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Budgetprognos 2021 för Kalmarsunds gymnasieförbund 
– prognos efter tio månader 

Medlemskommunernas bidrag till Kalmarsunds gymnasieförbund år 2021 utgår från 
2020 års bidrag inklusive löneökningar, justering för ökning av antalet 16–19 åringar 
samt förändringar av statsbidrag. Sammantaget innebär detta ett medlemsbidrag för år 
2021 om 487 mkr.  

Bidraget fördelas, inklusive statsbidragen, med 89 % till gymnasieskolan samt 11 % till 
kommunal vuxenutbildning. Detta bidrag tillsammans med andra externa intäkter i form 
av försäljning samt rekvirerade statsbidrag utgör de medel vilka förbundet finansierar 
planerad verksamhet inför år 2021.  

Efter tio månader redovisar Kalmarsunds gymnasieförbund ett operiodiserat resultat på 
plus 100 mkr. Detta resultat innehåller dock medlemsbidrag för 11 månader, 
arbetsgivaravgifter för 8 månader samt så är kostnader för bland andra individuella valet 
och löneskatten operiodiserade. När dessa poster som ska periodiseras har hanterats, 
prognostiseras helårsresultatet för Kalmarsunds gymnasieförbund till plus 4,6 mkr. 

 

Budgetutfallsprognosen för 2021 baseras på det ekonomiska utfallet t o m 2020-10-31. 
Riktpunkten för perioden är ca 83 %. I uppföljningen ingår ett antal kalkylerade poster 
som bygger på senast kända uppgifter och prognoser på den förväntade ekonomiska 
utvecklingen. Exempel på sådana poster är bland andra semesterlöneskuld och 
pensionskostnader. 

(tkr)         
  Budget Prognos Utfall Bokslut 
  2021 2021 okt-21 2020 
Verksamhetens intäkter 147 916 142 919 125 355 139 208 
Verksamhetens kostnader -608 656 -602 575 -466 298 -580 059 
Pensionskostnader m m -25 535 -29 923 -10 940 -35 746 
Avskrivningar -6 970 -6 828 -5 552 -5 608 
Verksamhetens nettokostnad -493 246 -496 407 -357 436 -482 204 
          
          
Medlemsbidrag  487 086 487 086 446 979 477 429 
Statsbidrag  6 950 14 160 10 160 18 963 
Verksamhetens resultat efter 
statsbidrag 494 036 4 839 99 704 14 188 
          
Finansiella intäkter 0 11 966 14 
Finansiella kostnader -291 -292 -75 -209 
Årets resultat 499 4 558 100 594 13 993 
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Efter tio månader prognostiseras alltså helårsresultatet för Kalmarsunds 
gymnasieförbund att uppgå till 4,6 mkr vilket är 4,1 mkr bättre än det budgeterade 
resultatet för året. Prognosen innehåller ett helårsresultat för skolenheterna som 
tillsammans uppgår till plus 1,8 mkr. Gymnasieenheterna enskilt uppvisar en positiv 
helårsprognos om 4 mkr medan verksamheten avseende vuxenutbildning uppvisar ett 
underskott om 2,2 mkr där avvikelsen främst är kopplad till SFI verksamheten i Kalmar. 

Övriga större poster som påverkar årets prognostiserade resultat är pensionskostnader 
och interkommunal ersättning. Pensionernas kostnadsprognos ger ett utfall mot budget 
på helår om minus 4,4 mkr. Utfallet beräknas med grund i Skandikons prognos från 
delåret 2021. Viss hänsyn är dock taget till verkligt utfall främst avseende de 
förmånsbestämda pensionerna. Beräkningen från Skandikon är gjord med de nya 
livslängsantaganden enligt RIPS. Budgeten baserades på prognosen från delåret 2020 
och en viss skillnad prognostiseras. Främst är det högre prognos för den 
avgiftsbestämda ålderspensionen samt ökning av kostnaden för försäkringspremien. 
Främsta orsaken är nya anställningar.  De högre pensionskostnaderna vägs dock upp av 
ett överskott gentemot budgeten för arbetsgivaravgifter som visar ett plusresultat för år 
2021. 

De interkommunala ersättningarna tillsammans med gemensamma verksamheter 
prognostiserar totalt med ett resultat enligt budget medan restaurang- och 
caféverksamheten kalkylerar med ett överskott om 1 mkr.  

Respektive enhets utfall finns att ta del av längre fram i dokumentet.  

 

Övergripande verksamhet 
Inom den övergripande verksamheten återfinns den politiska verksamheten, 
gemensamma satsningar samt förbundskansliet. Större enskilda budgetposter som 
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hanteras under den övergripande verksamheten är exempelvis interkommunala 
ersättningar, bidrag från Migrationsverket, inackorderingsbidrag och skolskjutsar. 

Nettokostnaden för den interkommunala ersättningen har ökat i jämförelse med 
föregående år. Detta beror på att antalet elever inom medlemskommunerna i större 
utsträckning valt att studera hos en annan huvudman. Sammantaget handlar det om en 
ökad nettokostnad med drygt 2 mkr  

I år visar befolkningsstatistiken på färre antal 16-åringar än föregående år men att det 
redan nästa år ökar igen. Den långsiktiga prognosen av antalet kommande 16-åringar 
som visar på en uppåtgående kurva förväntas därmed även öka gymnasieförbundets 
elevvolym. Av den anledningen har även nya lokaler tagits i anspråk. Lokalen benämns 
vid namn Västergård och nyttjas från och med höstterminen. Kostnaderna för denna 
kommer i år att hanteras centralt. På grund av rådande omständigheter med pandemi 
väntas samtidigt en del kostnader så som fortbildning och andra driftskostnader bli lägre.         

• Årsprognos plus/minus 0 mkr  

 
Enheter 
Lars Kaggskolan gick in i budgetåret 2021 med ett överskott om 1,5 mkr. Skolans 
elevvolym har ökat de senaste åren samtidigt som kostnadsanpassningar har gjorts. 
Antagningen för läsåret 2021/2022 blev dock negativ mot årets ingående elevprognos. 
Skolan visar totalt 23 elever färre mot budgeterat antal vilket speglar sig i utfallet. Under 
året har skolan varit återhållsam i satsningar samt har en del av vuxenutbildningarna 
med Kunskapsnavet ej blivit av som planerat vid årets ingång.  

• Årsprognos plus 1,3 mkr  

Stagneliusskolan går in i budgetåret 2021 med ett kalkylerat överskott om 2,1 mkr. 
Elevutvecklingen och den gynnsamma fyllnadsgraden i klasserna är anledningen till 
utgångsläget. 

När det gäller den förbättrade prognosen för helåret så kan den relateras till 
personalkostnader och baseras bland annat på innevarande sjuk- och tjänsteledigheter 
där vikariat varit sparsamt tillsatt. 

Antalet elever på skolans AST-enhet ökar stadigt. Från prognosen avseende hösten har 
det tillkommit ytterligare sex elever. Den tänka utökningen på 
samhällsvetenskapsprogrammets idrott och ledarskapsprofil blir dock inte av utan en 
klass antogs hösten 2021 mot prognosens två.   

• Årsprognos: plus 5 mkr  

Jenny Nyströmskolan gick in i budget 2021 med en kostymanpassning på knappt 2,4 
mkr. Skolan har trots kraftfulla besparingsåtgärder de senaste åren ett fortsatt underskott 
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att arbeta emot. Även i år minskade antalet antagna till skolans program, med undantag 
för gymnasiesärskolan, vilket medför en försämring med ca 2,5 mkr.    

För gymnasiesärskolan är utmaningarna omvända där det handlar om att i stället möta 
det ökade elevantalet. Ökat resursbehov vad det gäller såväl personal som lokal är ett 
pågående arbete. En nettoökning med 14 elever i höst lämnar olika utmaningar utifrån 
uppkomna behov. En stor kostnadspost för verksamheten är taxiresor och hittills har de 
fakturerats för jan-aug. Kostnaderna för höstterminen är fortfarande oviss men förväntas 
ändå bli lägre än vad som prognostiserades vid delårsbokslutet. Samtidigt ökar 
intäkterna i och med fler elever och nya avtal för korttidstillsyn. Sammantaget handlar det 
om en förbättrad nettoprognos om ca 0,7 mkr mot delåret.       

• Årsprognos: minus 2,3 mkr    

Liksom föregående år så har budgeten för Axel Weüdelskolan beslutats av Styrelsen för 
vuxenutbildning där Kalmar, Mörbylånga och Torsås kommuner finns representerade. 
Inför 2021 års budget saknades 2,6 mkr för att Axel Weüdelskolan skulle få de 
ekonomiska förutsättningar vilka de lagstadgade verksamheterna kräver. Främst är det 
inom SFI verksamheten som medel saknas. Kostnader för ersättning till fristående 
huvudman samt minskade intäkter för etableringselever från kommunerna är poster som 
påverkar resultatet till stor del men där verksamheten själva har svårt att påverka utfallet.  

Prognosen för helåret är i storleksordningen på det ingående underskottet (2,5 mkr) och 
då har ovanstående poster utöver ingående underskott en påverkan om 1,2 mkr. Främst 
är det inom den gymnasiala verksamheten som enheten har lyckats jobba in den, under 
året, nytillkomna kostnadsbelastningen. 

• Årsprognos: minus 2,5 mkr. 

Inför 2020 budgeterade Ölands utbildningscenter en ekonomi i balans. Efter årsskiftet 
har redovisning av regional yrkesvux genomförts. I bokslut 2020 bokades 1 mkr för 
återbetalning av erhållet bidrag. Efter redovisning kan konstateras att ytterligare 700 tkr 
kommer att behövas betalas åter till Skolverket. Denna summa påverkar således år 
2021.  

Skolans beviljade bidrag för år 2021 avseende regionalt yrkesvux överstiger 
budgeterade bidrag något då extra statsbidrag var möjligt att söka efter att budget lades. 
Förhoppningen är att årets bidrag jämnar ut effekten av återbetalningen för 2020 något. 
Detta kan dock konstateras först när året är slut och utförda poäng/helårsplatser 
summeras. Sökta bidrag avser nära 100 helårsplatser exklusive medfinansiering efter 
Skolverkets förändring av statsbidragsform (från yrkesvux sfi med stödjande insatser till 
yrkesvux kombination).  

Skolans utmaning avser budget för att kunna skicka kommunens invånare på 
utbildningar som ligger utanför enhetens utbud och därmed innebär en kostnad för 
enheten utöver egen personalkostnad. Inom given budgetram finns en mindre summa 
avsatt vilken snabbt blir intecknad. Detta är en svårighet för enheten då det i 
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förlängningen innebär att kommunens invånare inte kommer vidare i utbildning eller 
yrkeskarriär och eventuellt behöver nyttja andra av kommunens instanser (sociala bidrag 
mm).  

• Årsprognos: plus 0,4 mkr. 
 

Restaurang & cafés beräkningar bygger på att eleverna går kvar på skolorna resterande 
del av höstterminen. Ersättning från föregående års lunchkostnad innebär att 
Restaurang & cafés ökade kostnader för covid-19 åtgärder inryms för året i budget. 
Covid-19 har i hög grad påverkat verksamheten då många elever fått fjärrundervisning 
och erbjudits lunchlåda alternativt lunchbidrag. Kostnaden för livsmedel och vikarier har 
inte uppkommit i samma utsträckning medan intäkterna har uteblivit till verksamheten. I 
prognosen finns kostnaden för etablering och drift av paviljong första året inkluderat samt 
även kostnad för tre tjänster á 0,625 inkluderade året ut, extra resurs med anledning av 
covid-19 åtgärder. 

•  Årsprognos: plus 1 mkr. 

 

       

Investeringar 
Förbundets investeringsbudget uppgår 2021 till 10 mkr. Drygt hälften av budgeten är 
avsatt för digital kompetens och den utrustning denna kräver. En mindre pott om 0,5 mkr 
finns avsatt för utökning av förbundets lokaler i Västergård. Vuxenutbildningen i är 
trångbodd och har i lokalen nya förutsättningar att växa.  

Totalt har förbundet investerat för 4,1 mkr till och med oktober månad (41 %). Prognosen 
är att 7,2 av de budgeterade 10 mkr kommer användas innan årets slut. Detta beror i 
huvudsak på nya beslut om fortsatt leasing av datorer för lärare vilket då minskar 
inköpsbehovet av chromebooks.   

För de övergripande verksamheterna tillsammans med verksamheten för Restaurang 
och Café finns ett investeringsutrymme om 1,6 mkr. I och med att lokalen Västergård 
togs i bruk vid halvårsskiftet pågår uppbyggnad för anpassning av vår verksamhet både 
vad det gäller undervisningssalar och övriga utrymmen. Gällande restaurang- och café 
har endast 0,2 mkr nyttjas. Verksamheten har medvetet avvaktat med investeringar 
under våren. Prognosen för enhetens investeringar är att 0,4 mkr inte kommer nyttjas då 
investering avseende diskmaskin görs nästa år. 
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Axel Weüdelskolan har ett beviljat budgetutrymme om 0,4 mkr. Detta ska användas till 
att få fram en lösning så att alla utrymmen i nuvarande lokaler kan användas på mest 
effektivt sätt då skolan ser ett behov av att organisera om stödresurser i form av ett 
kunskapstorg. Inga medel är nyttjade vid avstämning. 

Främst avser Stagneliusskolans investeringsbehov för året en satsning på gemensamma 
utrymmen. Utöver detta planerar skolan även att bygga om en av nuvarande salar till en 
gradängsal. Denna ombyggnation upptar mer än halva beviljade investeringsbudgeten 
om totalt 0,9 mkr. De investeringar som är gjorda uppgår till 0,3 mkr och avser 
inventarier till AST-enheten som tack vare elevökningen under årets antagning vuxit ur 
sina lokaler och utökar sina utrymmen. Även inventarier till nya lokaler på Västergård har 
införskaffats.  

Jenny Nyströmskolans investeringsutrymme med 0,8 mkr bestod i en rad behov av 
stadigvarande undervisningsmaterial. Behoven uppstod redan under hösten 2020 
gällande teknisk utrustning till det estetiska programmet samt inköp av köksutrustning 
såsom spisar och bakmaskiner till restaurang- och livsmedelsprogrammet. Då andra 
planerade inköp inte blev av under förra året skapades därför möjlighet redan då att 
investera det som planerats för 2021. Av den anledningen kommer årets 
investeringsbudget inte nyttjas enligt plan. Dessutom på grund av generell 
återhållsamhet i och med kostymanpassningar samt ändrade beslut om att starta 
ekonomiprogrammet och då med nya salar i åtanke, förklarar också att nya investeringar 
ej tillkommit. Prognosen landar på 0,2 mkr för att möta behov av stadigvarande 
undervisningsmaterial.   

Lars Kaggskolans investeringsbudget uppgår till 1 mkr. Skolan har inom äskad 
investeringsram markerat vilka behov som är prioriterade. De planerade investeringarna 
var bland annat en läromedelscentral, stadigvarande undervisningsmaterial till framförallt 
skolans olika yrkesprogram samt möblemang av undervisningssalar, arbetsplatser och 
personalrum. Lars Kaggskolan har fram till och med oktober månad nyttjat sina 
investeringsmedel med 0,4 mkr.   
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Investeringsbudgeten för Ölands utbildningscenter uppgår till 0,1 mkr. I och med uppstart 
av skolans utbildning inom kök i nya lokaler så har behovet av kassaapparat blivit känt. 
Även ny frys, kyl och exponeringskyl till skolans café planeras köpa in. Totalt uppskattas 
behoven uppgå till 0,1 mkr men är ännu inte nyttjade.  

Vad gäller investeringsverksamhetens finansiella mål så gäller under 2021 och 
kommande två planeringsår att 75% av investeringarna är självfinansierade. Det innebär 
att förbundet ska finansiera sina investeringar till 75% med egna medel, det vill säga 
med sitt resultat och/eller med hjälp av försäljningar/avskrivningar. I det fall förbundet 
producerar budgeterade och planerade resultat samt håller avskrivningarna på rätt nivå 
så når förbundet målet. 

 
Likviditet 
Saldot på Kalmarsunds gymnasieförbunds bankkonto är stabilt. Under oktober månad 
2020 gjordes utbetalningen för de pensionspremier förbundet valt att lösa för att minska 
kostnaderna framöver för desamma. Denna utbetalning uppgick till 7,5 mkr och 
påverkade likviditetssaldot. Till detta kommer den beslutade inbetalningen till KLP 
(Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning) under januari månad 2021. En åtgärd för att 
säkra och låta kapitalet växa för kommande utbetalningar av ansvarsförbindelsen. 
Summan uppgick till 10 mkr. Tillsammans alltså en likviditetspåverkan om nära 20 mkr. 
Likviditetssaldot varierar ofta lite extra under hösten då debiteringar för interkommunala 
ersättningar sker och erhålls.  

 

Framåt är avsikten att ytterligare avsätta 10 mkr till KLP enligt den plan som beslutades i 
och med den första avsättningen. Målet är att placera medel upp till värdet av 
ansvarsförbindelsen för pensioner vilket i nuläget uppgår till 35 mkr. 
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