remittera 
ärendet till förvaltningen för beredning och att förvaltningen ska återkomma i förslagsvis september 
2022.  

Beslut: 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att remittera ärendet till förvaltningen för beredning 
och att förvaltningen ska återkomma i september 2022. 

./. Bilaga.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Akten 
Förvaltningschef UKF 

 

 

 

 



Nämndinitiativ - Översyn av utbud av och information om 
pedagogiska inriktningar 

I Lomma kommuns förskolor ska barnen få möjlighet att utveckla sina kognitiva förmågor 
genom att utforska och lära sig om världen genom lek. Genom kompetenta förskollärare 
och fantastiska lärmiljöer kan vi till stor del erbjuda barnen sådana möjligheter. 

När barnens föräldrar har svårt att uppfatta vilka pedagogiska inriktningar genom den 
information kommunen tillhandahåller via delar av hemsidan som ska beskriva en enskild 
förskolas eller avdelnings pedagogiska inriktning så misslyckas kommunen med att 
tillgodose föräldrars och i längden deras barns inflytande över sin utbildning. 
För föräldrar och barn kan inte kräva information om information som de inte vet något 
om. 

I slutet på året 2021 och fortsättningsvis under början på år 2022 fick nämnden till sig att 
många föräldrar var oroliga över nedläggningen av Alnarps förskola och uttryckte i 
samband med det att de uppfattat Alnarps förskola som en förskola med 
utomhuspedagogik. Vidare uttryckte föräldrar i samband med detta en oro över att inte 
återfinna denna pedagogiska inriktning om utomhuspedagogik någon annanstans i 
Lomma kommun fastän vi i nämnden vet att vi har en uteavdelning som utövar denna 
pedagogiska inriktning. 
Det är ändå belägg för att Lomma kommun behöver vara tydligare i sin kommunikation 
om var föräldrar och förskolebarn kan finna en förskola eller avdelning med 
utomhuspedagogik. 

Det är positivt om Lomma kommun kan visa på en mångfald med pedagogiska 
inriktningar i förskolorna. Att kommunicera ut dem på ett tydligt sätt hade gett 
kommuninvånarna medel att fatta informerade beslut, delta på riktigt, utöva inflytande 
över sin utbildning och i längden sin framtid. 

Därför behöver nämnden få en redogörelse för vilka pedagogiska inriktningar som finns 
bland Lomma kommuns förskolor och utreda hur information om dessa kan 
kommuniceras tydligare till kommuninvånarna via webb eller annan kommunikation. Det 
skulle underlätta för nämnden att axla ansvar för att tillgodose barn och vårdnadshavares 
behov av information och barns rätt till delaktighet och inflytande över sin utbildning. 
Detta initiativ syftar till att vara en del i kommunens arbete med avseende på mål om att 
bli mer kommunikativa. 

Därför föreslås det att uppdra till förvaltningen att göra: 
- en genomgång av förskolornas och deras tillhörande avdelningars pedagogiska
inriktningar

BUN Bilaga §44/22



- en genomgång över var och hur information om dessa inriktningar kan förbättras  
- en analys över om kommunens förskolor behöver bredda sitt utbud av pedagogiska 
inriktningar utifrån efterfrågan hos kommunens vårdnadshavare och deras barn 
 

Denise Rydblom 

Ledamot (C) 
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