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1 Kvartalsrapport mars 2021 

1.1 Utfall/Prognos 
Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL 

Nettokostn i tkr Utfall Budget Avvik
else 

Prognos Budget Avvik
else 

Fg helår 

Grundskoleverksamhet -124 674 -127 705 3 031 -470 212 -469 612 -600 -451 833 

Förskoleverksamhet -47 072 -48 958 1 886 -171 704 -178 404 6 700 -177 703 

Gymnasieskola/vuxenutbildning -34 338 -34 812 474 -142 953 -143 953 1 000 -128 072 

Kostverksamhet -1 143 -977 -166 400 0 400 1 440 

SUMMA -207 227 -212 452 5 225 -784 469 -791 969 7 500 -756 168 

Investeringar, utgift -224 -1 176 952 -5 285 -4 022 -1 263 -5 400 

1.2 Verksamhet 
Förskola 
Verksamheten har fortskridit som förväntat, men det har varit svårt att på ett säkert sätt 
bemanna med vikarier på grund av pandemin. Personalen har täckt upp för varandra utanför 
ordinarie tjänst. Volymminskningar har påverkat rektorernas möjlighet till effektivt 
resursutnyttjande. 
 
Grundskola 
Under perioden har undervisningen för elever i årskurserna 7-9 helt eller delvis bedrivits som 
fjärrundervisning. Covid-19 har också under perioden haft stor påverkan på verksamheten i F-6 
bland annat utifrån svårigheten att bemanna med vikarier vid frånvaro. 
 
Vuxenutbildning och Gymnasieskola 
Både inom vuxenutbildningen och gymnasieskolan har fjärr- och distansundervisning bedrivits. 
Distansundervisningen har genomförts i olika omfattning under perioden. Svenska för 
invandrare (SFI) i egen regi har ytterligare utökats med fler studerande. Distansundervisning i 
SFI sker parallellt med stöd, handledning och studiehandledning på modersmålet. Förvaltningen 
ser dock en minskad progression bland de studerande. 
 
Kostverksamhet 
Verksamheten har fungerat trots hög sjukfrånvaro och svårighet med bemanning. Kostenheten 
har lagat mat för avhämtning till elever i åk 7-9 samt gymnasieskolan. 

1.3 Utfall för perioden och helårsprognos 

Kommentar och analys av utfallet 
Barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden noterar en positiv budgetavvikelse om 5,2 mnkr för perioden. 
Nämnden prognostiserar en positiv avvikelse om 7,5 mnkr vid årets slut. 
  
Förskoleverksamhet 
 
UTFALL FÖR PERIODEN 
Förskoleverksamheten visar för perioden en positiv avvikelse om 1,9 mnkr. 
 
Positiv budgetavvikelse +2,1 mnkr 

• Förskoleenheterna visar för perioden en positiv avvikelse mot budget om 2,1 mnkr. 
Alla enheter har för perioden en positiv avvikelse mot budget.  
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Negativ budgetavvikelse -0,2 mnkr 
• Lägre intäkter under perioden av föräldraavgifter ger en avvikelse om 0,2 mnkr. 

 
HELÅRSPROGNOS 
Förskoleverksamheten beräknas visa en prognostiserad positiv avvikelse om 6,7 mnkr vid årets 
slut. Samtliga förskoleenheter beräknas vara i ekonomisk balans mot budget vid årets slut. 
 
Positiv budgetavvikelse +7,4 mnkr 

• Antalet barn i förskolan förväntas vara 55 färre än budgeterat under året. Volym-
prognosen pekar på en positiv avvikelse mot budget om 7,0 mnkr vid årets slut. 

• Gemensam verksamhet prognostiserar en positiv budgetavvikelse vid årets slut om 0,4 
mnkr på grund av en färre rektor under hösten. 
 

Negativ budgetavvikelse -0,7 mnkr 
• Intäkter av föräldraavgifter prognostiserar en negativ avvikelse mot budget om 0,7 

mnkr som en konsekvens av lägre antal barn i förskolan. 
  
Grundskoleverksamheten 
 
UTFALL FÖR PERIODEN 
Grundskoleverksamheten visar för perioden en positiv avvikelse mot budget om 3,0 mnkr. 
 
Positiv budgetavvikelse +3,9 mnkr 

• Grundskoleenheterna visar för perioden en positiv avvikelse mot budget om 2,9 mnkr. 
Alla enheter har för perioden en positiv avvikelse mot budget.  

• Intäkter av statsbidraget skolmiljarden ger för perioden en positiv avvikelse mot 
budget om 0,8 mnkr.  

• Centrala- barn och elevhälsan visade för perioden en positiv avvikelse mot budget om 
0,2 mnkr av inkomna statsbidrag och lägre personalkostnader. 
 

Negativ budgetavvikelse -0,9 mnkr 
• Kostnaderna för nyanlända var under perioden 0,5 mnkr högre än budget på grund av 

minskade intäkter av statsbidrag. 
• Ersättningen till fristående skolor och fritidsverksamhet var under perioden 0,4 mnkr 

högre än budgeterat och avser också del av utbetalning av april månads ersättning, 
därav den negativa avvikelsen. 
 

HELÅRSPROGNOS 
Grundskoleverksamheten prognostiserar en negativ avvikelse mot budget om 0,6 mnkr vid årets 
slut. Samtliga grundskoleenheter beräknas vara i ekonomisk balans mot budget vid årets slut. 
Centrala barn- och elevhälsans prognos är att budget kommer att hållas. Högre statsbidrag 
motsvarar personalförstärkning under året. 
 
Positiv budgetavvikelse +1,3 mnkr 

• Antalet elever i grundskolan prognostiseras vara enligt budgeterad volym och antalet 
elever i fritidsverksamhet prognostiseras vara 31 färre än budgeterat. Volymprognosen 
pekar på en positiv avvikelse mot budget om 0,9 mnkr vid årets slut. 

• Gemensam verksamhet prognostiserar en positiv budgetavvikelse vid årets slut om 0,4 
mnkr av lägre centrala kostnader. 
 

Negativ budgetavvikelse-1,9 mnkr 
• Intäkterna avseende statsbidrag för nyanlända beräknas bli 1,9 mnkr lägre än 

budgeterat. 
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Gymnasieskola och vuxenutbildning 
 
UTFALL FÖR PERIODEN 
Gymnasieskolan och vuxenutbildningen har en positiv budgetavvikelse på 0,5 mnkr. 
 
Positiv budgetavvikelse + 0,7 mnkr 

• Antal köpta gymnasieplatser är färre än budgeterat +0,1 mnkr. 
• Köpta platser inom svenska för invandrare och Särvux är färre än budgeterat +0,6 

mnkr. 
 

Negativ budgetavvikelse - 0,2 mnkr. 
• Busskorten inom gymnasieskola kostar mer än budgeterat -0,2 mnkr 

 
HELÅRSPROGNOS 
Gymnasieskolan och vuxenutbildningen prognostiseras få en positiv budgetavvikelse på 1,0 
mnkr, vid årets slut. Gymnasieskolan bedöms ha budget i balans, medan vuxenutbildning 
bedöms få ett positivt utfall om 1,0 mnkr. 
 
Positiv budgetavvikelse + 1,8 mnkr 

• Antal gymnasieplatser beräknas bli 4 färre än budgeterat. +0,1 mnkr 
• Genomsnittspriset per gymnasieplats beräknas bli lägre än budgeterat. +0,7 mnkr 
• Färre köpta utbildningsplatser än budgeterat inom svenska för invandrare 

prognostiseras ge en positiv budgetavvikelse. +0,5 mnkr 
• Studerande inom Särvux är färre än budgeterat och prognostiseras ge en positiv 

avvikelse. +0,5 mnkr tkr. 
 

Negativ budgetavvikelse - 0,8 mnkr 
• Busskorten inom gymnasieskolan kostar mer än budgeterat och prognostiseras ge en 

negativ avvikelse. -0,8 mnkr. 
  
Kostverksamhet 
 
UTFALL FÖR PERIODEN 
Kostverksamheten visar för perioden en negativ budgetavvikelse om 0,2 mnkr. 
 
Positiv budgetavvikelse+ 0,4 mnkr 

• Livsmedelskostnaderna var under perioden 0,4 mnkr lägre än budgeterat på grund av 
färre tillagade portioner.  
 

Negativ budgetavvikelse -0,6 mnkr 
• Intäkterna var under perioden 0,6 mnkr lägre än budgeterat på grund av lägre 

försäljning. 
 

HELÅRSPROGNOS 
Kostverksamheten beräknas visa en positiv avvikelse mot budget om 0,4 mnkr. Avvikelsen 
beror främst på lägre livsmedelskostnader. 
 
Positiv budgetavvikelse + 1,6 mnkr 

• Livsmedelskostnaderna beräknas bli 1,6 mnkr lägre än budgeterat. Dessa kostnader 
påverkas positivt av färre tillagade portioner på grund av Coronapandemin och färre 
tillagade portioner till förskolan. 
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Negativ budgetavvikelse -1,2 mnkr 
• Intäkterna beräknas bli 1,0 mnkr lägre än budgeterat av Coronapandemin. 
• Personalkostnaderna prognostiseras 0,2 mnkr i negativ budgetavvikelse på grund av 

merkostnader av Coronapandemin. 

1.4 Covid-19 - Coronavirus 
Alla verksamheter följer myndigheternas riktlinjer och i svårbedömda fall förs dialog med 
Smittskydd Skåne för att hitta det i sammanhanget mest omdömesgilla lösningen. Hittills 
bedöms verksamheterna klarat pandemin förhållandevis väl. Pandemin har dock påverkat 
personalens arbetsbelastning. 
 
Personalkostnader i form av bemanning har ökat till följd av pandemin. Statlig ersättning i form 
av kompensation för ökade sjuklönekostnader kommer att betalas ut för perioden januari till 
april. Ersättningen 2021 ska täcka merkostnaden av sjuklönekostnad och bedöms i nuläget täcka 
de ökade kostnaderna av pandemin i verksamheten. 
 
Behovet av fritidsverksamhet har under våren minskat, som en effekt av coronakrisen. Volym 
under januari till mars och även i prognos för vårterminen pekar på ett lägre behov av fritids-
verksamhet. 
 
Inom kostverksamheten beräknas intäkterna minska på grund av delar av verksamheten hålls 
fortsatt stängd. Bedömningen är att verksamheten under vårterminen har minskade intäkter 
om 1 mnkr och ökade personalkostnader om 0,2 mnkr av pandemin. Livsmedelskostnaderna 
beräknas minska med 1,2 mnkr av färre tillagade portioner. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beräknas sammantaget att de utbetalade sjukersättningarna 
täcker uteblivna intäkter och ökade kostnader av personal och övrigt under perioden januari till 
april. 

1.5 Personaluppföljning 

Diagram sjukfrånvaro samt antal tillsvidareanställda/visstidsanställda/timavlönade 
årsarbetare 
Sjukfrånvaro 
  

 
Diagram 1: Sjukfrånvaro år 2020 och 2021. 
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Analys och åtgärder: 
Kommunens totala sjukfrånvaro visar för månaderna januari till februari en sammantagen 
genomsnittlig ökning från 6,4 procent år 2020 till 7,5 procent år 2021. Den totala sjukfrånvaron 
inom barn- och utbildningsnämnden visar för samma månader en ökning från 6,0 procent år 
2020 till 7,4 procent år 2021. Ökningen av sjukfrånvaron år 2020 bedöms på både 
kommunövergripande nivå och vad gäller barn- och utbildningsnämndens verksamheter kunna 
hänföras till Coronapandemin. De två första månaderna 2021 visar sjuktalen något högre värden 
än för motsvarande period år 2020. Orsaken till skillnaden bedöms kunna relateras till 
pandemin, som fick tydligast påverkan efter februari 2020. 
 
Förvaltningen har noterat att en del av den sjukfrånvaro som visas finns inom de 
personalgrupper, huvudsakligen i förskolan, som är särskilt infektionsexponerade. Förskole-
verksamheten har därför utökat sin utevistelse och vidtagit åtgärder för att minska 
infektionsrisken och sjukfrånvaron generellt och som en följd av pandemin. 
 
Förvaltningen har också bedömt att en del av sjukfrånvaron kan relateras till arbetsbelastning 
och stress. När det gäller sådan sjukfrånvaro har förvaltningen, i samverkan med 
verksamheternas personalföreträdare, fastställt mål för arbetsmiljön. Målen innebär att arbetet 
ska rymmas inom den egna arbetstiden samt att samtliga medarbetare upplever sig som en del 
av arbetsplatsens gemenskap. samtliga verksamheter arbetare aktivt med målen tillsammans 
med förvaltningsledningen. 
 
Förvaltningen följer upp de mål för arbetsmiljön som nämnts ovan, bland annat med hjälp av 
resultaten i kommunens medarbetarundersökning. Resultaten i den undersökning som 
genomförts 2020 visar att samtliga verksamheter har samma eller högre resultat både vad gäller 
frågor som är relaterade till arbetsbelastning och i frågor som avser gemenskapen på 
arbetsplatsen. Förvaltningen bedömer att skälet till detta är att verksamheterna riktar fokus mot 
att följa upp och lösa frågor av arbetsmiljökaraktär samt att förvaltningens arbete med en 
gemensam organisationskultur - tillsammanskap – ytterligare fördjupats. 
  
Antal årsarbetare tillsvidare och visstidsanställda 
  

 
Diagram 2: Visstidsanställda 2020 och 2021. 
  
Analys och åtgärder: 
Antalet visstidsanställa följer en terminscykel under året, där antalet visstidsanställa är högst 
under höst- och vårperioden. En orsak till detta är att de visstidsanställningar som görs för en 
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termin eller för ett läsår avslutas inför sommaren då förskolans och skolans verksamhet är 
mindre omfattande. 
 
Antalet visstidsanställda under år 2021 följer 2020 års nivåer med en mindre variation på några 
tjänster. En viss minskning noteras i början av 2021, då verksamheterna valt att minska antal 
vikarier i till följd av rådande pandemisituation. 
  

 
Diagram 3: Tillsvidareanställda 2020 och 2021. 
  
Analys och åtgärder: 
Förvaltningen följer befolkningsutvecklingen för att tidigt kunna göra anpassningar av 
organisationen. Befolkningsprognosen för barn i åldern 1-5 år visar mycket lägre tal för år 2021 
än 2020. I grundskolan visar befolkningsprognosen mellan åren en ökning av antalet elever i 
åldern 6 - 15 år. 
 
Inom förskolan innebär detta att antalet medarbetare minskar framför allt när det gäller 
tidsbegränsade förordnanden och vikarier. Inom grundskolan har fler behöriga lärare anställts 
till följd av ökat antalet elever samt utökad timplan i högstadiet. 
  

 
Diagram 4: Timavlönade 2020 och 2021 
  



Barn- och utbildningsnämnden, Kvartalsrapport mars 2021 8(12) 

Analys och åtgärder: 
Antalet timanställda under januari - februari 2021 (12,1 årsarbetare) visar lägre tal än för 
motsvarande period år 2020 (24,3 årsarbetare). Skillnaderna kan hänföras till minskat antal barn 
i förskolan generellt samt att högre andel barn och elever har varit hemma till följd av 
Coronapandemin. Detta har medfört att verksamheterna organiserat om arbetet så att de inte 
behövt möta ökad sjukfrånvaro med timavlönade vikarier. 

1.6 Investeringsredovisning 
Barn- och utbildningsnämndens budget 2021 för investeringar uppgår till 4 mnkr. 
 
Investeringar har gjorts under perioden januari till mars i inventarier med totalt 0,22 mnkr. 
 
Barn- och utbildningsnämnden investeringar beräknas visa en negativ avvikelse mot budget 
om totalt 1,27 mnkr vid årets slut. 
 
Under året kommer slutförda investeringar från tidigare år att slutredovisas under 2021, med 
negativ avvikelse om 0,63 mnkr. 
 
Medel avsatta i långtidsplan för inköp av datorer/läsplattor åk 7-9 till 2022, beräknas 
tidigareläggas till 2021. Nuvarande leasingavtal går ut i november 2021 och nya 
datorer/läsplattor behöver vara på plats i verksamheten till november 2021, 0,64 mnkr. 
 
Positiv budgetavvikelse +0,66 mnkr 

- Slutredovisning - Lerviks förskola inventarier, 0,44 mnkr 
- Slutredovisning - Löddesnässkolan inventarier, 0,14 mnkr 
- Slutredovisning - Datorer läsplattor åk 1-3, 0,08 mnkr 

 
Negativ avvikelse -1,93 mnkr 

- Slutredovisning - Piläng inventarier, -0,74 mnkr 
- Slutredovisning – Personaldatorer, -0,55 mnkr 
- Tidigareläggning av investering, -0,64 ,mkr 

1.7 Viktiga förändringar under året 
Förskola 

• Minskat antal barn i åldersgruppen 1 - 5 år har markant påverkan. Bemanning och 
lokaler anpassas kontinuerligt för att hamna på adekvat nivå utifrån förutsättningarna. 
Detta påverkar arbetsmiljön för medarbetare, i både norra och södra kommundelen. 
 

Grundskola 
• Den utökade timplanen i matematik och idrott- och hälsa får full effekt från höst-

terminen 2021. Detta påverkar skolornas tjänsteplanering och får ekonomiska 
konsekvenser om den utökade undervisningstiden inte kan lösas inom befintliga 
tjänster. 

• Det minskade antalet barn i norra kommundelen får effekt på skolornas organisation 
och kan få negativa effekter på skolornas ekonomiska utfall om man inte fullt ut lyckas 
anpassa organisationen till de nya förutsättningarna. 
 

Vuxenutbildning och gymnasieskola 
• Propositionen "KomVux för stärkt kompetensförsörjning" (SOU 2019/20:105) innebär 

att fler ska ha rätt till vuxenutbildning, och bedömningen ska utgå från den som bäst 
behöver utbildning. 

• Flera statliga utredningar är på remiss, och flera kommer att påverka både KomVux och 
gymnasieskolan, både organisatoriskt och kostnadsmässigt. 
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• Anvisningen av kvotflyktingar till Lomma kommun resulterar i att Svenska för invandrare 
(SFI) behöver utökas med ytterligare grupper från hösten 2021. 
 

Kostverksamhet 
• Minskat antal barn i förskolan påverkar kostenhetens personalbemanning. För ett 

effektivt personalutnyttjande inom kostenheten är en avveckling av en hel förskola att 
föredra. 

• Kommunen har tagit tillbaka boendeenheterna inom äldreomsorgen. Detta innebär 
ökad belastning på administration och ledning inom kostenheten. 
 

2 Uppföljning per KF-verksamhet 

2.1 Grundskola 

Utfall för perioden och helårsprognos 
 

UTFALL FÖR PERIODEN 
Grundskoleverksamheten visar för perioden en positiv avvikelse mot budget om 3,0 mnkr. 
 
Positiv budgetavvikelse +3,9 mnkr 

• Grundskoleenheterna visar för perioden en positiv avvikelse mot budget om 2,9 mnkr. 
Grundskoleenheternas avvikelse är av lägre personalkostnader om 1,2 mnkr, lägre 
övriga kostnader om 1,1 mnkr och av intäkter av sjuklöneersättning om 0,6 mnkr. 

• Intäkter av statsbidraget "Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 
(Skolmiljarden)" ger för perioden en positiv avvikelse mot budget om 0,8 mnkr. Barn- 
och utbildningsnämnden kommer inom kort att fatta beslut om hur bidraget ska 
fördelas för användning. 

• Centrala- barn och elevhälsan visade för perioden en positiv avvikelse mot budget om 
0,2 mnkr.  Avvikelsen är mer inkomna statsbidrag för personalförstärkning inom 
elevhälsan och lägre personalkostnader under perioden. 
 

Negativ budgetavvikelse -0,9 mnkr 
• Kostnaderna för nyanlända var under perioden 0,5 mnkr högre än budget på grund av 

vikande intäkter av statsbidrag. 
• Ersättningen till fristående skolor och fritidsverksamhet var under perioden 0,4 mnkr 

högre än budgeterat och avser också del av utbetalning av aprils månads ersättning, 
därav den negativa avvikelsen. 
 

HELÅRSPROGNOS 
Grundskoleverksamheten prognostiserar en negativ avvikelse mot budget om 0,6 mnkr vid årets 
slut. Grundskoleenheterna beräknas vara i ekonomisk balans mot budget vid årets slut. Centrala 
barn- och elevhälsan. Helårsprognos totalt är att budget kommer att hållas. Statsbidragen för 
personalförstärkning inom elevhälsan prognostiseras bli högre än budgeterat. Under hösten 
beräknas personalen förstärkas till en kostnad motsvarande intäktsöverskottet. 
 
 
Positiv budgetavvikelse +1,3 mnkr 

• Antalet elever i grundskolan prognostiseras vara 4 282 elever, vilket är enligt budget-
erad volym. Antalet elever i fritidsverksamhet prognostiseras vara 1852 elever, 31 färre 
än budgeterat. Behovet av fritidsverksamhet har under våren minskat, som en effekt av 
Coronapandemin. Volymprognosen pekar på en positiv avvikelse mot budget om 0,9 
mnkr vid årets slut. 
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• Gemensam verksamhet prognostiserar en positiv budgetavvikelse vid årets slut om 0,4 
mnkr. Avvikelsen beror på lägre centrala kostnader för kompetensutveckling samt 
professionsprogrammet. 
 

Negativ budgetavvikelse -1,9 mnkr 
• Kostnaderna för nyanlända beräknas bli 1,9 mnkr högre än budgeterat på grund av 

vikande intäkter av statsbidrag. 
  

2.2 Förskola 

Utfall för perioden och helårsprognos 
 

UTFALL FÖR PERIODEN 
Förskoleverksamheten visar för perioden en positiv avvikelse om 1,9 mnkr. 
 
Positiv budgetavvikelse +2,1 mnkr 

• Förskoleenheterna visar för perioden en positiv avvikelse mot budget om 2,1 mnkr. 
Förskolan har inte jämnt flöde av barn under året, det är fler barn inskrivna på förskolan 
under våren jämfört med hösten. Förskoleenheterna avvikelse är lägre personal-
kostnader om 1,6 mnkr och intäkter av sjuklöneersättning om 0,5 mnkr. 
 

Negativ budgetavvikelse -0,2 mnkr 
• Lägre intäkter under perioden av föräldraavgifter ger en avvikelse om 0,2 mnkr. 

 
HELÅRSPROGNOS 
Förskoleverksamheten beräknas visa en prognostiserad positiv avvikelse om 6,7 mnkr vid årets 
slut. Förskoleenheterna beräknas vara i ekonomisk balans mot budget vid årets slut. 
 
Positiv budgetavvikelse +7,4 mnkr 

• Antalet barn i förskolan förväntas vara 1 380 barn, 55 färre än budgeterat under året. 
Volymprognosen pekar på en positiv avvikelse mot budget om 7,0 mnkr vid årets slut. 

• Gemensam verksamhet prognostiserar en positiv budgetavvikelse vid årets slut om 0,4 
mnkr. Avvikelsen beror på lägre personalkostnader på grund av en färre rektor under 
hösten. 
 

Negativ budgetavvikelse -0,7 mnkr 
• Intäkter av föräldraavgifter prognostiserar en negativ avvikelse mot budget om 0,7 mnkr 

som en konsekvens av lägre antal barn i förskolan. 
  

2.3 Gymnasieskola och vuxenutbildning 

Utfall för perioden och helårsprognos 
UTFALL I PERIODEN 
Gymnasieskolan och vuxenutbildningen har sammantaget en positiv budgetavvikelse på 0,5 
mnkr. 
Inom gymnasieskolan finns det en positiv avvikelse inom köp av plats på grund av färre platser 
än budgeterat samtidigt som busskorten kostar mer än budgeterat. I perioden har gymnasie-
skolan en negativ budgetavvikelse på 0,1 mnkr. 
 
Vuxenutbildningen har en positiv budgetavvikelse på 0,6 mnkr. Avvikelsen finns på köpta platser 
inom Svenska för invandrare (SFI) samt Särskild utbildning för vuxna (Särvux). 
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Positiv budgetavvikelse + 0,7 mnkr 

• Antal köpta gymnasieplatser är färre än budgeterat +0,1 mnkr 
• Köpta platser inom SFI och Särvux är färre än budgeterat +0,6 mnkr 

 
Negativ budgetavvikelse - 0,2 mnkr 

• Busskorten inom gymnasieskola kostar mer än budgeterat -0,2 mnkr 
  
HELÅRSPROGNOS 
Gymnasieskolan och vuxenutbildningen prognosticeras få en positiv budgetavvikelse på 1,0 
mnkr, vid årets slut. 
 
Gymnasieskolan prognosticeras hålla budget under året. Köpta platser väntas bli något färre än 
budgeterat. Lunds kommun kommer att sänka programpriserna inför hösten. I dagsläget är det 
inte känt hur stor sänkningen blir men i prognosen kalkyleras med en sänkning motsvarande en 
procent. Busskorten kostar mer än budgeterat och kommer att ge en negativ budgetavvikelse 
under året. 
 
Vuxenutbildningen prognosticeras få en positiv budgetavvikelse vid årets slut. Köpta platser 
inom SFI förväntas bli färre än budgeterat och färre platser inom särvux bidrar till den positiva 
budgetavvikelsen. 
 
Positiv budgetavvikelse + 1,8 mnkr 

• Antal gymnasieplatser beräknas bli 4 färre än budgeterat. +0,1 mnkr. 
• Genomsnittspriset per gymnasieplats beräknas bli lägre än budgeterat. +0,7 mnkr. 
• Färre köpta utbildningsplatser än budgeterat inom SFI prognosticeras ge en positiv 

budgetavvikelse. +0,5 mnkr. 
• Studerande inom Särvux är färre än budgeterat och prognosticeras ge en positiv 

avvikelse. +0,5 mnkr. 
 

Negativ budgetavvikelse - 0,8 mnkr 
• Busskorten inom gymnasieskolan kostrar mer än budgeterat och prognosticeras ge en 

negativ avvikelse. -0,8 mnkr. 
  

2.4 Kostverksamhet 

Utfall för perioden och helårsprognos 
 

UTFALL FÖR PERIODEN 
Kostverksamheten visar för perioden en negativ budgetavvikelse om 0,2 mnkr. 
 
Positiv budgetavvikelse + 0,4 mnkr 

• Livsmedelskostnaderna var under perioden 0,4 mnkr lägre. Dessa kostnader påverkas 
positivt av färre tillagade portioner. Den mindre försäljningen beror dels på Corona-
pandemin, men även tillagning av färre portioner i förskolan. 
 

Negativ budgetavvikelse -0,6 mnkr 
• Intäkterna var under perioden 0,6 mnkr lägre än budgeterat. Intäkterna har påverkats 

av att viss verksamhet för försäljning har varit stängd sedan mars månad 2020 på grund 
av Coronapandemin. 
 

HELÅRSPROGNOS 
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Kostverksamheten beräknas visa en positiv avvikelse mot budget om 0,4 mnkr. Avvikelsen beror 
främst på lägre livsmedelskostnader. 
 
Positiv budgetavvikelse + 1,6 mnkr 

• Livsmedelskostnaderna beräknas bli 1,6 mnkr lägre. Dessa kostnader påverkas positivt 
av färre tillagade portioner. Av antalet färre portioner prognostiseras 1,2 vara hänförligt 
till Coronapandemin och 0,4 mnkr av färre tillagade portioner till förskolan. 
 

Negativ budgetavvikelse -1,2 mnkr 
• Intäkterna beräknas bli 1,0 mnkr lägre än budgeterat. Intäkterna har påverkats av att 

viss verksamhet för försäljning har varit stängd sedan mars månad 2020 på grund av 
Coronapandemin. 

• Personalkostnaderna prognostiseras 0,2 mnkr i negativ budgetavvikelse. Avvikelsen 
beror på merkostnader av Coronapandemin. 
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