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Förslag till budget 2020 och ekonomisk planering för åren 2021-2023 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har, vid sammanträdet 2019-03-27, fastställt budgetramar för åren 2020 – 2023 (KS § 
70/19). Utgångspunkten är kommunens långsiktiga mål i Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt 
den plan för ekonomin 2020-2021, som kommunfullmäktige antagit i november 2018. De ekonomiska 
förutsättningarna har uppdaterats utifrån ny skatte- och befolkningsprognos samt övriga kända 
förändringar som skett sedan planen fastställdes. 
 
Respektive nämnd har, vid budgetdialogen i april, presenterat vad nämnden vill åstadkomma med sina 
mål kopplat till övergripande mål och riktade mål liksom effektiviseringar, större förändringar och 
utmaningar på längre sikt. Områden som beskrevs var kompetensförsörjningen, uppstart av SFI-
utbildning, utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet och arbetsmiljöprioriteringar.  
 
Nämnderna ska, senast 2019-06-14, lämna budgetförslag inom ram. 

 
 

Utgångspunkter 
 

Uppföljning av medel för extra satsningar 2019 
I budgetförslaget från förvaltningen 2019 äskades om medel för extra satsningar. Samtliga av 
satsningarna, utom ett som handlade om förändrat regelverk för investeringar, var kopplade till 
nämndsmålen, det vill säga tydligt kopplade till barn- och elevers lärande och kunskapsutveckling. 
Satsningarna har inneburit förbättrade förutsättningar för förskolan och grundskolan att nå nämndsmålen 
och bibehålla och förbättra kvaliteten på verksamheten.  
 
Här kommer nu en kort beskrivning av statusläget för satsningarna. 
 

1. Två nya skolledare är anställda på Fladängsskolan och Bjärehovsskolan. Syftet med 
skolledarsatsningen var att förbättra förutsättningarna för skolledarna att vara ”pedagog-iska 
ledare” genom att minska medarbetarvolymen. Färre medarbetare ger större möjligheter att 
arbeta med undervisningens kvalitet. 
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2. De höjda grundbeloppen för åk 7 - 9 är utlagda i BUN:s resursfördelningssystem och underlättar 
för rektorerna vid tjänstefördelning och organisationsplanering, de har helt enkelt mer 
personalresurser att förfoga över. 
 

3. Förbättrade resurser för planering- och reflektionstid för förskollärarna har också lagts ut i 
budget 2019. Satsningen räcker 2019 till 3 timmars planeringstid för förskollärarna per vecka.  

 
4. Pedagogisk måltid för samtlig personal inom förskolan är genomförd. 

 
5. Professionsprogrammet. Har startat upp med fyra utvecklingsgrupper köksenhetscheferna, 

fritidsledarna (KFN), skolledarna och förskollärarna. Den pedagog-iska ledningen av 
utvecklingsgrupperna sker av lärare och forskare från Malmö Universitet och fristående konsulter. 
Första året kommer ca 50 stycken av våra medarbetare att ha gått igenom 
professionsprogrammet till en totalkostnad av budgetramen på 0,5 mnkr. 
 

 
Nämndsmål 
Budgetförslaget jämte förslaget till plan för ekonomin år 2021 – 2023 är framtaget med ledning av de 
nämndsmål som barn- och utbildningsnämnden föreslagit för 2020 och de investeringar barn- och 
utbildningsnämnden föreslagit för 2020-2023. 
 
 
Tillväxt 
Befolkningsprognosen visar att antalet barn i förskolan minskar betydligt. I åldersgruppen 1 – 5 år i norra 
kommundelen visar årets befolkningsprognos en minskning med 19 barn mellan åren 2018 och 2027. 
Fastställt antal barn år 2018 i åldersgruppen visar 715 barn i norra kommundelen. Prognosen visar 696 
barn år 2027.  
 
I åldersgruppen 1 – 5 år i södra kommundelen visar befolkningsprognosen en minskning med 34 barn 
mellan åren 2018 och 2027. Fastställt antal barn år 2018 i åldersgruppen visar 971 barn i södra 
kommundelen. Prognosen visar 937 barn år 2027.  
 
En utbyggnad av bostäder planeras i norra kommundelen. Huvuddelen av befolkningstillväxten kan 
härledas till planerad utbyggnad av bostäder i området öster om Borgeby, nordvästra Borgeby samt i 
området Framtidens Bjärred mellan Bjärred och Borgeby. Beslut har fattats om att bygga ny förskola med 
8 avdelningar med planerad driftstart höstterminen 2022. 

 
I norra kommundelen planeras nya skollokaler i Bjärehovsområdet. De nya lokalerna ersätter äldre 
byggnader i området men föreslås även inrymma lokaler som möjliggör en sammanhållen grundsärskola. 
Om ytterligare lokalbehov uppkommer föreslås utbyggnad av skollokaler ske i anslutning till 
Rutsborgskolan.  
 
I södra kommundelen bedöms den elevökning som befolkningsprognosen visar medföra behov av 
ytterligare skollokaler, för motsvarande drygt 80 elever i årskurserna 4 – 6. Till Alléskolan tillskapas 6 
klassrum med kompletterande utrymmen för att skapa bättre elevflöden mellan F – 9 i södra 
kommundelen.  
 
 
 
 
 
 
Budgetram 2019 – 2023 
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Barn- och utbildningsnämnden har medgivits en budgetram med 769 470 tkr, för år 2020. Budgetramen 
för år 2020 innebär en utökning med 26 916 tkr i förhållande till budgetramen för år 2019. De utökningar 
som gjorts mellan åren 2019 och 2020 redovisas i tabell 1 nedan. 
 

 

 
 
Tabell 1: Förändringar i budgetram mellan år 2019 och 2020, samt ELP för åren 2021 – 2023. 
 
 

Förändringar inom ram 
Förslaget till budgetram 2020 för barn- och utbildningsnämnden innebär att 769 470 tkr medgivits. De 
förändringar som gjorts i nämndens ram är: 
 

• Tillväxtposten har tillförts nämndernas budget för samtliga år 
• Nämnderna har fått kompensation för inflation med 1,2 % på varor och tjänster  

och löneökningar med 2,5 % 
• Fastighetsverksamheten har uppdaterat budget och hyreskalkyler 
• Nämndernas ramar har justerats med totalt 0,3 mnkr av debiteringsmodell för IT 
• Barn- och utbildningsnämnden har tillförts medel för prisuppräkning år 2020 för köpta 

platser inom gymnasieskolan. Beräknat framtida behov finns avsatt inom kommunstyrelsens 
förfogande, finansförvaltningen 

 
Nedan redovisas de förändringar som föreslås genomföras inom den budgetram som medgivits. 
 
För- och grundskola 
 
Volymförändring 
Under 2020 kommer antalet barn i förskolan att minska och antalet elever i grundskolan att öka, i 
förhållande till år 2019. Detta innebär att fler klasser och ytterligare fritidshemsplatser/-
fritidsklubbsplatser behöver organiseras. I den beräkning som görs i budget 2020 minskar antalet barn 
inom förskolan med 83 barn från 1383 till 1300 barn 2020. I grundskolan beräknas antalet elever öka med 
75 elever från 3918 elever till 3993 elever 2020. Dessa förändringar innebär en minskning av volymen 
inom förskolan inklusive löneökning motsvarande 4,8 mnkr och för grundskolan en volymökning inklusive 
löneökning om 10,1 mnkr, totalt 5,3 mnkr. 

2019 2020 2021 2022 2023
Tkr Tkr Tkr Tkr Tkr

Driftbudget steg 1 -704 460 -705 319 -705 319 -705 319 -705 319
Skillnad i ELP -4 470 -14 407 -25 412 -25 412 -25 412
Kompensation för inflation -1 230 -1 230 -1 230 -1 230 -1 230
Avskrivningar inventarier/digitalt -184 -341 -341 -341
Inredning/utrustning Pilängskolan 1 000 1 000 1 000 1 000
Prisuppräkning gymnasieskola -2 800 -2 800 -2 800 -2 800 -2 800
Satsningar -9 500 -9 500 -9 500 -9 500 -9 500
Justering internhyra o internt 1 604 1 604 1 290 1 290 1 290
Löneökningar -21 698 -33 634 -45 857 -45 857 -45 857
Driftbudget 2019 plan -742 554 -764 470 -788 169 -788 169 -788 169

Löneökningar -12 277 -24 554
Tillväxtpost 849 4 147 -2 402 -8 103
Justering internhyra -1 569 -1 569 -1 883 -2 197
Kompensation för inflation -1 420 -1 420 -1 420 -1 420
Prisuppräkning gymnasieskola -2 860 -2 860 -2 860 -2 860

Driftbudget -742 554 -769 470 -789 871 -809 011 -827 303
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Ersättningarna för barn och elever till fristående förskolor och grundskolor, samt interkommunala 
ersättningar, som baseras på kommunens självkostnader, har räknats upp. I budget till fristående 
verksamhet beräknas antalet barn inom förskolan öka med 2 barn från 169 år 2019 till 171 barn år 2020. 
I grundskolan beräknas antalet elever öka med 17 elever från 295 elever år 2019 till 312 elever år 2020. 
Kostnadsökningen inklusive prisökningen beräknas uppgå till för förskolan 1,1 mnkr och för grundskolan 
2,7 mnkr, totalt 3,8 mnkr. 
 
Grundskolan  
Regeringen har beslutat om utökad timplan för ämnena idrott och hälsa och matematik. I matematik är 
de 105 extra timmarna förlagda till högstadiet. I idrott och hälsa är 20 timmar förlagda till mellanstadiet 
och 80 timmar förlagda till högstadiet. Undervisningstiden i elevens val kommer att minska 205 timmar. 
Den totala garanterade nationella timplanen utökas således inte. 

Elevens val är timmar som ska ägnas åt fördjupning och breddning av elevernas kunskaper i någon av 
grundskolans ämnen. Varje rektor beslutar om hur elevens val ska organiseras på den enskilda 
skolenheten. Problemet med detta nationella beslut är att det behövs fler behöriga lärare i matematik 
och idrott och hälsa. De timmar som försvinner i elevens val är inte alltid, utan ganska sällan, en del av 
matematik och idrottslärarnas totala undervisningstid. När staten ger kommunerna ytterligare uppdrag 
för utbildningsverksamhet ska det alltid medföra mer medel för att kunna genomföra detta. Men i detta 
fall skickas inga mer medel med eftersom timmarna för elevens val minskar i motsvarande omfattning 
som utökningen för matematik och drott och hälsa. Således får det här utökade nationella 
utbildningsuppdraget rymmas inom ramen för den ordinarie skolpengen i budget 2020. När 
timplaneförändringen är fullt genomförd 2021 behöver 2,0 mnkr tillföras för de utökade 
personalkostnaderna för lärare i matematik och idrott och hälsa. 

Resurscentrum 
I budgetförslaget har Resurscentrums budget totalt minskats med 1,3 mnkr 2020 jämfört med 2019. Antal 
elever i behov av stöd på externa skolor och förskolor bedöms minska jämfört med budget 2019, och 
budgeten för detta har därför minskats med 2,1 mnkr.  
 
Verksamheten har tillförts 0,6 mnkr för att skolskjuts inom stöd och särskola bedöms kosta mer samt till 
utrustning inom skolhälsovården, och justering av kapitalkostnader. Budget för löneökningar har tillförts 
verksamheten med 0,7 mnkr. 
  
Budget om 0,75 årsarbetare motsvarande 0,5 mnkr har flyttats från Resurscentrum till den nyinrättade 
SU-gruppen under 2019.  
 
Nyanlända 
Antalet nyanlända elever förväntas öka från 104 elever 2019 till 124 elever under 2020. Medel 
motsvarande 0,3 mnkr har tillförts budget till 2020. 
 
Modersmålslärare 
Antalet elever som är berättigade till modersmålsundervisning kommer öka tillsammans med att 
ytterligare språk kommer behöva erbjudas. Detta medför att kostnaderna för modersmåls-
undervisningen ökar med motsvarande 0,25 mkr. 
 
 
 
 
Grundsärskola 
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Antalet elever som är berättigade till undervisning enligt grundsärskolans kursplan kommer att öka under 
budgetåret från 12 platser till 15 platser i verksamheten. Även de externa placeringarna ökar med 3 elever 
och totalt ökar budget med 3,4 mnkr. 
 
Central SU-grupp 
SU-grupp finansieras av statsbidraget ”Likvärdig skola” motsvarande 6,9 tjänster. Ytterligare budgetmedel 
motsvarande 0,5 mnkr har skjutits till från resurscentrum i budget från 2019. 
 
Lokalkostnader 
Nämndernas ökade alt minskade kostnader för lokaler kompenseras i budget. För 2020 ökar kostnaderna 
för lokaler med 1,6 mkr. 
 
Avskrivningar 
Barn- och utbildningsnämnden har i budget 2019-2021 fått kompensation för större avskrivningar. 
Kostnaderna för avskrivningar beräknas öka med 1,8 mnkr till år 2020. 
 
Övrigt 
Löneökningar till år 2020 för gruppen förskolechefer, rektorer, vaktmästare och IKT-pedagoger och 
personal inom administration omfattar 1 mnkr. Övriga kostnader omfattar skolskjuts, städ och övrigt. 
Övriga centrala kostnader har gjorts en översyn och minskat budget med motsvarande 0,6 mnkr till år 
2020. 
 
Intäkter 
Intäkterna beräknas minska år 2020. Föräldraavgifterna beräkna minska med 0,4 mnkr av att antalet barn 
minskar till år 2020 inom förskolan. De ändrade volymerna får även genomslag i statsbidrag maxtaxa som 
beräknas minska med 0,2 mnkr.   
 
 
Gymnasieskola och vuxenutbildning 
 
Gymnasieskola 
Gymnasieskolans budgeterade nettokostnader är 8,5 mkr högre än budget 2019. Främsta anledningen är 
att antalet budgeterade elever har ökat med 84 jämfört med 2019, samt att priset har räknats upp med 
2,3 procent. Detta medför ökade bruttokostnader för köp av plats med 8,5 mkr. Nämnden har 
kompenserats för prisökningen i budgetramarna.   
 
Terminsavgiften för matkort föreslås höjas med 300 kr till 800 kr per elev och regelverket kring korten har 
förändrats. På grund av detta och fler elever har budgeterade intäkter för matkorten ökats med 0,9 mnkr. 
Vidare har statsbidragen justerats upp med 0,3 mnkr. 
 
Budget för busskort har ökats med 1,0 mnkr. Det beror på fler elever och att kortens giltighet under 
skoldagarna har utökats. Korten kommer från hösten 2019 att gälla hela dygnet under vardagar och 
prissättningen har därför förändrats.   
 
Budgeterade medel för tilläggsbelopp har ökats med 0,2 mkr på grund av högre beräknat genomsnittspris.   
 
Vuxenutbildning 
Vuxenutbildningens budget har jämfört med 2019 totalt ökats med 0,1 mkr.  Förändringen beror på 
löneökningar. Budgeten har lagts om på grund av att del av undervisningen i svenska för invandrare 
kommer att ske i egen regi från höstterminen 2019. Förändringen är budgetmässigt kostnadsneutral. 
 
 
Kostverksamhet 
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En minskning av antalet barn i förskola och en ökning av antalet elever medför att kostverksamhetens 
volym  inte nämnvärt ökar år 2020. I tidigare budgetar har livsmedelskostnaderna räknats upp med 3 %. I 
budgetförslaget 2020 har livsmedelskostnaderna räknats upp med 8 %, en ökning med 1,4 mnkr. 
Löneökningen om 2,5% motsvarar 0,7 mnkr. Ökade intäkter av extern försäljning motsvarar 1,15 mnkr. 
För den ökade externa försäljningen har i kostverksamhetens budget lagts till 0,5 mnkr för 
livsmedelskostnader och 0,5 mnkr i personalkostnader. Detta innebär att kostverksamhetens resursbehov 
tillgodoses genom att 1,65 mnkr tillförs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Överväganden i budgetarbetet – kostnader utanför ramtilldelning 

 
Äskande om resurser för satsningar 2020 utanför nuvarande ramtilldelning 
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Nedan följer förslag som förvaltningen vill att politiken tar ställning till i budgetarbetet inför år 2020. 
Kostvetaren är redan anställd och nödvändig för att höja kvaliteten på maten i de särskilda boendena i 
äldreomsorgen, en tydlig politisk målsättning i Lomma kommun. Kostvetaren kräver en ramförstärkning 
både för barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. 
 
De övriga förslagen är inga ”måsten” men utifrån ett verksamhetsperspektiv så skulle ett genomförande 
av HOPP och specialistavdelningen i förskolan få betydelse för att främja psykisk hälsa och för de barn på 
förskolan som behöver mycket stöd i sin utveckling.  
 
 
Förskolan  
Förskolan har behov av att starta en avdelning för barn med omfattande funktionshinder. Deras behov är 
svåra att klara i ordinarie förskoleverksamhet, givet uppdraget att säkerställa likvärdighet och att alla barn 
ska få möjlighet att utvecklas maximalt efter sin förmåga. Grundskolan kommer att starta två 
kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper (SU-grupper) med start höstterminen 2019, utifrån 
samma grundtanke kring likvärdighet och elevernas utveckling. Huvuddelen av den verksamheten 
finansieras med statsbidraget för likvärdig skola. Någon sådan möjlighet finns inte för förskolan. Det finns 
redan en del resurser i budgetramen för investering i lokal och för en del av driften av 
verksamheten. Behoven av ytterligare personalresurser är 0,58 mnkr. 
 
Totalkostnad Specialistavdelning förskolan  0,580 mnkr 
 
 
Programbeskrivning - HOPP i Lomma - Hälsa, Omtanke, Prevention för Psykisk hälsa, 
Stressen hos våra barn och unga har sedan en längre tid tillbaka ökat och deras välbefinnande har minskat 
för varje år i Lomma kommun. Utvecklingen går åt fel håll och ohälsan kryper längre ner i åldrarna. 
Forskning visar att det finns ett starkt samband mellan skolprestation och hälsa. Likaväl som skolan både 
kan vara en del av dem ohälsosamma problematiken, så behöver skolan verka för att vara en del av den 
hälsofrämjande lösningen.  
 
Resurscentrum har sedan januari 2019 en arbetsgrupp som har i uppdrag att tillsammans med alla 
yrkesprofessioner i skolan skapa ett samlande och övergripande grepp om vad och vilka insatser som 
behövs för att stävja den negativa utvecklingen och istället öka elevernas mående och välbefinnande. 
Syftet för arbetsgruppen är att hitta vad och hur vi ska vända trenden och öka hälsan. Resurscentrum har 
valt att kalla detta övergripande grepp för HOPP i Lomma – Hälsa, Omtanke och Prevention för Psykisk 
hälsa.  
 
Programmet är ett paraply med olika delar på olika nivåer av insatser som en skola kan genomföra och 
arbeta med. Insatserna ska genomsyras av ett salutogent fokus och ha stöd i forskning. Tanken är att 
underlätta för skolorna att satsa på ett arbete som främjar hälsa och lärande i skolan.  
 
Aktiviteter och insatser inom programmet HOPP 

• Ett eget utvecklat program där skolsköterskor och kuratorer ska implementera aktiviteter för 
årskurser 1,3 och 5 där fokus är att 
o Öka barn och ungas välmående i och utanför skolan 
o Ge barn och unga strategier att hantera stress 

• DISA – Din Inre Styrka Aktiveras, är ett program för elever i årskurs 7 - 9 som finns i riskzonen för 
psykisk ohälsa som kuratorer genomför vid behov.  

• YAM - Youth Aware of Mental health - ett program där alla årskurs 8 genomgår en serie lektioner 
om stress, hälsa, omsorg och mående. Skolsköterskor är de som är utbildade i metoden och de 
som ska genomföra insatserna.  
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• ANDTS – ett handlingsprogram för att förebygga användning av Alkohol, Narkotika, Droger, Tobak 
och Spel som genomförs av kuratorer och fältassistenter/fritidspedagoger inom kultur och fritid 
och riktar sig mot årskurs 7,8 och 9.  

• Inspirationsbanken – en digital bank som ska samla metoder, program, insatser och aktiviteter 
som främjar hälsa och ökar välbefinnandet liksom förebygger stress och ohälsa. 
Inspirationsbanken kommer att bestå av kvalitetssäkrade metoder och beprövade arbetssätt.   

• Organisatoriska förändringar på skolnivå som kan öka hälsa och minska stressen.  
 
För att kunna gå från Ord till handling i alla insatser och aktiviteter inom ramen för programmet behöver 
Resurscentrum utöka med en skolskötersketjänst i budget 2020. Skolsköterskor och kuratorer kommer 
stå för merparten av insatserna som exemplifieras ovan.  
 
Totalkostnad 0,66 mnkr 
 
 
Kostenheten 
UKF har anställt en kostvetare, med start i augusti 2019, som i första hand kommer ha ansvar för 
äldreomsorgens kök och maten till särskilt boende. Kostvetaren kommer arbeta med att utveckla och 
driva verksamheten framåt mot hållbara, goda och anpassade måltider för de äldre för att skapa en god 
måltidsupplevelse, en för Lomma kommun politiskt prioriterad fråga. Kostvetaren ska ansvara för 
ekonomi, ledning, arbetsmiljö och personal inom äldreomsorgens kök. 

Kostnad för kostvetaren år 2020 blir 0,715 mnkr totalt. Av tjänsten  bör 25 % (0,178 mnkr) ligga på UKF-
förvaltningen beroende på att den delen av tjänsten kommer användas riktad mot maten inom 
förskolan. Resterande del föreslås bekostas av socialförvaltningen, som köper tjänsten av UKF för totalt 
0,537 mnkr.   

Totalkostnad Kostvetare med inriktning mot mat för de särskilda boenden i äldreomsorgen 0,178 
mnkr 


