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Sammanfattning
Händelser av väsentlig betydelse


Covid-19: En stor del av barn- och skolförvaltningens resurser har, på flera olika
sätt, under perioden behövts i arbetet med covid-19. Förskole- och
grundskoleverksamheterna har haft ett ansträngt läge under rådande pandemi
även under våren. Bland annat har rekryteringen av vikarier till förskolan varit
en stor utmaning på grund av smittspridningsläget. Under den aktuella perioden
har kommunens högstadieskolor helt eller delvis bedrivit fjärrundervisning.
Samtidigt har arbetet med anpassningar till nationella och lokala råd pågått
löpande för att minska risken för smittspridning. Omställningen till
fjärrundervisning i högstadieskolorna har på olika sätt krävt stora insatser av
hela förvaltningen. De förberedelser som var gjorda visade generellt vara väl
genomförda vilket gjorde att barnomsorg och utbildning kunnat upprätthållas
med fortsatt god kvalitet för barn och elever inom barn- och skolnämndens
verksamheter.



Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete: Som en del av Samverkan för bästa
har den sedan tidigare beslutade strukturen fokuserat på att begränsa den
skriftliga rapporteringen och lägga större fokus på utveckling av kvalitet genom
ökad delaktighet och dialog. Strukturen innehåller ett årshjul för en regelbunden
fördjupad uppföljning och utveckling med olika periodicitet under läsåret av
områdena lärande och kunskapsutveckling, närvarofrämjande arbete och trygghet.



Extra statsbidrag för att motverka pandemins effekter: Skolverket har på uppdrag
av regeringen fördelat extra statsbidrag till Lunds kommun för 2021, med syfte
till att öka förutsättningen för alla barn och elever att få den utbildning de har
rätt till, trots pandemin. Barn- och skolnämnden tog i april beslut om att rikta
medlen till att säkerställa stöd till de elever i årskurs 7-9 som på grund av vårens
fjärrundervisning behöver extra insatser.

Målstyrning
Barn- och skolnämnden har sex utvecklingsmål kopplat till kommunfullmäktiges
fokusområden. Flertalet av dessa mål följs närmare upp i samband med delårsrapport 2
och årsanalys, då utfallsdata finns tillgängligt för berörda indikatorer.
Under 2021 pågår ett arbete med att minska storleken på barngrupper och skolklasser.
Kring barngruppers storlek i förskolan har en kartläggning genomförts över
kommunens förskolor där rektorer har lyft fram tre behovsområden för att kunna
organisera enheter i mindre barngrupper: lokaler, personal och utomhusmiljö.
Bedömningen efter en genomförd utredning om storleken på klasser i grundskolan är
att det inte finns några strukturella utmaningar som gör att nämnden inte skulle kunna
leva upp till ambitioner som finns kring klasstorlekar enligt gällande verksamhetsplan.
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Ekonomisk ställning
Barn- och skolnämnden redovisar en total budgetavvikelse på +1,9 miljoner kronor per
den 30 april 2021. Utbildningsområdena för grundskola och grundsärskola redovisar ett
underskott med -10,3 mnkr. Förskolornas avvikelse för perioden är +0,2 mnkr.
För helåret prognostiserar barn- och skolnämnden en positiv budgetavvikelse på +20
mnkr i jämförelse med tilldelad budgetram om 2 742,1 mnkr (+0,7%). Det
prognostiserade överskottet förklaras genom att antalet barn och elever i grundskola
och fritidshem beräknas bli färre än kommunfullmäktiges beslutade budget för 2021,
motsvarande +53 mnkr. Förskole-, grundskole- och grundsärskoleverksamheterna
prognostiserar ett underskott om -22,1 mnkr. Resterande negativa budgetavvikelse 10,9 mnkr förklaras av såväl över- som underskott. Underskott för taxor och avgifter
samt särskilda verksamheter och överskott i förvaltningsgemensamma kostnader i form
av statsbidrag samt förvaltningskontor.
Nämndens investeringar uppgår till 2,6 mnkr för perioden och beräknas till 9,0 mnkr för
helåret, vilket är 7,2 mnkr lägre än beslutad investeringsbudget.
Väsentliga personalförhållanden
Den totala sjukfrånvaron inom barn- och skolförvaltningen har minskat jämfört med
samma period föregående år. Sjukfrånvaron för män har minskat mer jämfört med
kvinnor och det är i åldersspannet 30 år och äldre som vi ser den minskningen.
Inom barn- och skolförvaltningen ser vi endast små förändringar i antalet anställda
jämfört med föregående år. Det kan antas finnas en koppling mellan den marginella
ökningen i antal visstidsanställda och pandemin. Exempelvis har gravida som förbjudits
att arbeta behövt ersättas under en begränsad tid.
Förvaltningen kan även se en ökad medvetenhet kring arbetsmiljöfrågor. Förskolans
verksamheter beskriver att de arbetar med lokala puls-enkäter, använder sig av
arbetsmaterial från Suntarbetsliv.se samt att arbetet med att göra riskbedömningar har
utvecklats. Grundskolans verksamheter beskriver att de arbetar med frågeställningar
utifrån medarbetarenkäten, diskuterar arbetsmiljöfrågor på APT, tagit fram årshjul för
arbetsmiljöarbete och använder sig av material från Suntarbetsliv.se. Den ökade
medvetenheten och det stärkta arbetet på området förväntas bidra till positiv utveckling
när det gäller medarbetares hälsa och upplevelse av Lunds kommun som arbetsgivare.
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Förvaltningsberättelse
Periodens händelser - stort som smått
Samverkan för bästa skola
Projektet Samverkan för bästa skola genomförs i samverkan med Skolverket och
Linnéuniversitetet med syftet att utveckla och förbättra huvudmannens förutsättningar
att följa upp och stärka verksamhetens kvalitet genom en utarbetad struktur och modell
för det systematiska kvalitetsarbetet. Ett tilläggsavtal har undertecknats som förlänger
samarbetet, vilket möjliggör genomförande och uppföljning av de förbättringsinsatser
som identifierats: förvaltningsgemensamma uppföljningsverktyg/-underlag och stärkta
förutsättningar för lokal utvecklingsorganisation samt processtöd till
förvaltningsledningen kring systematiskt kvalitetsarbete.
Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete
Den sedan tidigare beslutade strukturen fokuserar på att begränsa den skriftliga
rapporteringen och lägga större fokus på utveckling av kvalitet genom ökad delaktighet
och dialog. Strukturen innehåller ett årshjul för en fördjupad uppföljning och utveckling
under läsåret av områdena Lärande och kunskapsutveckling, Närvarofrämjande arbete
och Trygghet. Därutöver har en periodicitet arbetats fram för respektive skolform och
dess verksamheter samt för skolkontoret och andra förvaltningsövergripande
funktioner. Periodiciteten säkerställer regelbunden och fördjupad uppföljning av
huvudmannens statliga ansvarsområden när det gäller att säkerställa förutsättningar,
styrning och utveckling av utbildningen samt arbete och uppföljning av olika
kommunalpolitiska ambitioner och uppdrag.
Kopplat till detta har även förvaltningsgemensamma verktyg för uppföljning och analys
arbetats fram. Resultatsammanställningarna som arbetas fram för de olika
kvalitetsdialogerna under läsåret syftar till att säkra att rektor och rektors närmsta chef,
utbildningschef, har gemensamma och ändamålsenliga underlag för kvalitetsdialogen,
men syftar också till att stödja rektors förutsättningar att få en samlad överblick av olika
resultat och statistik för sin/sina enheter som underlag för rektors systematiska
kvalitetsarbete.
Fortsatt satsning på digitalisering och automation som stöd för ökad kvalitet och
verksamhetsutveckling
Digitalisering och automationslösningar som stöd för verksamhetsutveckling och
effektiv resursanvändning är något som barn- och skolförvaltningen prioriterar högt.
Barn- och skolnämnden och dess förvaltning har flera pågående processer i förhållande
till den digitala färdplan som tagits fram. Arbetet med att identifiera, och kartlägga
potentiella processer som kan digitaliseras fortsätter och den digitala färdplan
aktualiseras regelbundet för att säkerställa att prioriteringarna motsvarar behoven.
Samtidigt som arbetet pågår med kvalitetssäkring av olika processer kopplat till
exempelvis resultatsammanställningar, uppföljning som myndighetsutövning, är
effektivisering av administrativa moment, ökad tillgänglighet och god service en tydlig
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målsättning. Arbetet på området leder till förbättrad samordning, högre effektivitet och
kvalitetssäkring, samtidigt som vi får mer tid att arbeta med med kärnprocesserna som
finns i vår verksamhet. Det innebär bland annat att de chefer och medarbetare som
arbetar närmast barn och elever kan lägga mer tid på sitt pedagogiska uppdrag.
Under våren har bland annat ett verksamhetssystem för digitaliserad ärendehantering
av kränkande behandling implementerats. Arbete pågår även med att digitalisera
hantering av ansökningar om skolskjuts och interkommunal skolgång.
Extra statsbidrag för att motverka pandemins effekter
Skolverket har på uppdrag av regeringen fördelat extra statsbidrag till Lunds kommun
för 2021, med syfte till att öka förutsättningen för alla barn och elever att få den
utbildning de har rätt till, trots pandemin. Barn- och skolnämnden beslutade den 20
april att rikta medlen till att säkerställa utbildningsstödet till de elever i årskurs 7-9 som
på grund av vårens fjärrundervisning behöver extra insatser.
Det pågående utvecklingsarbetet
Förvaltningens övergripande utvecklingsarbete har fortsatt även under våren. Den
framtagna utvecklingsplanen ska utgöra ett verktyg för att tydliggöra och dokumentera
utvecklingsarbetet mot att uppnå kommunfullmäktiges sju mål. Utöver
kommunfullmäktiges mål har planen tagit sin utgångspunkt i rapporten för rektors
arbetsmiljö och övergripande prioriteringar har arbetats fram gemensamt av
förvaltningens chefer. Planen uppdateras löpande, med bland annat pågående och
planerade insatser för arbetet.
Ny skolledarorganisation inom förskola
Organisationsöversynen syftar till att säkerställa likvärdiga förutsättningar för
förskolans rektorer att fullgöra sitt uppdrag. Syftet är också att skapa en tydlighet i
förskoleverksamhetens ledningsorganisation och skapa förutsättningar att kunna
bedriva en långsiktigt hållbar och kvalitativ verksamhet, där rektor har ekonomiska och
personalmässiga resurser att i högre grad bygga en hållbar inre organisation. Det är en
viktig grund för att rektor ska kunna bedriva en verksamhet av hög kvalitet där varje
barn ges bästa omsorg, ledning, stimulans och stöd för sin utveckling och sitt lärande.
Den nya organisationen planeras att träda i kraft under hösten 2021.
Lokalförändringar
I enlighet med barn- och skolnämndens viljeinriktning om att minska antalet små
förskolor har beslut om att avveckla Prenneelvans förskola tagits.
Även Röda stugan, en förskola där även kvälls-, natt- och helgomsorg erbjudits,
avvecklas. Verksamheten flyttas till Delfinens förskola.
I januari öppnade den nya förskolan Guldåkerns förskola i Södra Råbylund.
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Befolkningsprognos
En ny befolkningsprognos har tagits fram för Lunds kommun. Den nya prognosen
beskriver befolkningsutvecklingen över kommande 10 år. Under perioden 2020-2030
kommer befolkningen inom förskoleåldrar att öka med över 1000 barn. I
grundskoleåldrar är ökningen mindre och uppgår till ca 300 barn. Generellt så har
prognosen skrivits ned vilket delvis förklaras av färre antal färdigställda bostäder 2020
och minskat fruktsamhetstal.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
Lund kommuns vision är att Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och
öppenhet. Kopplat till visionen är förhållningssätten lyssna, lära och leda.
I Lunds kommun används en horisontell styrning där varje nivå i organisationen skapar
sina egna mål utifrån den inriktning som satts av nivån ovanför. Kommunfullmäktige
fastställer fokusområden med mål som alla nämnder och styrelsen ska förhålla sig till.
Kommunfullmäktige fastställer också kommunövergripande program och planer som
innehåller mål som nämnderna ska arbeta med. Vidare har kommunfullmäktige även
möjlighet att ge särskilda uppdrag direkt till en nämnd eller styrelse. Nämnder och
styrelser formulerar själva sina utvecklingsmål med tillhörande indikatorer utifrån
fokusområdena. Utvecklingsmålen ska bidra till den egna basverksamheten eller den
gemensamma utvecklingen.

Målstyrning
Barn- och skolnämnden har sex utvecklingsmål kopplat till kommunfullmäktiges
fokusområden, en utökning med två mål jämfört med föregående år. Flertalet av dessa
mål följs närmare upp i samband med delårsrapport 2 och årsanalys, då utfallsdata finns
tillgängligt för berörda indikatorer.

Fokusområden
Lundaborna i fokus
Kommunfullmäktiges mål kopplat till fokusområdet utgörs av följande viljeinriktningar:
Kommunfullmäktigemål
1. Alla Lundabor ska ha mesta möjliga inflytande över sina liv
Genom tillgång till god utbildning ska alla arbetsföra Lundabor ges förutsättningar för att bli självförsörjande och även förväntas stå till
arbetsmarknadens förfogande. Ingen ska begränsas av sociala eller kulturella strukturer i sina livsval.
2. I Lunds kommun skapas kvalitet som gör skillnad
All service mot Lunds kommuns invånare, vare sig den utförs av kommunen själv eller av privata aktörer, ska både upplevas som och
objektivt sett vara snabb, effektiv och av hög kvalitet. Då behöver vi kontinuerligt förnya och förfina våra arbetssätt, vara öppna för
alternativa driftsformer och våga pröva nytt.
3. Lunds kommun ska vara den bästa kommunen att bo och leva i, särskilt för barn och unga
Lunds kommun ska vara en trygg plats där vi planerar och bygger för alla skeenden av livet. Tillgängligheten ska vara god och
antidiskrimineringsarbetet grundläggande. Utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter ska upplevas som stort och brett.
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Välfungerade och högkvalitativ barn- och skolverksamhet skapar goda förutsättningar
för att barn och unga ska växa upp till arbetsföra och anställningsbara kommuninvånare.
Utöver det ständiga förbättringsarbete enheterna gör för att uppfylla det
kompensatoriska uppdraget sker ett parallellt utvecklingsarbete på huvudmannanivå.
Under våren har förvaltningen tagit fram resultatsammanställningar där de
socioekonomiska förutsättningarna hos barn eller elever på en enhet synliggörs i
relation till andra nyckeltal för enheten. Genom att undersöka eventuella mönster
utifrån detta kan viktiga faktorer identifieras som stärker förutsättningarna att utveckla
arbetet för en utbildningsverksamhet av hög och jämn kvalitet. Ett arbete med att
utvärdera hur strukturresursen nyttjas, det vill säga den del av skolpengen som fördelas
utifrån socioekonomiska faktorer på enheten med syfte att utjämna förutsättningar
mellan enheter, pågår också.
Digitalisering och automationslösningar som stöd för verksamhetsutveckling och
effektiv resursanvändning är något som barn- och skolförvaltningen prioriterar högt.
Barn- och skolnämnden och dess förvaltning har flera pågående processer i förhållande
till den digitala färdplan som tagits fram. Arbetet med att identifiera, och kartlägga
potentiella processer som kan digitaliseras fortsätter och den digitala färdplan
aktualiseras regelbundet för att säkerställa att prioriteringarna motsvarar behoven.
Samtidigt som arbetet pågår med kvalitetssäkring av olika processer kopplat till
exempelvis resultatsammanställningar, uppföljning som myndighetsutövning, är
effektivisering av administrativa moment, ökad tillgänglighet och god service en tydlig
målsättning. Arbetet på området leder till förbättrad samordning, högre effektivitet och
kvalitetssäkring, samtidigt som vi får mer tid att arbeta med med kärnprocesserna som
finns i vår verksamhet. Det innebär bland annat att de chefer och medarbetare som
arbetar närmast barn och elever kan lägga mer tid på sitt pedagogiska uppdrag.
Ett exempel på utvecklingsarbete inom området är ett system för digital hantering av
kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserier som nyligen tagits fram
och implementerats i organisationen. Ärendehanteringsprocessen blir i stort sett helt
digital, vilket innebär att förvaltningen genom denna satsning begränsar handläggningsoch administrationsarbetet för rektor och personal betydligt kopplat till denna process.
Förbättrade förutsättningar för uppföljning och kvalitet på både enhets- och
huvudmannanivå möjliggörs även genom den statistik som systemet tillhandahåller.
Anmälningar som upprättats i systemet kan också på ett enklare sätt följas upp
systematiskt där flera olika aspekter kan belysas, såsom antal anmälningar gällande viss
typ av kränkning, tidpunkt för händelsen, platser, kön och handläggningstid. Systemets
tillgängliggörande av mer överskådlig data gör att brister i det trygghetsfrämjande
arbetet kan åtgärdas tidigare och på så sätt bidra till att göra Lunds kommuns förskolor,
grundskolor, grundsärskolor och fritidshem till en tryggare plats för våra barn och
elever.
Ett annat exempel är ett pågående arbete med att digitalisera hantering av ansökningar
om skolskjuts och interkommunal skolgång. Genom detta möjliggör vi en snabbare
service och enklare stöd för vårdnadshavare samtidigt som vi frigör tid från att arbeta
med administration till annan värdeskapande verksamhet.
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Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag - Lundaborna i fokus
Nedan presenteras de särskilda uppdrag som nämnden fått av kommunfullmäktige,
inom fokusområdet Lundaborna i fokus. I tabellen framgår vilka nämnder som ansvarar
för uppdraget, periodens status och uppföljningskommentar per uppdrag.
Särskilda uppdrag

Ansvar, KF-uppdrag

De elever som behöver större intellektuella utmaningar ska stimuleras och t.ex. ges
möjlighet att studera i snabbare takt för att känna motivation för fortsatt lärande.

Utbildningsnämnden
Barn- och
skolnämnden

Status
Pågående

Kommentar April 2021
Alla barn och elever ska få den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling, för att de utifrån sina
förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska
uppnås eller de kravnivåer som gäller, ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling (Skollagen 3 kap. 2
§).
För att följa upp det arbete som framgår av skollag och läroplan är detta ett område som ses över särskilt inom ramen för årets
systematiska kvalitetsarbete på huvudmannanivå. I den rapportering till huvudmannen som påbörjas i maj ska rektorer för grundskola
ange hur enheterna idag arbetar med att stimulera elever som behöver större intellektuella utmaningar. Rektorerna ombeds även
formulera åtagandeplaner för hur detta arbete kan utvecklas. Analys av inkommen rapportering ger en bild över enheternas arbete och
eventuella behov av att förstärka förutsättningarna för arbetet.
Initiera utredning om fritt val till årskurs 7.

Utbildningsnämnden
Barn- och
skolnämnden

Ej påbörjad

Kommentar April 2021
Barn- och skolnämnden och dess förvaltning kommer att initiera utredning om fritt val till årskurs 7 under 2021. Inom kort ska en
arbetsgrupp med representanter från myndighetsenheten, verksamhetsstöd, lokalplanering och digitalisering sammankallas för att
påbörja arbetet med att kartlägga vilka delar en sådan utredning behöver innehålla.

Smartare Lund
Kommunfullmäktiges mål kopplat till fokusområdet utgörs av följande viljeinriktningar:
Kommunfullmäktigemål
4. I Lund ska vi vara ledande inom innovation och skapande
För oss betyder det att vi ska underlätta framväxt av livskraftiga företag av alla slag, men särskilt innovativa företag. Vi ska även bidra
med tillvaratagandet av forskningsresultat.
5. Lunds kommun ska vara ledande inom miljö och klimat
Teknik- och tillväxtperspektivet ska bidra till att Lunds kommun behåller en nationellt ledande position inom miljö- och klimatområdet.
Detta ska prägla allt arbete Lunds kommun gör inom området.
6. Lunds kommun ska vara ett attraktivt och funktionellt besöksmål
Vi ska vara den ledande aktören i arbetet med att attrahera fler till Lunds olika besöksmål. En del i detta är att koppla samman aktörer
som skapar mervärde för besökaren.

Nämndens utvecklingsmål

Indikatorer

Mål 2021

Skillnaden mellan skolors
betygsresultat, utifrån elevernas
bakgrundsfaktorer, ska minska

Differens i genomsnittligt meritvärde
mellan den fjärdedel av skolorna där
eleverna har mest gynnsamma
förutsättningar och den fjärdedel av
skolorna där de har minst gynnsamma
förutsättningar.
Differens i genomsnittlig behörighet till
gymnasiet mellan den fjärdedel av
skolorna där eleverna har mest
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Utfall april
2021

Utfall 2020

42,4

42,5poäng

20

20,1%

Nämndens utvecklingsmål

Indikatorer

Mål 2021

Utfall april
2021

Utfall 2020

gynnsamma förutsättningar och den
fjärdedel av skolorna där de har minst
gynnsamma förutsättningar.
Stressen ska minska för elever i Lunds
kommuns grundskolor

Fler elever i behov av särskilt stöd i
skolan ska minst nå upp till
kunskapskravet för betyg E

Barngruppernas storlek i förskolan ska
minska och nå upp till Skolverkets
rekommendationer

Andel elever i årskurs 5 som känt sig
stressade på grund av skoluppgifter
efter skoltid (t.ex. på grund av läxor,
prov, inlämningar), minst en gång i
veckan senaste halvåret

Max 31,1%

31,2%

Andel elever i årskurs 8 som känt sig
stressade på grund av skoluppgifter
efter skoltid (t.ex. på grund av läxor,
prov, inlämningar), minst en gång i
veckan senaste halvåret

Max 73%

73,1%

Andel av elever i årskurs 6 som ej
uppnår kunskapskraven Sv, SvA, Ma,
Eng

12,9 %

13 %

Andel av elever i årskurs 9 som ej
uppnår kunskapskraven Sv, SvA, Ma,
Eng

8,7 %

8,8 %

Barngruppsstorlek där 1-3-åringar ingår

Barngruppsstorlek där barn 4 år eller
äldre ingår
Klasstorleken inom grundskolan ska
minska

Andel av alla klasser med 30 elever eller
mindre, åk 1-3
Andel av alla klasser med 30 elever eller
mindre, åk 4-6
Andel av alla klasser med 30 elever eller
mindre, åk 7-9

* Utfall för detta mål finns ännu inte tillgängligt men kommer rapporteras i Delrapport 2 samt Årsanalys
** Lunds kommuns elevenkät (LUNK) genomförs under hösten 2021 och utfallet för indikatorer som beror på denna kommer därför kunna
rapporteras först i Årsanalys
*** Arbetet med att minska storleken på barngrupper och klasser pågår under året och utfallet rapporteras först i Årsanalys

Utvecklingsarbete på enheterna i förhållande till nämndens utvecklingsmål
Särskilt stöd
I alla utbildningsområden pågår ett utvecklingsarbete för att bidra till elevers höjda
meritvärden och att skolorna ska kunna uppfylla sitt kompensatoriska uppdrag. Det
handlar bland annat om att kontinuerligt utveckla mer tillgängliga lärmiljöer, både
avseende den generella lärmiljön på enheten, men också i att förbättra arbetet med att
säkerställa individanpassat stöd till elever som behöver det.
Inom både grundskola och grundsärskola utvecklas samarbetet med och tillgänglighet
till elevhälsan. Bland annat bedrivs arbete med att utveckla och förtydliga elevhälsans
roll på skolan, implementering av elevhälsomöten och handledning från
specialpedagoger för att öka kompetensen hos övrig pedagogisk personal. Även
särskilda undervisningsgrupper och läxhjälpsgrupper är åtgärder som satts in för att
elever ska kunna få det stöd de behöver.
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Ett annat utvecklingsarbete som pågår inom enheterna är att ta fram en förbättrad
systematik i arbetet med pedagogiska kartläggningar och åtgärdsprogram. Det kan röra
sig om snabbare utredningar, bättre dokumentation och tätare uppföljning av beslutade
anpassningar och åtgärder för att säkerställa att dessa verkligen bidrar till att eleverna
når kunskapskraven. Genom insatser som handledning för pedagoger, konferenser och
utbildningar har kompetensen hos personal när det gäller att arbeta med extra
anpassningar och särskilt stöd förstärkts.
Närvarofrämjande arbete
Samtliga utbildningsområden verkar för att utveckla det närvarofrämjande arbetet. Ett
gemensamt utvecklingsområde rör utveckling kring rutiner och systematik för att
genomföra fler frånvarouppföljningar med tätare intervall. Detta ökar sannolikheten att
problematisk frånvaro kan identifieras och att relevanta åtgärder kan sättas in i ett
tidigare skede. Samverkan internt med exempelvis elevhälsoteam som externt med
vårdnadshavare och Socialtjänsten ses som viktiga beståndsdelar i arbetet med att
främja närvaro och i förekommande fall utreda och åtgärda problematisk skolfrånvaro.
Även i det närvarofrämjande arbetet har elevhälsoteamens roll i det förebyggande,
utredande och åtgärdande arbetet utvecklats, bland annat genom att rutiner för när och
hur teamen ska involveras förtydligats.
Nyanlända elever
När det kommer till arbetet med att stärka nyanlända elevers förutsättningar att uppnå
kunskapskraven, lyfter några enheter ett behov om att omfördela resurser inom enheten
till förmån för svenska som andraspråk samt att utöka stöd i form av studiehandledning.
Elevers stress
Arbetet med att minska stressen bland elever fortgår som del av enheternas
kvalitetsarbete. Genomgående arbetar enheterna med såväl främjande som
förebyggande insatser i sitt arbete. Som del i huvudmannens kvalitetsarbete tydliggörs
även berörda enheters åtagandeplaner kopplat till nämndens utvecklingsmål, där
inriktningen för enhetens arbete kopplat till området för kommande läsår framgår.
Periodiciteten av Lunds elevenkät (LUNK) har förändrats. Istället för att genomföras
varje år på våren ska den framöver genomföras varannan höst, med start 2021.
Förändringen är något som arbetets fram tillsammans med utbildningsförvaltningen. En
anledning till förändringen är att Skolinspektionens skolenkät, som har många liknande
frågor, genomförs i Lunds kommun vartannat år. Genom att takta på detta sätt kan
uppföljning av elevers mående fortsatt följas upp varje år, med minskad
arbetsbelastning för eleverna. Närmare resultat av årets LUNK presenteras därför först i
årsanalysen.
Pandemin har lett till en förändrad studiesituation för många elever. Rutiner,
undervisningsmetod och det sociala sammanhanget förändras när närundervisning
övergår till fjärrundervisning. För att följa upp elevers uppfattning om fjärrundervisning
och hur det påverkar dem har fyra kortare elevenkäter för årskurs 7-9 genomförts
under våren. I dessa har framkommit att drygt hälften tycker det fungerar åtminstone
lika bra som närundervisningen och knappt hälften tycker det fungerar sämre. Andelen
som upplever att stödet från lärare är sämre vid fjärrundervisning är även det strax
under hälften. När det kommer till upplevd arbetsbelastning anger tre av fyra att den är
oförändrad eller lägre medan en fjärdedel att den har ökat.
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Barngruppernas storlek
Barn- och skolnämnden beslutade den 15 december 2020, § 141, att uppdra åt barn- och
skolförvaltningen att ta fram åtgärder för att minska barngrupperna i förskolan. Under
våren genomfördes en manuell uppföljning av antal barn per barngrupp med hjälp av
rektorerna för respektive utbildningsområde. Underlaget har jämförts med antal barn
per avdelning som är registrerade i det barn- och elevadministrativa systemet Tieto
Education.
Idag arbetar kommunens förskolor på olika sätt när det gäller hur enheten organiseras.
En del förskolor är organiserade i storarbetslag, en del är organiserade utifrån
avdelningar, medan andra är organiserade efter de barngrupper som finns i
verksamheten. Organiseringen sker i beaktande av enskilda barns specifika behov och
förutsättningar, men överensstämmer inte alla gånger med SCB:s definition av vad som
utgör en barngrupp. Detta leder i vissa fall att avdelningar eller storarbetslag behöver
rapporteras som en barngrupp till SCB, vilket höjer värdet för den genomsnittliga
barngruppsstorleken bland kommunens förskolor. Vidare har rektorer för avdelningar,
som i dagsläget inte följer Skolverkets rekommendationer, lyft fram tre behovsområden
för att kunna organisera enheter i mindre barngrupper: lokaler, personal och
utomhusmiljö.
Enheters sätt att organisera sig i förhållande till SCB:s definition, samt identifierade
behovsområden är områden barn- och skolförvaltningen kommer att arbeta vidare med
i syfte att samtliga enheter och avdelningar framåt ska leva upp till nämndens
målsättningar om att barngruppernas storlek ska motsvara Skolverkets
rekommendationer.
Klasstorlekar
Barn- och skolnämnden beslutade den 15 december 2020, § 142, att uppdra åt barn- och
skolförvaltningen att ta fram åtgärder för att minska klasstorlekarna. Barn- och
skolförvaltningen har med anledning av uppdraget genomfört en kartläggning och en
kvalitativ fördjupning gällande klasstorlekarna på samtliga kommunala grundskolor. I
mars var 22 av 439 klasser, cirka fem procent, registrerade med fler än 30 elever. Av
dessa 22 klasser finns flertalet som i realiteten arbetar som två klasser, och klasser som
beroende på ämne, moment och arbetssätt bedriver undervisningen i olika grupperingar
och i olika klassrum. Registreringen av klasser kommer att uppdateras för att reflektera
detta och utifrån ovan så kommer förvaltningen från läsår 21/22 ha nio klasser, två
procent, som överstiger 30 elever förutsatt att inga andra förändringar sker.
Bedömningen efter den genomförda utredningen är att det inte finns några strukturella
utmaningar som gör att förvaltningen inte skulle kunna leva upp till nämndens
ambitioner kring klasstorlekar enligt gällande verksamhetsplan.
Miljö och klimat
Lärande för hållbar utveckling, LHU, är en central del i den pedagogiska verksamheten. I
början på året hade totalt 96 procent av alla enheter fått eller påbörjat arbetet för att få
en utmärkelse för arbetet med LHU. Endast ett fåtal enheter har ännu inte påbörjat
resan för att erhålla en utmärkelse.
I mars deltog representanter från barn- och skolförvaltningen på det nationella
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chefsnätverket för LHU (CESD) för att tillsammans med andra kommuner och aktörer
dela erfarenheter och skapa bättre förutsättningar att arbeta med hållbar utveckling i
pedagogiken. Barn- och skolförvaltningen åtog sig även att tillsammans med
utbildningsförvaltningen arrangera nätverket 2023.
Utomhuspedagogiken har blivit allt viktigare i spåren av pandemin och Naturskolan har
därför tagit fram en film med grund i läroplanen, forskning och goda exempel. Filmen
fokuserar på frågor så som hur en förskolegård kan utformas för att gynna lek, lärande,
hälsa och utveckling, innebörden av utomhuspedagogik samt hur det går att arbeta med
språkutveckling och matematiskt kunnande utomhus. Naturskolan har även ett antal
projekt igång, bland annat Ätbara skolgårdar med syfte att sprida permakulturodling till
grundskolan och Natural Nations, ett internationellt projekt som fokuserar på vikten av
pollinerande insekter och fåglar.

Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag - Smartare Lund
Nedan presenteras de särskilda uppdrag som nämnden fått av kommunfullmäktige,
inom fokusområdet Smartare Lund. I tabellen framgår vilka nämnder som ansvarar för
uppdraget, periodens status och uppföljningskommentar per uppdrag.
Särskilda uppdrag

Ansvar, KF-uppdrag

Verka för att implementera, men även bidra till forskning och utveckling av
välfärdsteknik som gör att framtidens välfärd blir mindre personalintensiv.

Vård- och
omsorgsnämnden
Utbildningsnämnden
Barn- och
skolnämnden

Status
Pågående

Kommentar April 2021
Begreppet välfärdsteknik syftar på ”digital teknik som bidrar till ökad livskvalitet för äldre personer och personer med
funktionsnedsättning” (Socialstyrelsen: https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/e-halsa/valfardsteknik/). Exempel på
välfärdsteknik är digitala trygghetslarm, nattillsyn via kamera, medicinpåminnare, gps-larm och liknande.
För att bidra till en mindre personalintensiv och mer effektiv välfärd är digitalisering och automation andra viktiga verktyg. Barn- och
skolnämnden och dess förvaltning har flera pågående processer i förhållande till den digitala färdplan som tagits fram. Färdplanen
revideras kontinuerligt inom det kommunövergripande initiativet avseende objektsförvaltning.

Organisationen Lund
Kommunfullmäktiges mål kopplat till fokusområdet utgörs av följande viljeinriktningar:
Kommunfullmäktigemål
7. Lunds kommun ska vara en modern och attraktiv arbetsgivare
Lunds kommun ska attrahera och ta tillvara kompetens, bland annat genom att skapa fler karriärvägar. Lunds kommun ska upplevas
som en bra arbetsgivare bland annat genom att utveckla sitt anställningserbjudande.
8. Vi vill uppmuntra nytänkande och en stark innovationskultur i organisationen.
Organisationen ska arbeta med att hålla låg kostnad per produktionsenhet, samtidigt som kommunen vågar testa nytt och uppmuntrar
innovation.

Nämndens utvecklingsmål

Indikatorer

Mål 2021

Barn- och skolförvaltningen ska vara en
attraktiv arbetsgivare med god
arbetsmiljö

Sjukfrånvaro (%)

7,4%

Personalomsättning (%)

8,9%
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Utfall april
2021

Utfall 2020
8,5%

2%

10%

Nämndens utvecklingsmål

Indikatorer

Mål 2021

Andel heltidstjänster med
förskollärarlegitimation (%)
Andel lärare (heltidstjänster) med
lärarlegitimation och behörighet i minst
ett ämne i grundskola åk 1-9 (%)

Utfall april
2021

Utfall 2020

51 %

78,5 %

* Utfall för perioden finns ännu ej tillgängligt.
** Statistik för andel heltidstjänster med förskollärarlegitimation samt andel lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation för 2020 har
ännu ej publicerats i Kolada och kan därför inte rapporteras.

För sjukfrånvaron finns det i nuläget ingen tillgänglig data för april månad. Statistik och
information för perioden januari till mars finns i avsnitt 2.4.3.
Personalomsättningen har visat på en nedåtgående trend sedan år 2019. För perioden
jan-apr 2021 uppgick den till två procent, vilket är en minskning med två
procentenheter jämfört med samma period 2020.

Ekonomi
Kommunfullmäktiges mål kopplat till fokusområdet utgörs av följande viljeinriktningar:
Kommunfullmäktigemål
9. Lunds kommun ska ha långsiktigt hållbar ekonomi
Välfärdens långsiktiga finansiering ska tryggas genom överskott och lågt risktagande. Kostnadsutvecklingen ska som helhet vara lägre än
intäktsutvecklingen.

Barn- och skolnämnden redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget på +1,9
mnkr per den 30 april 2021. Även nämndes prognos för helåret bedöms vara i balans
och beräknas till ett överskott om 20 mnkr. Samtidigt prognostiserar samtliga
utbildningsområde för förskola, grundskola och grundsärskola ett underskott
motsvarande -22,1 mnkr för 2021, vilket motsvarar ca -1,3% av prognostiserade
intäkter.
Trots överskott 2020 och full ersättning för volymförändring, pris- och
löneuppräkningar 2021 finns det förskolor och grundskolor som behöver göra
organisatoriska omställningar till följd av förändrat barn- och elevantal i verksamheten,
eller till följd av att enhetens socioekonomiska förutsättningar har förändrats i
förhållande till andra förskolor/grundskolor i Lund. Dessa omställningar som behöver
ske utifrån förändrade förutsättningar ser verksamheterna till delar inte ut att ha
planerat för. Med anledning av det ser förvaltningen ett behov av att ha extra fokus på
det löpande ekonomiska uppföljningsarbetet, i syfte att stödja och säkra att samtliga
förskolor, grundskolor och grundsärskolor i Lunds kommun bedrivs med så hög kvalitet
och effektivitet som möjligt inom kommunfullmäktiges beslutade förutsättningar. Som
ett första steg har samtliga utbildningsområden fått i uppdrag att påbörja en
åtgärdsplan för en budget i balans och som ett stöd i arbetet med åtgärdsplaner för
grundskolan har förvaltningen implementerat ett nytt resursplaneringssystem, "Stratsys
resursplanering". Ett system som ska hjälpa rektor att planera och organisera enheten så
att förutsättningarna blir så bra som möjligt utifrån verksamhetsperspektiv, ekonomiskt
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perspektiv och arbetsmiljöperspektiv, vilket är viktiga grundförutsättningar för att
säkra en utbildning av hög kvalitet vid enheten och för utbildningsverksamheten som
helhet.

Resultat och ekonomisk ställning
Resultat
Resultaträkning (431)
(Mnkr)

Utfall

Budget

Avvikelse

Helårsbudget
2021

Helårsprognos
2021

Helårsavvikelse
2021

Intäkter

109,5

104,7

4,8

310

296,4

-13,6

Kostnader

-1 086

-1 083,1

-2,9

-3 044

-3 010,4

33,6

-2,7

-2,7

0

-8,1

-8,1

0

-979,1

-981,1

1,9

-2 742,1

-2 722,1
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Finansiella kostnader

0

0

0

0

0

0

RESULTAT EFTER
FINANSIELLA POSTER

-979,1

-981,1

1,9

-2 742,1

-2 722,1
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Kommunbidrag

981,1

981,1

0

2 742,1

2 742,1

0

0

0

0

0

0

0

1,9

0

1,9

0

20

20

Avskrivningar
VERKSAMHETENS
NETTOKOSTNADER

Nämndsbidrag/Resursför
delning
RESULTAT

Analys av resultatet
Utfall jan - apr

Budget jan
- apr

Avvikelse jan
- apr

Helårsbudget

Helårsavvikels
e

-708 089

-722 328

14 239

-2 161 343

53 000

32 218

33 765

-1 547

101 294

-9 000

-167 958

-166 798

-1 160

-442 090

0

Nämnd och förvaltningskontor

-15 673

-16 636

963

-47 328

500

Förvaltingsgemensamt

-15 653

-17 694

2 041

-53 082

4 400

Särskilda verksamheter

-46 947

-44 488

-2 459

-139 552

-6 800

-9 095

-9 294

199

0

-2 700

-47 927

-37 585

-10 342

0

-19 400

-979 124

-981 058

1 934

-2 742 101

20 000

Resultat & Prognos 2021
Skolpeng
Taxor och avgifter
Lokalkostnader

Förskolans verksamheter (UO1-3)
Grundskolans verksamheter (UO4-7)
Totalt BSN

Barn och skolnämnders redovisar en budgetavvikelse för perioden på +1,9 mnkr.
Avvikelsen förklaras av såväl överskott som underskott. Överskott i form av skolpeng,
utbildningsområdena som ansvarar för förskoleverksamheterna, nämnd och
förvaltningskontor samt förvaltningsgemensamma kostnader. Underskott för perioden
redovisas för grundskolornas utbildningsområde, särskilda verksamheter,
lokalkostnader samt taxor och avgifter.
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Barn- och skolnämndens prognos för 2021 beräknas till ett överskott om 20 mnkr.
Överskottet förklaras av minskade barn- och elevvolymer i samtliga av förvaltningens
verksamheter jämfört med kommunens befolkningsprognos och därmed
kommunfullmäktiges beslutade budgetförutsättningar (EVP 2021-2023). Som en
konsekvens av minskade volymer i förskola och fritidshem prognostiseras även att
föräldraavgifterna och intäkterna minskar. Förvaltningsgemensamma kostnader, nämnd
och förvaltningskontor prognostiserar ett överskott till följd av viss osäkerhet kopplat
tillstatsbidraget "extraskolmiljard".
Det prognostiserade underskottet för särskilda verksamheter förklaras främst av ökade
kostnader för extraordinärt stöd samt ökade volymer i grundsärskolan. Färre antal
nyanlända elever har däremot medfört minskade kostnader för de särskilda
verksamheterna.
Förskoleverksamheterna prognostiserar för helåret ett underskott om -2,7 miljoner (ca 0,5% av omsättning) medan grundskoleverksamheterna prognostiserar ett underskott
om -19,4 miljoner (ca -1,6% av omsättning). Samtliga utbildningsområden har fått i
uppdrag att utarbeta en åtgärdsplan med anledning av prognostiserat underskott.
De största osäkerhetsfaktorerna i prognosen för 2021 är hur väl verksamheterna lyckas
anpassa sin organisation utifrån höstterminens förändrade barn- och elevvolymer samt
att det i dagsläget finns en viss osäkerhet i lönerevisionens utfall. I prognosen har
nämnden inte tagit hänsyn till nya statsbidrag utifrån regeringens vårändringsbudget då
de ekonomiska konsekvenserna av dessa fortfarande bedöms osäkra.
Periodens resultat
Periodens resultat
Total budgetavvikelse till och med april är +1,9 miljoner kronor.
Utbildningsområdena för grundskola redovisar ett underskott med -10,3 mnkr.
Förskolornas avvikelse för perioden är +0,2 mnkr. Skolpeng för finansiering av Lunds
kommunala skolor, platser i fristående enheter (enskild huvudman) och andra
kommuner redovisar +14,2 mnkr för de första fyra månaderna. Antalet barn och elever
är fortsatt färre än vad budgetramen förutsätter.








Skolpeng- volymavvikelser vid fördelning av skolpeng samt köp av platser i
enskild verksamhet och andra kommuner bidrar med +14,2 mnkr.
Lokalkostnader -1,2 mnkr.
Taxor och avgifter -1,5 mnkr
Nämnd och förvaltningsledning samt förvaltningen gemensamt +3 mnkr.
Särskilda verksamheter -2,5 mnkr
Förskola +0,2 mnkr.
Grundskola -10,3

16

Redovisade kostnader till följd av Corona
För årets första månader uppgår kostnader kopplade till Corona till 5,0 mnkr. De består
av personalkostnader till 2,6 mnkr, skyddsutrustning och desinfektionsmedel, 1,4 mnkr,
mattransporter till elever, 0,9 mnkr och övrigt, så som utrustning, tjänster mm, 0,1
mnkr.
Prognos
Nedan följer en redogörelse av nämndens prognos med samma struktur som tabellen i
stycket "2.3.1.2 Analys av resultatet".
Skolpeng
Skolpeng

Avvik. jan-april

Årsbudget

Prognos

Förskola

4 174

-752 954

22 000

Grundskola

3 043

-1 117 897

12 000

Fritidshem

7 022

-290 492

19 000

14 239

-2 161 343

53 000

Totalt skolpeng

Det överskott gällande skolpeng som beräknas uppstå beror på färre barn och elever i
verksamheten än vad kommunfullmäktiges beslutade EVP 2021-2023 förutsätter.
Prognoserna bygger på faktiskt utfall för folkbokförda barn och elever för perioden
januari-april, uppflyttningar enligt ålder samt antagande utifrån tidigare års utfall men
med nya trender och hänsyn tagen till befolkningsprognos. Osäkerhet råder främst vad
gäller inflyttningar till hösten.
I diagrammen nedan ska orange stapel läsas som KF-budget för respektive år, blå stapel
ska läsas som ett genomsnittligt utfall för respektive år medan blå linje redovisar utfallet
för respektive månad. Grön streckad linje är prognosen för maj-december 2021, medan
blå/grön stapel (längst till höger i respektive diagram nedan) är prognostiserat
genomsnittligt utfall för 2021. Att samtliga tre blå/gröna staplar är lägre än de orangea
staplarna för 2021 innebär att barn- och elevantalet för prognoserat utfall för samtliga
verksamheter bedöms bli lägre än kommunfullmäktiges beslutade budget.
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Skolpengsprognos förskola 2021

Skolpengsprognos grundskola 2021

Skolpengsprognos Fritidshem 2021
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Taxor och avgifter
Taxor och avgifter
Förskoleavgifter

Avvik. jan-april

Årsbudget

Prognos

-2 362

60 589

-10 000

815

40 705

1 000

-1 547

101 294

-9 000

Fritidshemsavgifter
Totalt Taxor och avgifter

Liksom tidigare år bedöms barnomsorgsavgifterna bli lägre än budget, vilket är en följd
av färre barn- och elevvolymer. Underskottet prognostiseras bli större än föregående år,
-9,0 mnkr jämfört med -4,1 mnkr år 2020.
Lokalkostnader
Lokalkostnader

Avvik. jan-april

Årsbudget

Prognos

819

-320 983

0

Lokalkostnader grundskola

-1 979

-121 107

0

Totala lokalkostnader

-1 160

-442 090

0

Avvik. jan-april

Årsbudget

Prognos

91

-1 300

0

Förvaltningskontor

872

-46 028

500

Totalt Nämnd och förvaltningskontor

963

-47 328

500

Lokalkosnader förskola

Prognosen för lokaler beräknas vara i balans mot budget.
Nämnd och förvaltningskontor samt förvaltningsgemensamt
Nämnd och förvaltningskontor
Nämnd

Överskottet för perioden, som är en till följd av vakanser, beräknas påverka årets
resultat för förvaltningskontoret med +0,5 mnkr.
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Förvaltingsgemensamt

Avvik. jan-april

Årsbudget

Prognos

Kommungemensamma kostnader (admin/IT/system)

456

-46 007

-300

Rehab och hälsovård

779

0

0

Facklig verksamhet

-52

-3 350

0

1 313

0

300

S:t Hans,Nya klasser/avdelnignar, Språkavdelning

-282

-3 725

0

Övrigt förvaltningsgemensamt

-172

0

4 400

Totalt förvaltningsgemensamt

2 041

-53 082

4 400

Kompetens- och skolutveckling

Förvaltningsövergripande kompetensinsatser och gemensamma projekt har för
perioden inte redovisats i någon större omfattning. Kostnaden för kurser och
konferenser beräknas öka under hösten som en trolig effekt av minskade restriktioner
kopplade till covid-19. Kostnader för digitalisering och IKT beräknas överskrida
budgeten. Därutöver råder viss osäkerhet kring prognosen för ökade kostnader i
samband med införandet av Microsoft Teams i förvaltningen.
I prognosen för förvaltningsgemensamt ingår ett överskott om +4,4 mnkr. Det är en följd
av att grundskolans verksamhet inte kommit hela vägen i att bedöma effekterna och
kostnaderna av planerade insatser kopplat till statsbidraget "extra skolmiljard" som
beslutades i barn- och skolnämnden 210420. Bidraget kommer fördelas enligt beslut i
nämnden, men det är i dagsläget osäkert till vilka enheter och utbildningsområden.
Särskilda verksamheter
Särskild verksamhet förskola

Avvik. jan-april

Årsbudget

Prognos

-2 474

-7 858

-5 500

3

-8 879

0

-2 470

-16 737

-5 500

Avvik. jan-april

Årsbudget

Prognos

924

-9 180

1 800

-1 399

-35 955

-100

Naturskolan, S:t Hansgården öppen verk

135

-4 470

0

Skolskjutsar

325

-16 610

0

-1 046

-37 373

-6 000

Pedagogiska resursenheten

449

-15 667

3 000

Elevförsäkringar, PRAO, Lovskolan, Små skolor,

623

-3 560

0

11

-122 815

-1 300

Extraordinärt stöd
OB, Uroxen, Språk avd., Fam cent/Öppen fsk, Barnförsäkring
Totalt Särskild verksamhet förskola

Särskild verksamhet Grundskola
Nyanlända, Välkomsten,
Extraordinärt stöd, specialskolor och ind.int särskola

Grundsärskola

Totalt Särskild verksamhet grundskola

Prognosen för nämndens särskilda verksamheter är beräknad till totalt -6,8 mnkr. I
nämndens särskilda verksamheter ingår förvaltningsövergripande verksamheter och
resurser, såsom Naturskolan, Pedagogiska resursenheten, LundaVälkomsten och
enheten för obligatorisk prao. Här ingår också de ekonomiska resurserna för skolskjuts,
försäkringar, grundsärskola, ersättning för nyanlända elever och individintegrerade
elever i grundsärskolan, skolavgifter för elever i specialskolor, obligatorisk lovskola,
extraordinärt stöd till barn och elever samt bidrag till små skolor på landsbygden.
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De ekonomiska resurserna till grundsärskolornas verksamhet bedöms inte vara
tillräckliga 2021. Prognosen på -6,0 mnkr innebär att den är oförändrad jämfört med
månadsrapporteringen per sista februari. Förklaringen till avvikelsen är att budgeten är
fastställd utifrån en lägre elevvolym än faktisk volym. Att nuvarande prognos skiljer sig
markant från 2020 års utfall har främst sin förklaring i en förändring i redovisningen av
intäkterna för de interkommunala eleverna som innebär en mer korrekt redovisning av
kostnaderna, men som samtidigt tydliggör att resurserna för grundsärskoleelever som
är folkbokförda i Lunds kommun behöver ses över. En negativ prognos på -0,7 mnkr
beräknas också för grundskoleelever som är individintegrerade i grundsärskolan. Från
och med höstterminen 2020 utgår extra ersättning utöver skolpeng för dessa elever till
den grundsärskola där eleverna har sin placering. Från och med 2021 har det avsatts en
budget för denna hantering, men bedömningen är att den är otillräcklig utifrån beräknat
antal elever som ersättningen avser.
Kostnaden för extraordinärt stöd för barn i förskoleverksamheten som efter individuella
beslut betalas ut som bidrag till de förskolor där berörda barn är placerade, bedöms
överstiga budgeten och ge ett underskott vid årets slut. Prognosen har försämrats
ytterligare och är nu beräknad till -5,5 mnkr. Eftersom beslut om extraordinärt stöd för
höstterminen inte är fattade än finns fortsatt en stor osäkerhet i prognosen. Kostnaden
för extraordinärt stöd i grundskolan beräknas i nuläget motsvara budget, vilket innebär
försämring jämfört med tidigare positiva prognos.
För pedagogiska resursenheten som arbetar med att stödja och utveckla organisation,
profession, undervisning och lärmiljöer i förskola och skola har prognosen förbättrats
till 3,0 mnkr. En översyn av enhetens organisation pågår, vilket innebär flera vakanta
tjänster under första halvåret och därmed lägre kostnader än vad budgeten för helåret
medger. Även kostnaden för ersättning till nyanlända elever, som betalas ut till
grundskolorna där dessa elever är placerade, beräknas bli lägre än budgeterat trots att
budgeten har minskats i år jämfört med 2020. Anledningen är att det finns färre elever
som uppfyller villkoren för nyanländersättningen, som är tidsbegränsad till max tre år.
Prognosen är beräknad till +1,4 mnkr. Slutligen har en positiv prognos beräknats för
LundaVälkomsten motsvarande +0,4 mnkr som uppkommer av att personalförstärkning
som planerats för helåret inte kan realiseras under första halvåret.
Prognosen för elever med hörselnedsättning i externa specialskolor har förbättrats
något och uppgår nu till +0,6 mnkr. Anledningen till förbättringen, jämfört med det stora
underskottet 2020 är dels att redovisningen av kostnaden för skolpeng från och med i år
hanteras på ett mer korrekt sätt, men också för att kostnaden för extraordinärt stöd,
som för dessa elever är en förhållandevis hög kostnad, finns inom samma budget som
kostnad för extraordinärt stöd för elever i kommunens grundskolor.
Förskola
Utbildningsområde förskola

Avvik. jan-april

Årsbudget

Prognos

Förskola gemensamt

936

0

0

Utbildningsområde 1

521

0

-500

Utbildningsområde 2

1 229

0

-500

Utbildningsområde 3

-2 486

0

-1 700

199

0

-2 700

Totalt utbildningsomrde förskola
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Prognosen för förskolan är beräknad till -2,7 mnkr. Detta är en försämring med -1,5
mnkr sedan månadsrapport per sista februari. Förändringen är att hänföra till nytt
löneavtal med lärarförbunden där del av avtalet i nuläget ej beräknas kunna hanteras
fullt ut i befintlig budget.
De faktiska volymerna mot den beräknade skolpengen fortsätter att minska inom
förskolan gällande budgetåret. Den demografiska analysen visar skillnader i barnantalet
mellan förskolans geografiska områden. Detta innebär att barnantal och tillgång till plats
skiljer sig stort mellan vissa geografiska områden. I de områden som barnantalet
minskat över tid och där nedgången fortsätter blir det allt svårare att anpassa
organisationen, lokaler nyttjas inte fullt ut och det leder sammantaget till ekonomiska
utmaningar.
Den pågående pandemin och dess restriktioner vid symtom påverkar förskolornas
personalkostnader gällande vikarier vid frånvaro av personal. Fortsatta utmaningar med
att få tag på korttidsvikarier har medfört att allt fler rektorer börjat, om möjligt,
visstidsanställa till en egen vikariepool. Lösningen kan komma att påverka
lönekostnaderna negativt, men samtidigt åtgärdas de arbetsmiljöproblem som
osäkerheten kring vikarietillgången orsakar under pågående pandemi.
Som en följd av pandemin har förskolan även fått erfara många leveransförseningar som
påverkat förskolornas ekonomi negativt innevarande år. Varor, bland annat digitala
lärverktyg, som beställdes under andra halvåret 2020 har inte levererats förrän 2021,
vilket har förskjutit kostnaderna för verksamheten.
Av de tre utbildningsområden som förskolan består av prognostiserar
utbildningsområde 1 och 2 ett underskott med -0,5 mnkr vardera. Utbildningsområde 3
prognostiserar ett underskott motsvarande -1,7 mnkr.
Inom förskolan finns flera mindre enheter med långa öppettider där krav på
grundbemanningen gör att bedömningen, i dagsläget, är att beslutad skolpeng inte
täcker driftkostnaderna fullt ut. Inom förskoleverksamheten finns även enheter som
förväntas ha en positiv avvikelse och som till viss del väger upp prognostiserat
underskott.
Grundskola
Utbildningsormåde grundskola, grundsärskola

Avvik. jan-april

Årsbudget

Prognos

Utbildningsområde 4

-3 065

0

-3 600

Utbildningsområde 5

-578

0

-2 800

Utbildningsområde 6

1 035

0

-2 500

Utbildningsområde 7

-7 733

0

-10 500

-10 342

0

-19 400

Totalt utbildningsområde grundsk., grundsärsk.

Prognosen för grundskolans verksamhet är beräknad till totalt -19,4 mnkr, vilket är en
försämring med 13,2 mnkr jämfört med rapporteringen per sista februari. Ett av
utbildningsområdena står för 10,5 mnkr av det prognostiserade underskottet,
resterande 8,9 mnkr fördelas på övriga tre områden.
Den försämrade prognosen har flera förklaringar. Den extra löneutbetalningen till
pedagoger som kommer ske i juni utifrån lärarförbundets avtal innebär en ökad kostnad
på 3,6 mnkr som verksamheten inte har budgeterat för.
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Pandemin är också en gemensam påverkande faktor till den negativa prognosen för
samtliga utbildningsområden. På grund av längre leveranstider än normalt för digitala
lärverktyg, främst datorer, har flertalet beställningar som gjordes redan i oktober 2020
levererats först 2021, vilket betyder att kostnaden bokförs först i år. Bedömningen är att
denna förskjutning av kostnad uppgår till ca 2 mnkr.
Pandemin bedöms också vara den främsta orsaken till högre personalkostnader än
budgeterat. För årets fyra första månader uppgår avvikelsen till -2,8 mnkr, vilket till stor
del beror på av att skolorna har behövt ersätta sjukskriven personal i större omfattning
än tidigare. Sjukfrånvaron som har minskat jämfört med 2020 är fortsatt hög. Behovet
av att ersätta pedagogisk personal som har frånvaro har trots allt ökat successivt på
grund av att ordinarie organisation, efter drygt ett år med påverkan av pandemin, inte
längre har den ork som krävs för att täcka upp för frånvaro på samma sätt som under
2020. Efter en relativt lång period av fjärrundervisning för högstadiet bedöms behovet
av att säkerställa närundervisningen extra stort för de högre årskurserna. Elever som
har haft behov av närundervisning under perioden för fjärrundervisning har på flera
högstadieenheter dessutom inneburit dubbelbemanning som i sin tur inneburit ökade
kostnader. För att minska omsättningen av antalet olika vikarier, som en del i att minska
risken för smitta och säkra kontinuitet, har vissa enheter valt att göra
visstidsanställningar som de i vanliga fall inte hade behövt göra. Detta driver
kostnaderna men anses nödvändigt under den speciella situation som råder.
En relativt stor minskning av elevantalet i fritidshem jämfört med budget och tidigare år
bedöms också vara relaterat till pandemin. Fler elever än väntat har skrivits ut från
fritidshemsverksamheten under vårterminen, vilket till stor del är en effekt av att många
vårdnadshavare arbetar hemifrån och därför inte är i behov av verksamheten just nu.
För enbart april motsvarar volymminskningen 0,5 mnkr lägre skolpeng till enheterna än
vad de budgeterat. Utifrån den volym som råder beräknas avvikelsen mot budget uppgå
till -3,0 mnkr till och med juli månad. Om utskrivningstakten ökar ytterligare de närmsta
månaderna kommer avvikelsen vad gäller intäkten bli högre än så.
För det utbildningsområde som visar på den största negativa avvikelsen finns, förutom
tidigare nämnda gemensamma orsaker till negativ prognos, också flertalet enheter som
inte hade en budget i balans vid årets start. Prognosen visar att de omställningskrav som
finns inte kommer kunna arbetas in totalt sett för området. Utöver de organisatoriska
utmaningar som för flertalet enheter tydliggjordes redan i budgeten och därför
medförde sparkrav, har nu flera enheter fått ytterligare anpassningar att göra på grund
av stora elevtapp inför höstterminen, bland annat till friskolor. Skolledningen arbetar
fortsatt med att anpassa organisationen, men effekten av det arbetet bedöms ge resultat
först 2022.
De två största grundsärskolorna på Tunaskolan och Fågelskolan har båda en prognos på
-1,5 mnkr var. Båda enheterna har färre elever innevarande år än föregående år, men
har inte kunnat minska bemanningen motsvarande. Inför höstterminen prognostiseras
en ytterligare minskning av elevantalet, eftersom minst en av samverkanskommunerna
från och med läsåret 21/22 planerar att starta upp grundsärskola för de elever som
läser ämnen.
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Åtgärder vid avvikelse
Investeringar
Investeringsredovisning
(Mnkr)

Utfall

Helårsbudget 2021

Helårsprognos 2021

Helårsavvikelse 2021

Inventarier, fordon

-2,6

-16,2

-9

7,2

TOTALT

-2,6

-16,2

-9

7,2

Analys av investeringar
Årets investeringar bedöms uppgå till 9 mnkr och består främst av inventarieinköp till
Delfinens förskola, Guldåkerns förskola, Ladugårdsmarkens förskola, Svaleboskolans
matsal, Svaneskolan, Idala förskola och skola samt inventarieinköp till nya
klassuppsättningar. Prognosen för nämndens investeringar beräknas till ett överskott
om +7,2 mnkr. Överskottet förklaras i huvudsak av att verksamheten inte har
investeringsbehov i samma omfattning som barn- och skolnämndens beslutade
investeringsanslag.
Utfallet 2020 var 8 mnkr.

Väsentliga personalförhållanden
Antal anställda och årsarbetare
Antal anställda totalt
31 mars 2021

31 mars 2020

31 mars 2019

2 879

2 856

2 904

Anställda män totalt

740

740

755

Antal anställda totalt

3 619

3 596

3 659

31 mars 2021

31 mars 2020

31 mars 2019

Visstidsanställda kvinnor

461

425

433

Visstidsanställda män

175

178

189

Visstidsanställda totalt

636

603

622

31 mars 2021

31 mars 2020

31 mars 2019

2 437

2 459

2 495

571

573

579

3 008

3 032

3 074

Anställda kvinnor totalt

Antal anställda visstid

Antal anställda tillsvidare

Tillsvidare anställda kvinnor
Tillsvidare anställda män
Tillsvidare anställda totalt
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Antal årsarbetare
31 mars 2021

31 mars 2020

31 mars 2019

3 518

3 486

3 603

Analys av antal anställda och årsarbetare
Under perioden januari till mars 2021 har antalet anställda ökat jämfört med samma
period föregående år.
Antalet tillsvidareanställda har minskat med 24 personer. En parameter är att
ersättningsrekryteringarna drar ut på tiden samt att en del tjänster vakanshålls i
avvaktan på att pågående organisationsförändringar ska blir klara. På grund av vikande
barn- och elevunderlag kan det också innebära att en del funktioner inte behöver
ersättas.
Antalet visstidsanställda har ökat med 33 personer jämfört med samma period
föregående år. Förvaltningens bemanningsenhet har bokat ut 140 vikarier på
månadsvikariat sedan januari 2021. Det finns ett väldigt stort behov av vikarier ute i
verksamheterna och en stor del av förklaringen är den pågående pandemin. På grund av
rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten, att gravida från v.20 har en förhöjd
risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19, har arbetsgivaren utfärdat ett förbud mot att
arbeta för ett antal medarbetare. I dessa fall har verksamheterna behövt ta in
visstidsanställda.
Antalet årsarbetare har ökat med 32 stycken sedan 2020.

Hälsa och arbetsmiljö
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid
Nyckeltal

31 mars 2021

31 mars 2020

31 mars 2019

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - kvinnor

9,4

10,1

9,4

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - män

5,5

7,2

5,9

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - total

8,6

9,5

8,7

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer
Nyckeltal

31 mars 2021

31 mars 2020

31 mars 2019

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total
sjukfrånvaro- kvinnor

45,4

43,6

54,1

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total
sjukfrånvaro - män

24

27

40,7

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total
sjukfrånvaro - total

42,6

41

52,2

Sjukfrånvaro åldersuppdelad
Nyckeltal
Sjukfrånvaro i procent av
ordinarie arbetstid <= 29 år

31 mars 2021
Kvinnor Mar
2021
8,5%

Män Mar
2021
8,2%

31 mars 2020
Totalt Mar
2021
8,4%
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Kvinnor Mar
2020
8,2%

Män Mar
2020
8%

Totalt Mar
2020
8,1%

Nyckeltal

31 mars 2021

31 mars 2020

Sjukfrånvaro i procent av
ordinarie arbetstid 30-49 år

Kvinnor Mar
2021
9,1%

Män Mar
2021
5,4%

Totalt Mar
2021
8,4%

Kvinnor Mar
2020
8,8%

Män Mar
2020
6,2%

Totalt Mar
2020
8,2%

Sjukfrånvaro i procent av
ordinarie arbetstid >= 50 år

Kvinnor Mar
2021
10%

Män Mar
2021
4,2%

Totalt Mar
2021
9%

Kvinnor Mar
2020
9,8%

Män Mar
2020
5,5%

Totalt Mar
2020
9%

Analys av sjukfrånvarons förändringar
Den totala sjukfrånvaron för förvaltningen har minskat från 9,5% till 8,6% för perioden
jan-mar jämfört med föregående år. Vid pandemins start i mitten på mars 2020 var det
många medarbetare som stannade hemma enligt riktlinjerna om lindriga symptom. De
gällande restriktionerna kan antas ha en positiv inverkan på andra sjukdomar som
vanligtvis förekommer under denna period. Medarbetare därför hållit sig friskare, med
undantag för dem som insjuknat i covid-19. Antalet sjukdagar för medarbetare som har
möjlighet att arbeta hemifrån antas också ha minskat.
Gällande kvinnors sjukfrånvaro är den generellt sett höge jämfört med sjukfrånvaron för
män, så även inom barn-skolförvaltningen. Sjukfrånvaron för män har minskat från
7,2% till 5,5% och för kvinnor, från 10,1 % till 9,4% jämfört med samma period 2020.
Sjukfrånvaron 60 dagar eller mer i % av total sjukfrånvaro har ökat från 41% till 42,6%
under 2021. Männens längre sjukfrånvaro har minskat medan kvinnornas har ökat.
För den åldersuppdelade sjukfrånvaron är det små förändringar från år 2020 till år
2021. För kvinnor har sjukfrånvaron ökat mellan 0,2 till 0,3 procentenheter i de olika
åldersspannen. För män har sjukfrånvaron ökat med 0,2 procentenheter inom
åldersspannet 29 år och yngre men minskat med 0,8 procentenheter i åldersspannet 3049 år. Även för män 50 år och äldre konstateras en minskning med 1,3 procentenheter.

Verksamhetens påverkan med anledning av Corona
En stor del av barn- och skolförvaltningens resurser har, på flera olika sätt, under
perioden behövts i arbetet med covid-19. Arbetet med anpassningar till nationella och
lokala råd för att förebygga och minska risken för smittspridning har varit en viktig del i
samtliga verksamheters arbete. Det löpande arbetet med riskbedömningar på såväl
förvaltningsövergripande och lokal nivå har fortsatt och under perioden har bland annat
den ökade utevistelsen fortsatt och de medarbetare som kan arbeta hemma helt eller
delvis har fortsatt göra det. Det har dock varit ett ansträngt läge för förskole- och
grundskoleverksamheterna under rådande pandemi även under våren. Bland annat har
rekryteringen av vikarier till förskolan varit en stor utmaning på grund av
smittspridningsläget.
Under hela perioden har kommunens högstadieskolor helt eller delvis bedrivit
fjärrundervisning. Samtidigt har arbetet med anpassningar till nationella och lokala råd
pågått löpande för att minska risken för smittspridning.
Vid vårterminens start rekommenderade Smittskydd Skåne regionens högstadieskolor
att övergå till fjärrundervisning. Detta ledde till att barn- och skolnämndens presidium
fattade beslut om fjärrundervisning för samtliga kommunala högstadieskolor. Samtidigt
beslutades om en extra studiedag för skolorna i syfte att skapa utrymme för planering.
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Omställningen till fjärrundervisning i högstadieskolorna har på olika sätt krävt stora
insatser av hela förvaltningen. De förberedelser som var gjorda visade generellt vara väl
genomförda, vilket gjorde att barnomsorg och utbildning kunnat upprätthållas med
fortsatt god kvalitet för barn och elever inom barn- och skolnämndens verksamheter.
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