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1. Ekonomiskt utfall 
Ekonomisk rapport baseras på att Karlskoga och Degerfors kommuners gemensamma gymnasienämnd 
avslutas sista juni 2021. Rapportering för första halvåret avser båda kommunerna inklusive reglering 
av differens för den perioden. Rapportering för andra halvåret avser den fortsatta verksamheten för 
Karlskoga kommun. Rapporten fångar de de stora dragen i förändringen som ur ekonomiskt perspektiv 
är väldigt komplext att genomföra vid halvårsskiftet. 

1.1 Driftsredovisning 
 Utfall Jan 

- Maj 
2021 

Budget 
Jan - Maj 

2021 

Återstår 
Jan - Maj 

2021 

Budget 
2021 

Prognos 4 
2021 

Avvikelse 

GN Stab skolchef -19 686 -19 151 535 -45 980 -45 980 0 

GN Verksamhetschef 47 208 42 549 -4 660 102 158 109 058 -6 900 

GN Skolstöd 1 025 1 112 87 2 670 2 670 0 

GN Gysär 6 564 7 039 475 16 900 16 900 0 

GN Gymnasie 32 196 31 066 -1 131 74 588 74 588 0 

GN Vuxenutbildning 8 781 8 819 38 21 175 21 175 0 

GN Yrkeshögskola 0 0 0 0 0 0 

Summa Gymnasienämnd 76 089 71 434 -4 655 171 511 178 411 -6 900 

Gymnasienämndens ackumulerade utfall är 76 mnkr, vilket motsvarar 44% av driftbudgeten. Utfallet 
är högre än budgeten för perioden i enlighet med den prognostiserade negativa obalansen samt för att 
verksamheten inte linjärt följer budgetens tolftedel per månad. Intäkter för statsbidrag och externt 
finansierade projekt är ojämnt fördelat under året liksom externa kostnader. 

Budgeten för året är 172 mnkr för Karlskoga kommun. Den ingående beslutade ramen för Karlskoga 
kommun är 171 mnkr är ökad med 0,9 mnkr för slutliga löneökningar under föregående år samt 
justeringar mot folkhälsonämnden. För det första halvåret är budgeten 86 mnkr för Karlskoga kommun 
och 27 mnkr för Degerfors kommun. Till det tillkommer statsbidrag och andra externa finansieringar 
av framförallt vuxenutbildning och yrkeshögskola. Nämnden erhåller för första halvåret ingen 
tilldelning av den statliga förstärkningen till skolväsendet 2021, sk skolmiljarden för barn och unga. 

Prognosen är tvådelad, en för den gemensamma nämnden för första halvåret och en för Karlskogas del 
för det andra halvåret. Prognosen för det första halvåret är ett underskott på 6,1 mnkr varav 4,7 mnkr 
för Karlskoga kommun och 1,4 mnkr för Degerfors kommun. Det är en ökning med 1 mnkr till följd 
av att datorer inför hösten inköpts till båda gymnasieenheterna vilket inte var med i föregående 
prognos. Underskottet härleds framförallt till högre nettokostnader för elever i extern regi, 
skolskjutskostnader och obalans inom delar av verksamheten. Prognosen för det andra halvåret 
avseende Karlskoga är ett underskott på 2,2 mnkr. För den minskade finansieringen från Degerfors 
regleras per automatik en del poster medan omställning krävs för att anpassa andra delar utifrån den 
förändringen. Prognosen omfattar även underskott för gymnasiesärskolan vilken inför hösten har ökad 
omfattning av elever från Karlskoga kommun. Prognosen har många osäkerhetsfaktorer, 
komplexiteten i omställningen av samverkan för avslut av gemensam nämnd, coronaviruspandemins 
påverkan och höstens elevintag samt effekter av planerade åtgärder. 



 

  3 

Specifika kommentarer till driftsredovisningen 

Ekonomisk reglering för drift och inventarier mellan kommunerna kommer ske i samband med 
halvårsbokslutet. Det kommer upprättas utifrån samma kriterier som för årsbokslut så kostnader och 
intäkter periodiseras för så korrekt resultat som möjligt. Halvårsbudgeten är hälften av årets beslutade 
tilldelning. Resultatet regleras mot respektive kommun baserat på gällande nyckeltalsfördelning för 
året. Därefter sker regelbunden kontroll av avvikelser mot detta för slutreglering i samband med 
årsredovisningen. Efter halvårsskiftet regleras inventarierna för enheten på Möckelngymnasiet i 
Degerfors mot Degerfors kommun utifrån överenskommelse för detta. 

För det första halvåret prognostiseras ett underskott inom framförallt verksamhetschef och 
gymnasieskolan. Verksamhetschef prognostiserar negativ obalans för externa externa nettokostnader 
till följd av högre omfattning av elever i extern regi och färre externa elever i egen regi jämfört med 
budgeterat. Överklagande från fristående enhet till förvaltningsrätten avseende ersättningsnivå 
respektive till tingsrätten avseende betalning av två fakturor har ännu inte avgjorts. Det prognostiseras 
även negativ obalans för skolskjuts och elevresor då kostnaden för dessa är högre under det första 
halvåret då det inte är någon avståndsgräns för tilldelning av busskort. För läromedel prognostiseras 
ett underskott till följd av inköp av datorer för gymnasieelever på båda enheterna inför hösten. Utöver 
detta prognostiseras underskott på flera områden för poster som avser den gemensamma nämndens 
verksamheter men även en överskott på en del poster som för måltider och asylintäkter. 
Gymnasieskolans rektorer prognostiseras samtliga på halvårsbasis ett underskott där flera beräknas 
hämta upp delar eller hela underskottet under andra halvåret med förändringar i elevantal. 
Gymnasiesärskolan prognostiseras vara i balans men med osäkerhet avseende förändringar i elevernas 
behov. Vuxenutbildningen som tidigare år genomfört åtgärder prognostiseras fortsatt vara i balans. 
Verksamheten har fortsatt en hög omfattning av extern finansierade uppdrag. 

Efter halvårsskiftet hanterar gymnasienämndens verksamheter av respektive kommun och därav även 
all ekonomisk hantering för detta. Det innebär att gymnasieskolans två enheter drivs vidare av 
respektive kommun. Elevflöde mellan kommunerna hanteras ekonomiskt med interkommunal 
reglering. Gymnasiesärskolan drivs vidare av Karlskoga kommun och även för denna hanteras 
elevflöde mellan kommunerna med interkommunal reglering. Vuxenutbildningen drivs vidare av 
Karlskoga kommun som fortsätter ombesörja detta för båda kommunerna under året till 
överenskommen ersättning från Degerfors kommun. Det kommunala aktivitetsansvaret hanteras av 
respektive kommun. 

För andra halvåret prognostiseras för Karlskoga kommun en förändring av den ekonomiska situationen 
utifrån omställningen. Finansiering från Degerfors kommun upphör samtidigt som en del poster direkt 
påverkas för de delar som övergår till Degerfors regi. För Karlskoga prognostiseras en förbättring av 
nettokostnad i extern regi i kombination med andra åtgärder som avståndsgräns för elevresor. 
Samtidigt är det delar av övergripande verksamhet som kräver ytterligare åtgärder för att anpassa den 
kvarvarande verksamheten till de nya förutsättningarna. För gymnasieverksamheten kvarstår efter 
förändringen den tidigare problematiken med att enhetens fyllnadsgrad och effektivitet behöver öka. 
Beslutet att bibehålla en gymnasieenhet på respektive ort minskar möjligheterna att skapa 
skaldriftmöjligheter med verksamhet koncentrerad till en enhet. Det innebär att det är fortsatt oerhört 
viktigt att kontinuerligt se över utbud av program och inriktningar i kombination med andra åtgärder. 
För gymnasiesärskolan prognostiseras inför hösten en negativ prognos till följd av ökning av elever 
från Karlskoga kommun medan elevomfattning från Degerfors kommun och andra kommuner 
beräknas minska i omfattning jämfört med vårterminen. Det är en hög omfattning omfattning av elever 
som går ur grundsärskolan i Karlskoga våren 2021. Det är samtidigt markant ökade behov på de 
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eleverna som börjar till hösten i förhållande till de som slutar våren 2021. Kommande år är det enligt 
nuvarande elevuppgifter en lägre nivå på elevantal i grundsärskolan. 

Prognosen är som alltid mycket osäker avseende hösten elevintag till detta tillkommer osäkerhet 
avseende upphörandet av den gemensamma nämnden, effekt av åtgärder för budget i balans samt 
påverkan av coronaviruspandemin. Under föregående år medförde pandemin temporärt totalt lägre 
kostnader för verksamheten genom lägre kostnader för måltider, läromedel, kompetensutveckling och 
personal. Beroende på utvecklingen av pandemin under året kan det fortsatt bli delvis sådana positiva 
effekter. Det riskerar samtidigt att temporärt bli ökade kostnader för mer förbrukningsmaterial 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 samtidigt som det inom delar krävs extra stödinsatser för de elever på grund av 
distansstudierna. Den låga nivån på kompetensutveckling för personal innebär en utbildningsskuld 
som på sikt behöver tas ikapp. 

1.2 Uppföljning av treårsbudget 
Redovisning (tkr) Ingående balans 

2021 
Prognos 2021 Prognos           

2020-2022 

Resultat i förhållande till budget 0 -6 900 -6 900 

Ingående balans är 0 under efter att kommunfullmäktige i respektive kommun beslutat att reglera 
föregående års utfall. 

Prognosen för 2021 är en negativ obalans på 6,9 mnkr för Karlskoga kommun fördelat på 4,7 mnkr för 
första halvåret och 2,2 mnkr för andra halvåret. Det negativa underskottet för Degerfors kommun för 
första halvåret prognostiseras till 1,4 mnkr. Underskott för första halvåret avser framförallt externa 
nettokostnader men obalanser för verksamheter på halvårsbasis. Underskottet för andra halvåret avser 
omställning av verksamhet utifrån de nya förutsättningarna, kvarvarande problematik i egen regi samt 
ökad omfattning av Karlskogas andel av gymnasiesärskolan. Prognosen är mycket osäker avseende 
förändringen i samarbetet, höstens elevintag, effekten av planerade aktiviteter samt påverkan av 
coronaviruspandemin . 

Prognosen för 2020-2022 motsvarar det prognostiserade underskottet för verksamheten under 2021. 
Det förutsätter att åtgärder vidtas som medför att verksamheten är i balans from 2022. Det är dock stor 
risk för fortsatt underskott till följd av utvecklingen av elever över tid. Inom gymnasiesärskolan 
prognostiseras att omfattningen och behoven kommer vara på fortsatt högre nivå under kommande år 
tills de som påbörjar hösten 2021 har slutfört sin skolgång. Inom gymnasieskolan är det potentiellt 
betydligt högre omfattning på nya gymnasieelever kommande år då de elever som slutar 
grundskolande nästa vår är omkring 70 fler jämfört med i år. 

4.3 Löneutfall 
 Utfall Jan - 

Maj 2021  
Budget Jan - 

Maj 2021  
Återstår Jan - 

Maj 2021  
Budget 2021  % av 

Årsbudget 

GN Stab skolchef 1 384 1 842 458 4 422 31.29% 

GN 
Verksamhetschef 

3 914 3 969 56 9 530 41.07% 

GN Skolstöd 984 1 045 61 2 510 39.22% 
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GN Gysär 6 252 6 382 129 15 322 40.81% 

GN Gymnasie 30 646 28 324 -2 323 68 004 45.07% 

GN 
Vuxenutbildning 

10 709 10 364 -344 24 884 43.03% 

GN 
Yrkeshögskola 

1 198 1 179 -19 2 830 42.34% 

Summa 
Gymnasienämnd 

55 087 53 105 -1 982 127 503 43.20% 

Det ackumulerade löneutfallet är 55 mnkr vilket motsvarar 43% 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-

maj 2021 
Prognos 

2021 
Budget 

2021 
Avvikelse 

2021 
Varav överförs 

till nästa år 

Inventarier 312 2 500 2 500 0 0 

Summa investeringsutgifter 312 2 500 2 500 0 0 

Under året har investeringar genomförts för 312 tkr vilket motsvarar 18% av tilldelade medel. 
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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