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1. Ekonomiskt rapport 
Ekonomisk rapport baseras på nuvarande samverkansavtal med gemensam gymnasienämnd för 
Karlskoga och Degerfors kommun. Avslut av samverkansavtalet sker sista juni 2021 enligt beslut som 
fattats av respektive kommunfullmäktige i slutet av mars 2021. Det innebär att den gemensamma 
gymnasienämnden kommer att upphöra vid halvårsskiftet. Den ekonomiska hanteringen och 
rapporteringen kommer att ställas om i enlighet med det beslutet, arbetet med omställningen av detta 
inleds i april 2021. 

1.1 Driftsredovisning 
 Utfall  

Jan - Mar 
2021 

Budget 
Jan - Mar 

2021 

Återstår 
Jan - Mar 

2021 

Budget 
2021 

Prognos 3 
2021 

Avvikelse 

GN Stab skolchef -12 852 -11 495 -1 357 -45 980 -45 980 0 

GN Verksamhetschef 25 700 25 539 -160 102 158 108 158 -6 000 

GN Skolstöd 538 668 129 2 670 2 670 0 

GN Gysär 3 882 4 225 343 16 900 16 900 0 

GN Gymnasie 18 111 18 647 536 74 588 74 588 0 

GN Vuxenutbildning 7 220 5 294 -1 926 21 175 21 175 0 

GN Yrkeshögskola -161 0 161 0 0 0 

Summa 
Gymnasienämnd 

42 438 42 878 439 171 511 177 511 -6 000 

Gymnasienämndens ackumulerade utfall är 42 438 tkr, vilket motsvarar 25% av driftbudgeten. Stab 
har ett utfall på -12 852 tkr, verksamhetschef 25 700 tkr, skolstöd 538 tkr, gymnasiesärskola 3 882 tkr, 
gymnasiet 18 111 tkr, vuxenutbildning 7 220 tkr och yrkeshögskolan -161 tkr. Utfallet är något lägre 
än budgeten för perioden eftersom verksamheten inte följer budgetens linjära fördelning med en 
tolftedel per månad. Intäkter för tex statsbidrag och externt finansierade projekt är ojämnt fördelat 
under året liksom kostnader för tex externa anordnare av utbildning. 

Budgeten för året är 171 511 tkr för Karlskoga kommun och 53 778 tkr för Degerfors kommun båda 
efter justeringar av ingående beslutad ram. Den ingående beslutade ramen för Karlskoga kommun är 
170 577 tkr vilket förändrats med 934 tkr för slutliga löneökningar under föregående år samt 
justeringar mot folkhälsonämnden för till exempel råvarupriser. Tidigare års etableringsmededel 
avseende svenska för invandrare och språkintroduktion har upphört helt. Statsbidrag från skolverket 
avseende gymnasieskolan är budgeterad till 3 000 tkr. Ytterligare bidrag tillkommer normalt under 
året med krav på motprestation. Vuxenutbildningen har delar som är externt finansierade och 
Yrkeshögskolan är helt externt finansierad. 

Skolverket betalar ut tillfällig förstärkning till skolväsendet 2021, sk skolmiljarden för barn och unga i 
åldern 6-19 år för. Syftet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att säkerställa den 
utbildning elever har rätt till trots coronaviruspandemin. Karlskoga kommun erhåller totalt 2 789 tkr 
och Degerfors kommun erhåller 846 tkr. Kommunerna har ännu inte fastställt fördelningen av medel 
mellan grundskola och gymnasium därav har inga av dessa medel räknats in i prognosen för året. 
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Prognosen är att verksamheten inte kommer hanteras inom befintlig budget. Det prognostiserade 
underskottet uppgår till 6 000 tkr varav 4 602 tkr för Karlskoga kommun och 1 398 tkr för Degerfors 
kommun. Underskottet härleds framförallt till högre nettokostnader för elever extern regi med stor 
osäkerhet avseende höstens elevintag. Prognosen är även osäker avseende flera andra områden såsom 
effekter av coronaviruspandemin likväl som effekter av planerade åtgärder. 

Specifika kommentarer till driftsredovisningen 

Coronaviruspandemin medför stor osäkerhet vad gäller den ekonomiska påverkan under året. Under 
föregående år medförde pandemin temporärt totalt lägre kostnader för verksamheten. Det var ett 
betydligt lägre uttag av måltider, lägre omfattning på läromedel framförallt av förbrukningskaraktär, 
lägre omfattning av kompetensutveckling och delvis även personal då vikarier inte togs in i samma 
omfattning vid sjukdom. Beroende på utvecklingen av pandemin under året kan det fortsatt bli delvis 
sådana positiva effekter. Det riskerar samtidigt att temporärt för året bli ökade kostnader för mer 
förbrukningsmaterial både för att ta ikapp tidigare års tapp och eventuellt ökad omfattning av 
utbildning på plats i skolan och minskat arbetsplatsförlagd utbildning. En ökad omfattning av 
undervisning på skolan medför även ökat behov av resurser för detta samtidgit som det inom delar 
krävs extra stödinsatser för de elever som behöver detta på grund av distansstudierna. Den låga nivån 
på kompetensutveckling för personal föregående innebär en utbildningsskuld som på sikt behöver tas 
ikapp. Vid fortsatta hemstudier påverkar det även caféverksamheterna på enheterna negativt då de 
tappar intäkter som behövs för att delfinansiera personalen som arbetar där. 

Gymnasiet i egen regi prognostiserar initialt balans på ett rektorsområde och underskott på tre. 
Samtliga rektorers prognoser är mycket osäkra. Det område som prognostiseras vara i balans baseras 
på en relativt hög omfattning av elevintag under hösten. Om dessa inte infaller krävs åtgärder för att 
hålla budget i balans. Åtgärder på halvårsbasis är generellt mycket svåra att genomföra eftersom det 
oftast kräver förändringar i personalorganisationen. De tre rektorsområdena som rapporterar negativ 
obalans för året har flera orsaker. Det är på en del program relativt låg fyllnadsgrad, det är även 
problematiskt med en del inriktningar, det är ett stort tapp i intäkt för statsbidrag avseende 
introduktionsprogram och viss uppstartseffekt för program. Rektorerna arbetar med åtgärder för att 
förbättra den ekonomiska situationen. För budget i balans behövs ökad fyllnadsgrad på program i 
kombination med översyn av program och inriktningar och andra åtgärder för att effektivisera 
verksamheten. 

Gymnasiesär i egen regi prognostiseras vara i balans för året. Även denna prognos är mycket osäker 
framförallt avseende elevutvecklingen under året och vilka insatser nytillkomna elever behöver. 

Vuxnas lärande och yrkeshögskolan prognostiseras vara i balans för året. De har redan under 
föregående år genomfört anpassningar i verksamheten för att hantera att etableringsersättningen utgår 
helt 2021. Verksamheten har fortsatt en stor extern finansiering av olika karaktär. Under året fortsätter 
samarbetet med gymnasieskolan avseende tex restaurang och livsmedelsutbildning. 

Externa nettokostnader omfattar fristående enheter och interkommunala ersättningar för gymnasiet och 
gymnasiesärskolan. Det prognostiseras ett underskott mot budget på omkring 6 mnkr. Prognosen är 
mycket osäker avseende interkommunala kostnader och elevförändringar under framförallt hösten. 
Kostnader till andra kommuner och fristående är klarlagd för våren utifrån de prisbeslut som 
gymnasienämnden fattat. Kostnader från andra kommuner har uppdaterats till årets prisuppgifter som 
merpart nu inkommit med.  Höstens elevförändringar är osäker avseende vilka program och 
gymnasieskolor som väljs av de elever som då ska börja gymnasiet. 
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En fristående enhet har för 2021 överklagat beslutet om ersättning till förvaltningsrätten på samma 
grunder som tidigare. Förvaltningsrätt har tidigare avslagit överklagan från den fristående enheten. Ett 
ärende från 2019 är inte helt avslutat och det pågår även tingsrättsärende avseende betalning av två 
fakturor 2019 kopplat till att kommunen erlade ersättning enligt beslutad nivå och inte det avvikande 
högre beloppet som fakturerats av den fristående enheten. 

Utöver externa nettokostnader prognostiseras centrala kostnader att vara i balans för året. Det innebär 
att tillexempel lokaler, måltider och skolskjuts/elevresor prognostiseras totalt vara inom tilldelad 
budget för året, dvs eventuella avvikelser på respektive av dem tas ut av varandra så att totalen är i 
balans. Som påtalat råder dock stor osäkerhet i prognosen avseende påverkan av till exempel 
coronaviruspandemin och effekter av planerade åtgärder. 

Intäkter kommer bli något högre än budgeterat för asylersättning från migrationsverket. Det har 
erhållits totalt 48 tkr avseende sent behandlade ansökningar för elev under hösten 2019. Det innebär en 
positiv effekt på årets resultat då inga intäkter för asyl budgeterats. I övrigt beräknas statsbidrag vara i 
balans för de budgeterade posterna. Ytterligare bidrag erhålls som regel under året med direkt 
koppling till motsvarande motprestation. En förändring för året är att statsbidrag för 
introduktionsprogram somt tidigare år erhållits med upp till 3 mnkr nu helt utgått. Bidrag som avser 
även kommande år och bidrag som riskerar återbetalning periodiseras i årsbokslutet till nästa år. 

1.2 Uppföljning av treårsbudget 
Redovisning (tkr) Ingående balans 

2021 
Prognos 2021 Prognos           

2020-2022 

Resultat i förhållande till budget 0 -6 000 -14 000 

Ingående balans är 0 under förutsättning att kommunfullmäktige i respektive kommun beslutar att 
föregående års resultat regleras på motsvarande sätt som tidigare år. Prognosen för 2021 är en negativ 
obalans på 6 mnkr fördelat på 4,6 mnkr för Karlskoga kommun och 1,4 mnkr för Degerfors kommun. 
Underskottet härleds framförallt till högre nettokostnader för elever extern regi. Prognosen för 2020-
2022 är en negativ obalans på totalt 14 mnkr fördelat på 10,7 mnkr för Karlskoga kommun och 3,3 
mnkr för Degerfors kommun baserat på 2021 års nyckeltalsfördelning. Prognosen förutsätter att det 
inte sker några större förändringar i de ekonomiska förutsättningarna för 2022 och genomförande av 
åtgärder för att minska underskottet. 

Det finns beslut om genomförande av ett antal åtgärder för att långsiktigt säkerställa budget i balans. 
Det inkluderar handlingsplan för marknadsföring som ska tas fram och genomföras. Förändringar i 
programutbud och inriktningar, att ekonomiprogrammet ska erbjudas på båda orter from hösten 2021. 
Ökat samarbete mellan gymnasieprogram och vuxenutbildning ska utreds och åtgärder utifrån det 
genomföras. Avståndsgräns för elevresor ska införas from hösten 2021. Åtgärderna har olika lång 
implementeringstid och det dröjer innan de får full helårseffekt på verksamheten. En del åtgärder leder 
temporärt till ökade kostnader och ytterligare åtgärder kan bli aktuella för att säkerställa budget i 
balans. 
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1.3 Löneutfall 
 Utfall Jan - 

Mar 2021  
Budget Jan - 

Mar 2021  
Återstår Jan - 

Mar 2021  
Budget 2021  % av 

Årsbudget 

GN Stab skolchef 509 1 105 596 4 422 11.50% 

GN 
Verksamhetschef 

2 171 2 382 210 9 530 22.78% 

GN Skolstöd 518 627 110 2 510 20.63% 

GN Gysär 3 695 3 829 134 15 322 24.12% 

GN Gymnasie 18 226 16 994 -1 232 68 004 26.80% 

GN 
Vuxenutbildning 

6 627 6 219 -408 24 884 26.63% 

GN 
Yrkeshögskola 

758 707 -50 2 830 26.77% 

Summa 
Gymnasienämnd 

32 504 31 863 -641 127 503 25.49% 

Löneutfallet ackumulerat är 32 504 tkr vilket motsvarar 25% av årets budget. Den budgeterade nivån 
omfattar framförallt ramtilldelning för personal inklusive löneökningar och delar av externt 
finansierade resurser. Utfallet omfattar även resurser som helt eller delvis finansieras av externa medel 
som till exempel statsbidrag. 

1.4 Investeringsredovisning 
Investeringar (tkr) Utfall jan-

mar 2021 
Prognos 

2021 
Budget 

2021 
Avvikelse 

2021 
Varav överförs 

till nästa år 

Inventarier 0 2 500 2 500 0 0 

Summa investeringsutgifter 0 2 500 2 500 0 0 

Det ackumulerade utfallet är 0 tkr för inventarier, vilket motsvarar 0% av tilldelade medel. Planering 
och prioritering har påbörjats avseende vilka investeringar som ska genomföras. Inköp har ännu inte 
genomförts. Prognosen för året är att investeringar genomförs enligt tilldelad budget på 2 500 kr vilket 
innebär att det inte är någon avvikelse och inga medel som överförs till nästa år. 
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