Budget 2014 samt plan för
ekonomin åren 2015-2016
FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

VERKSAMHETERNA
Externbudget
Tkr

Utfall 2012

Prognos 2013

Budget 2014

Plan 2015

Plan 2016

46 058

47 634

45 384

45 634

45 634

Kostnader

-382 249

-378 853

-385 814

-392 690

-388 195

Nettokostnad

-336 191

-331 219

-340 430

-347 056

-342 561

Budgeterad
nettokostnad

-327 164

-331 219

-9 027

0

Intäkter

Budgetavvikelse

Verksamhetsbeskrivning
Verksamhet för barn i åldrarna 1-5 år bedrivs i form av förskolor och pedagogisk
omsorg.
För barn som behöver omsorg på kvällar, nätter eller helger erbjuds pedagogisk omsorg.
Det finns nio kommunala och två fristående förskolor i den norra kommundelen. I den
södra kommundelen finns elva kommunala och tre fristående förskolor.
Under 2013 har cirka 1 400 barn plats i kommunal förskoleverksamhet i snitt under året.
Sedan ett par år tillbaka har barnantalet i förskolan visat en tydlig ökning med cirka 100
barn under tidig vår.
Av det totala antalet barn i kommunal verksamhet är cirka 85 barn placerade i pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare). Ungefär 155 barn går i fristående förskoleverksamhet.
Verksamheten omfattar också öppen förskola i både södra och norra kommundelen.
Grundskola bedrivs i åtta skolområden, fyra i den södra kommundelen och fyra i den
norra. Dessutom finns Resurs- och lärcentrum som bland annat ger stöd till förskolor
och skolor genom elevhälsan och specialpedagogisk kompetens.
I kommunen finns en fristående grundskola, Montessori Bjerred i Borgeby i vilken cirka
140 elever från Lomma kommun är inskrivna.
Antalet elever i grundskolan är cirka 2 600 och i förskoleklass cirka 370.
Kommunen erbjuder skolbarnsomsorg för elever 6-12 år vars föräldrar förvärvsarbetar
eller studerar och för barn i behov av extra stöd i sin utveckling. Skolbarnsomsorgen
bedrivs i form av fritidshem för elever i åldern 6-9 år, i nära samarbete med elevens
klass. För barn i åldern 10-12 år finns fritidsklubb och öppen fritidsverksamhet.
Fritidsklubbsverksamheten bedrivs i kultur- och fritidsnämndens regi på uppdrag av
barn- och utbildningsnämnden.
Eleverna erbjuds att delta i skolbarnsomsorgen under den skolfria delen av dagen samt
under studiedagar, lovdagar och ferier.
Antalet barn i fritidshem är ungefär 1280 och i fritidsklubb cirka 175.
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Förändringar i verksamheten
Antalet elever i förskoleklass till och med årskurs 3 ökar nu markant. För att möta
ökningen av elever i grundskolan i södra kommundelen öppnades Fladängskolan i
augusti 2012. Fladängskolan kan fullt utnyttjad rymma 300 – 400 elever i åldern 6 – 12
år, men har för närvarande enbart barn i åldern 6-9 år inskrivna. Efter Rutsborgskolans
om- och tillbyggnad kommer Alfredshällskolans tillbyggnad att starta.
Under två års tid har Karstorpsskolans elever i årskurs 4-6 sin skolgång i delar av
Alléskolan och Vinstorpskolan. Skälet till denna förflyttning är att Karstorpskolan, i
enlighet med kommunstyrelsens plan "Lomma investerar för framtiden" rivs för att
ersättas av en ny skola för årskurserna 4 - 9.
För både förskola och grundskola sker stora förändringar till följd av omfattande
omarbetning av olika regelverk.
Förskolans läroplan är omarbetad och förtydligar förskollärarnas pedagogiska ansvar.
Förskollärares och förskolechefers ansvar för barns utveckling inom specificerade
områden betonas varvid lek, skapande och lärande ska gå hand i hand. Förskolechefen
ansvarar för att ett systematiskt kvalitetsarbete genomförs.
För att implementera förändringarna i läroplanen behövs kompetensutveckling för alla
inom förskolan.
Även inom grundskolan sker stora förändringar i styrdokumenten. En ny läroplan med
tydligare kunskapskrav och nya kursplaner med syfte och centralt innehåll för samtliga
ämnen finns från läsåret 2011/12.
Betygssystemet är förändrat till en sexgradig skala och antalet nationella prov förväntas
öka. Ett omfattande kompetensutvecklingsprogram fortsätter de närmaste åren till följd
av de nya reformerna. En kartläggning visar att flera lärare behöver bredda och fördjupa
sina kunskaper i bland annat matematik och teknik. Varje elevs måluppfyllelse följs
genom att skriftliga omdömen, betyg och individuella utvecklingsplaner liksom elevers
frånvaro dokumenteras i ett webb-baserat program.
Till följd av dessa olika reformer behöver IT stödet utvecklas och uppgraderas och nya
verktyg i form av bland annat licenser kan behöva införskaffas då också rapportering till
olika myndigheter och organisationer ökat kraftigt.
Staten ger statsbidrag till kommunerna till följd av nya reformer och de insatser som
krävs av de kommunala huvudmännen.
Rektors roll i skolan förändras och tydliggörs i den nya skollagen. Betydligt fler beslut
är delegerade till rektor genom lagstiftning. För att stärka elevernas rättssäkerhet kan
fler beslut överklagas enligt den nya skollagen.
Arbetet med att åtgärda Skolinspektionens föreläggande kommer att fortsätta under hela
2014 på både huvudmannanivå och på de enskilda skolorna. För huvudmannen kommer
särskilt fokus läggas på att ta fram struktur och metodik för att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet och implementera detta i hela förskole- och skolorganisationen.
Arbetsmiljöverket planerar en flerårig nationell tillsynsinsats mot skolan med start
hösten 2013. De kommer att inspektera både huvudmännen för skolan och skolorna..
Verkets mål är att alla skolhuvudmän och även skolor, arbetstagare och elever på något
sätt ska beröras av den nationella tillsynsinsatsen. Till följd av redan genomförda
tillsynsbesök i Lomma kommun kan olika åtgärder behöva vidtas under 2014. Bland
annat poängteras den mängd av dokumentation som varje lärare har att utföra och som
påverkar arbetssituationen. Frågan är också belyst på riksnivå och det kan komma att
fattas beslut om förändring i kraven på dokumentation.
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Verksamhetslokaler kommer att marknadsföras och göras tillgängliga för att skapa
förutsättningar för ökad uthyrning.
Ny områden för att arbeta i linje med kommunen intentioner avseende Fairtrade
kommer att utvecklas

Framtid
Elevantalet i den södra kommundelen ökar kraftigt mellan 2012 och 2015. Efter
Fladängskolans färdigställande sker i enlighet med planen "Lomma investerar för
framtiden" ytterligare nybyggnation jämte om- och tillbyggnation av skolor för att klara
elevökningen. Det planeras även för en idrottshall i södra kommundelen år 2015.
För norra kommundelen planeras för att Alfredshällskolan ska kunna ta emot fler elever.
En ny detaljplan för området är under framtagande av miljö- och byggnadsnämnden.
Rutsborgskolan byggs om och till för att kunna ta emot fler elever men också för att
genom en ombyggnation av den äldre skoldelen ge förutsättningar för en effektivare
verksamhet.
För Bjärehovskolan planeras om- och tillbyggnad efter planperioden 2013- 2015.
Till följd av bygglovens giltighet för förskolepaviljonger kommer avveckling av dessa
att ske successivt. Planering av hur behovet tillgodoses med optimala förutsättningar,
verksamhetsmässigt och ekonomiskt, intensifieras under planperioden.
Antalet elever i skolår fyra som ansöker om plats i fritidsklubb förväntas öka ytterligare
under planperioden vilket medför att ny fritidsklubbsverksamhet behöver starta i både
södra och norra kommundelen.
Ökningen av antalet barn i förskolan och elever i grundskolan innebär att en
kontinuerlig rekrytering av lärare behövs. På grund av de skärpta behörighetsreglerna
och kravet på legitimation för lärare och förskollärare kan det bli svårt att kunna
rekrytera personal med rätt behörighet. Det gäller framförallt ämnena teknik, fysik,
kemi, biologi och matematik, men även vissa moderna språk. Förskollärare är redan
svårt att rekrytera och kommunerna konkurrerar om denna yrkesgrupp.
Förändringar i vår omvärld har inneburit att fler elever i Lomma kommun efterfrågar
modersmålsundervisning och undervisning i Svenska som andra språk. Denna trend
kommer förmodligen att hålla i sig genom att stora företag som ESS (European
Spallation Source) etableras i vår närhet. Barn med engelska som modersmål eller
skolspråk ökar då ännu mer och därmed också ansökningarna till internationella skolan i
Lund. Kostnaderna bedöms öka för att tillgodose dessa elevers behov av undervisning.
För att förstärka det förebyggande arbetet med barn och unga och så långt det är möjligt,
undvika externa skol- och boendeplaceringar intensifieras samarbetet med socialtjänsten
inom alla nivåer i organisationen.

Mål
• Barn och elevers nyfikenhet och lust att lära ska stimuleras och bibehållas under
hela skoltiden.
• Kommunen ska placera sig bland de 10 % högst rankade kommunerna när det
gäller mätning enligt meritvärdet.
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Nyckeltal
Utfall 2012

Budget 2013

Budget 2014

Plan 2015

Plan 2016

94,9

100,0

100,0

100,0

100,0

1 -5 år

94,8

92,9

95,5

95,5

95,5

6 år

81,0

78,4

81,2

81,2

81,2

7 -15 år

83,4

78,9

81,7

81,7

81,7

Budget 2014

Plan 2015

Plan 2016

Antal elever
behöriga till
gymnasieskolans
nationella
program (%)
Nettokostnad per
kommunal plats
(tkr)

Investeringar
Tkr

Totalutgift

Driftstart (år)

- Inventarier ny
skola
Karstorpsområdet

-6 730

2014

- Inventarier /
utbyggnad av
Alfredshällskolan

-4 500

2015

Större
investeringar

-6 730

-4 500

Mindre
investeringar

-1 310

-1 100

-950

S:a planerad
utbetalning

-8 040

-5 600

-950
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