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GYMNASIESKOLA OCH
VUXENUTBILDNING

Verksamhet
Driftredovisning
Bokslut 2012

Bokslut 2013

Bokslut 2014

Budget 2014

2 371

3 033

3 012

2 105

Kostnader

-99 284

-97 660

-92 281

-96 008

Driftnetto

-96 913

-94 627

-89 269

-93 903

Intäkter

Budgetavvikelse

4 634

Verksamhetsmått
Bokslut 2012

Bokslut 2013

Bokslut 2014

Budget 2014

99,6

102,1

102,3

104,7

Antal helårsplatser,
vuxenutbildning

91

90

112

95

Nettokostnad per
helårsplats
vuxenutbildning (tkr)

59

50,7

51,4

69,5

Genomsnittlig
kostnad per elev i
gymnasieskola (tkr)

Årets händelser
Höstterminen 2014 antogs 23 % av eleverna till en fristående skola, vilket är en ökning
jämfört med föregående år, men i paritet med åren dessförinnan. 21 % av kommunens
gymnasieelever går nu i en fristående skola. Detta är i stort sett samma siffror som förra
året. Andelen elever som antogs till ett högskoleförberedande program ht-13 var 85 %,
resterande 15 % sökte ett yrkesprogram. Detta är nästan exakt samma andel som både
ht-11 och ht-12.
Sedan augusti 2014 har 4 elever avbrutit sin gymnasieutbildning. Detta är ungefär en
halvering jämfört med föregående år. Förhoppningsvis är detta ett resultat av
gymnasieskolornas förbättrade arbete med att behålla eleverna i skolan genom olika
insatser, till exempel reducerat program.
Finsamprojektet Aktivitetshuset fortsatte under 2014 och fungerar väldigt bra.
Aktivitetshuset startade i augusti 2012 och är ett samprojekt mellan bland andra
socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen i Lomma respektive Kävlinge
kommun. De anställda inom projektet har som uppgift att söka upp ungdomarna mellan
16 och 20 år som inte går i gymnasieskolan eller har avslutat den med ofullständiga
betyg. Därefter erbjuds ungdomarna lämplig sysselsättning till exempel praktik.
Under 2014 har 72 elever läst SFI, vilket är ungefär samma antal som 2013. På
gymnasial vuxenutbildningsnivå har undervisning om 89 heltidsplatser bedrivits vilket
är en ökning med 32 platser eller ca 50 % från 2013. Detta beror på att gymnasial
vuxenutbildning beviljades sparsamt inför ht-13 på grund av effektiviseringar inom hela
UKF. Under 2014 har dock de flesta ansökningar kunnat beviljas.

Mål och måluppfyllelse
Ekonomi
Gymnasieskola och vuxenutbildning har en positiv budgetavvikelse om 4,6 mkr där
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gymnasieskolan avviker med 3,6 mkr och resterande 1,0 mkr finns i vuxenutbildningen.
Under året har 817 gymnasieplatser köpts vilket är 14 färre än budgeterat. Under
höstterminen har även genomsnittspriset per plats varit lägre än budget. Totalt visar köp
av plats en positiv avvikelse motsvarande 2,1 mkr.
Gymnasiestödet och gymnasiesärskolan visar en positiv budgetavvikelse om 0,6 mkr
respektive 0,3 mkr. Färre skolor än förväntat har ansökt om tilläggsbelopp under året
och det har varit en elev mindre i särskolan än budgeterat.
Kostnaden för inackordering och busskort har varit lägre än budgeterat och en anställd
har varit tjänstledig på deltid. Sammantaget ger det en positiv avvikelse om 0,6 mkr.
Gymnasial vuxenutbildning har en positiv budgetavvikelse om 0,7 mkr. Detta beror på
att många studerande har avbrutit eller inte lyckats slutföra sina studier vilket ger en
lägre kostnad. Kommunen har även fått statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning
vilket inte var budgeterat eller känt inför beviljandet av ansökningar för vårterminen.
Svenska för invandrare och grundläggande vuxenutbildning har sammantaget en positiv
budgetavvikelse om 0,3 mkr, beroende på färre studerande än budgeterat.

Framtid
Fritt sök till gymnasieskolor i Skåne och Sölvesborg kommer att fortsätta, vilket innebär
att kommunens elever kan söka sig till vilken gymnasieskola som helst i detta
samverkansområde och därmed erbjudas samtliga nationella gymnasieprogram.
Lomma kommun har tillsammans med fyra andra kommuner ett samverkansavtal
angående Introduktionsprogrammen. Avtalet fortsätter och ett närmare samarbete
mellan förvaltningschefer och operativa chefer i de fem kommunerna har inletts på
Lunds initiativ.
Under hösten har det kommit fler ensamkommande flyktingungdomar till alla
ovanstående fem kommuner, vilket innebär att det börjar bli svårt att få platserna på det
gymnasiala introduktionsprogrammet Språkintroduktion att räcka till.
Samverkansgruppen har uppmärksammat problemet men i dagsläget vet man inte hur
det kan lösas. Eftersom Lomma kommun, som enda kommun av de fem, inte anordnar
Språkintroduktion i egen regi, kan detta bli ett problem i framtiden om de andra
kommunerna har fullt. Samtal kring ett mer detaljerat och närmare samarbete med
Kävlinge kommun har dock inletts för att undvika att Lomma står utan platser till elever
som behöver språkintroduktion.
Inom vuxenutbildningen fortsätter samarbetet med övriga kommuner i Skåne,
framförallt i Skåne Sydväst, att utvecklas inom bland annat yrkesvuxområdet,
yrkessvenska för invandrare och även vux-lärling. Lomma kommun har för första
gången sökt och fått statliga medel till vux-lärlingsplatser inför 2015.
Nytt inom vuxenutbildningen är att från och med höstterminen 2014 har alla elever som
gått ut ett yrkesförberedande program från och med vårterminen 2014, rätt att läsa in
grundläggande behörighet till universitet och högskola. Detta har ännu inte inneburit
några stora förändringar för sökbilden till vuxenutbildningen i Lomma kommun.
På grund av osäkerheten på rikspolitisk nivå har ännu inte anslagen för eventuell
Yrkesvux inför 2015 presenterats, varför yrkesvuxutbildning inte har kunnat beviljas i
den utsträckning som kommuninnevånarna önskar. Skulle detta statsbidrag utebli eller
bli knappt kommer all vuxenutbildning inom Lomma kommun utom den lagstadgade att
påverkas och många kommande ansökningar kommer att behöva avslås.
Från och med 1 januari 2015 kommer Lärcentrum att bli operativt ansvariga för det
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arbete som idag bedrivs inom Finsamprojektet Aktivitetshuset. En 75 % -ig tjänst har
inrättas som en följd av den lagändring som träder i kraft 1 januari 2015. Lagändringen
ställer högre krav på kommunerna avseende dokumentation, rapportering och faktisk
handling, vilket bedöms kunna genomföras inom tjänsten.
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