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Budgetprognos 2022 för Kalmarsunds gymnasieförbund 
– prognos efter tio månader 

Medlemskommunernas bidrag till Kalmarsunds gymnasieförbund år 2022 utgår från 
2021 års bidrag inklusive löneökningar, justering för ökning av antalet 16–19 åringar 
samt förändringar av statsbidrag. Sammantaget innebär detta ett medlemsbidrag för år 
2022 om 502 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 med inför år 2022.  

Efter tio månader uppvisar Kalmarsunds gymnasieförbund ett resultat på plus 87 mkr 
enligt redovisningen. Detta resultat innehåller dock ett operiodiserat medlemsbidrag för 
november, arbetsgivaravgifter för enbart nio månader samt så är årsvisa kostnader för 
bland annat individuella valet och löneskatten operiodiserade. När dessa poster har 
hanterats prognostiseras helårsresultatet för Kalmarsunds gymnasieförbund till ett 
underskott om 3,3 mkr. 

  Not Budget Prognos Oktober Bokslut Budget 

    2022 2022 2022 2021 2021 

Verksamhetens intäkter 1 147 172 158 794 143 870 145 162 140 611 

Verksamhetens kostnader 2 -623 696 -637 818 -511 580 -599 586 -608 656 

Pensionskostnader m m 3 -29 219 -29 009 -9 614 -28 813 -25 535 

Avskrivningar 4 -8 633 -7 867 -6 543 -6 778 -6 970 

Verksamhetens nettokostnad   -514 375 -515 900 -383 867 -490 015 -500 551 

              

              

Medlemsbidrag  5 501 981 501 981 460 149 487 085 487 086 

Statsbidrag  6 15 702 13 409 12 734 18 333 14 255 

Verksamhetens resultat efter 
statsbidrag   3 308 -510 89 017 15 403 501 341 

              

Finansiella intäkter 7 10 1 496 1 486 1 508 0 

Finansiella kostnader 8 -318 -4 266 -3 937 -162 -291 

Årets resultat   3 000 -3 280 86 566 16 750 499 
              

RUR     3 280   -10 961   

Årets resultat   3 000 0 86 566 5 789 499 
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Budgetutfallsprognosen för 2022 baseras på det ekonomiska utfallet t o m 2022-10-31. 
Riktpunkten för nyttjad budget är periodiserad till 84 %. 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. 

Efter tio månader prognostiseras helårsresultatet för Kalmarsunds gymnasieförbund att 
uppgå till minus 3,3 mkr vilket är 6,3 mkr sämre än det budgeterade resultatet för året. 
Prognosen innehåller ett helårsresultat för skolenheterna som tillsammans uppgår till 
minus 1,6 mkr. De interkommunala ersättningarna belastar resultatet med 10,2 mkr men 
då de gemensamma verksamheterna har en positiv prognos så blir utfallet totalt positivt 
om 0,3 mkr. Restaurang- och caféverksamheten kalkylerar med ett underskott om 0,8 
mkr. Tack vare två års goda resultat och ekonomisk framförhållning med avsättning till 
förbundets RUR (resultatutjämningsreserv) så kan denna nu nyttjas (3,3 mkr) för att 
erhålla ett resultat i balans.  

 

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

Inom vuxenutbildningen har Axel Weüdelskolan haft ett par år med redovisade 
budgetunderskott. Budgetbehoven har redovisats vid budgetmöten i styrelsen för 
vuxenutbildning men inga medel har funnits att tillgå för att möta behovet. I och med 
årets budget har en temporär lösning genomförts där medlemskommunerna erhåller en 
utbetalning från det egna kapitalet om 10 mkr. De tre medlemskommuner som ingår i 
styrelsen för vuxenutbildning (Kalmar, Mörbylånga och Torsås) debiteras sedan under 
året ett ökat driftbidrag motsvarande budgetunderskottet om 6,3 mkr. En lösning som ger 
ett andrum för att på ett långsiktigt sätt kunna lösa vuxenutbildningens situation.  

Pensioner och finansernas kostnadsprognos ger ett utfall mot budget på helår om minus 
4,2 mkr. Utfallet avseende pensionerna beräknas på Skandikons senaste prognos (delår 
2022). Prognosen har förändrats till viss del inom områdets olika delar men totalt sett så 
påverkar delårets nya prognos förbundets resultat med underskott om 0,9 mkr i 
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förhållande till budget.  Statens ersättning för sjuklöner (med anledning av pandemin) 
uppgår till 0,7 mkr och motverkar pensionernas påverkan till stor del. Kompensationen 
för personalomkostnader från enheterna avviker med 1,9 mkr vilket ger negativt utfall på 
de centrala pensionskostnaderna. 
 

Förbundets goda likviditet har gjort det möjligt med placering av medel hos KLP (Kalmar 
läns pensionskapitalförvaltning AB). Under 2021 placerades 10 mkr för att under 2022 
följas upp med ytterligare 20 mkr. Totalt har förbundet alltså nu placerat 30 mkr vilket var 
målet för att säkra den ansvarsförbindelse vilken förbundet har mot sina anställda 
gällande framtida pensionsutbetalningar. Ansvarsförbindelsen ligger utanför men är i lika 
stor grad en skuld som posterna inom balansräkningen. Utvecklingen på de placerade 
medlen var under år 2021 god (plus 1,5 mkr) men har under 2022 varit negativ vilket har 
medfört att värdet på portföljen efter oktober månad är under insatt kapital (29,2 mkr). 
Placeringen är långsiktig men årets utveckling belastar periodens resultat för finanserna 
med 2,3 mkr.  

Gymnasieförbundets ekonomiska mål prognostiseras uppfyllas till 75%. Baserat på 
kalkylen gjord vid delåret så klarar förbundet soliditetsmålen samt likviditetsmålet. 
Däremot, baserat på nya helårsprognosen efter oktober månad samt prognosen på årets 
avskrivningar, så går förbundet mot att inte klara investeringsmålet (Under innevarande 
år samt de två kommande planeringsåren ska gymnasieförbundets nettoinvesteringar 
självfinansieras till en nivå om minst 100%). Ett förbättrat årsresultat om 0,4 mkr skulle 
dock ändra denna prognos. Gymnasieförbundets resultat vad gäller verksamheten 
sammanställs genom tre prioriterade områden med 18 delmål för att följa upp kvaliteten i 
verksamheten. Nästa uppföljningstillfälle av dessa sker i samband med förbundets 
årsbokslut. 

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

Antalet elever till andra huvudmän dvs våra interkommunala kostnader ökade redan 
under förra året. I år blir det ytterligare en nettoökning med 107 elever vid jämförelse 
mellan de som slutade i åk 3 vt-22 och den som började i åk 1 i höst. Sammantaget 
innebär det en ökad nettokostnad med ca 5,7 mkr mot utfallet 2021.  

Andra större avvikelser mot budget beror bland annat på att processer blivit framflyttade 
och i stället kommer landa på 2023 års budget. Exempel på detta är elevregistersystem 
och digital elevakt. Även tilldelade statsbidrag för elevhälsan och digitalisering av 
nationella prov samt medel från Kalmar kommun gällande gratis mensskydd till eleverna 
samt bidrag från Länsstyrelsen i arbete mot mäns våld mot kvinnor. Sammantaget 
innebär detta en förbättring med ca 2 mkr.    

 Årsprognos plus 0,3 mkr 
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Enheter 
Lars Kaggskolans ingående budget visade en budget i balans. Skolans elevutveckling 
har varit positiv de senaste åren och de har därmed ökat sin elevvolym.  

Helårsprognosen är baserat på antalet elever inskrivna på skolan per den 15 september. 
Elevantalet i år visar 10 färre elever mot budgeterat antal vilket ger en direkt negativ 
effekt på prognosen med 0,5 mkr. Detta kompenseras delvis av lägre PO-kostnader 
samt tillskott i form av intäkter för vuxenutbildning på Bygg- och anläggningsprogrammet.  

Prognosen bygger på att alla budgeterade driftskostnader kommer att användas fullt ut. 
Skolans kostnader för branschskolor har också visat sig vara högre än vad som täcks av 
statsbidrag.  

 Årsprognos 0,1 mkr 

 

I samband med budget 2022 prognostiserade Stagneliusskolan ett resultat som visade 
en budget i balans. Med hänsyn taget till antagning av nya elever och klasser hösten 
2022 så höjs det prognostiserade resultatet. Skolan har utökat organisationen för 
ytterligare en klass på ekonomiprogrammet och skolan ökar därmed totalt antalet klasser 
i förhållande till de som avslutat sina studier i och med vårterminen 2022.  

Trycket är högt även på skolans AST-enhet och generellt för skolan är lokaler och 
planering av lokaler av hög prioritet.  

 Årsprognos: plus 3,6 mkr  

 
Jenny Nyströmskolan gick in i budget 2022 med en kostymanpassning på ca 7,3 mkr. 
Med fler elever under hösten så förbättras skolans resultat. Samtidigt har fyllnadsgraden 
i undervisningsgrupperna ökat dels pga. fler elever och genom ökad samläsning  

Gymnasiesärskolan fick färre elever mot budgeterat. Detta beror både på avhopp i 
årskurs 2-4 (vilket är ovanligt i den verksamheten) samt färre som började i höstas. 
Utifrån detta har resursfördelningen anpassats vilket inneburit en lägre bemanning under 
hösten mot vad som budgeterades. Taxikostnaderna har ökat och kommer lämna en del 
ekonomiska utmaningar framöver. Årets prognos visar nu att kostnadsökningarna 
kommer kunna hanteras inom budget med ett sammantaget överskott om 0,2 mkr.    

 Årsprognos: minus 4,9 mkr    
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Budgeten för Axel Weüdelskolan behandlas i Styrelsen för vuxenutbildning där Kalmar, 
Mörbylånga och Torsås kommuner finns representerade. I budgetarbetet inför år 2022 
aviserades ett underskott för enheten om 6,3 mkr (2,5 mkr för år 2021). Utöver den 
verksamheten som enheten bedrev under 2021 innebär år 2022 ökade kostnader för 
bland annat utökning av lokaler (Västergård) och elevresurser. 

Tack vare ovan nämnda överenskommelse med de medlemskommuner som ingår i 
styrelsen för vuxenutbildning har medel kunnat tillföras enheten under innevarande år.  

Prognosen för helåret är därmed ett underskott om endast 0,2 mkr vilket är hänförbart till 
extra startade kurser samt ytterligare högre prognos för kostnaderna från fristående 
huvudman inom SFI.  

 Årsprognos: minus 0,2 mkr. 

Vid ingången av året kalkylerades ett underskott för Ölands ubildningscenter om 0,2 mkr. 
Efter redovisning av statsbidrag för regionalt vux, avseende år 2021, så kan dock hälften 
av de uppbokade bidrag enheten förväntades behöva återbetala återföras till resultatet 
(0,8 mkr). Skolverket har godkänt redovisningarna och den interna fördelningen inom 
samverkan regionalt vux är klar.  

I årets budget har inte utrymme funnits för att utöka budgeten för inköp av utbildningar 
vilka enheten inte kan erbjuda kommunens invånare inom egen verksamhet. 
Överenskommelse finns med kommunen om en gemensam finansiering vilket är en 
lättnad för skolans ekonomi. 

 Årsprognos: budget i balans 
 

Det råder en instabil världsmarknad vilket påverkar verksamheten för restaurang och 
café i hög grad. Stora prisökningar har skett och det varnas för ytterligare prisökningar. 
Trots dessa varningstecken om ökade livsmedelskostnader visar prognosen att den 
överskrids med endast 0,8 mkr mot budgeten.  

 Årsprognos: minus 0,8 mkr 

 

Statsbidrag 

Under varje år ansöker förbundet om flera olika statsbidrag. Under år 2022 förväntas 
antalet uppgå till minst 11 olika statsbidrag. De statsbidrag som genererar störst summor 
är lärarlönelyftet, förste lärare och lärlingsutbildning. Under 2022 har förbundet hittills 
ansökt om 14,1 mkr i statsbidrag och fått 6,8 mkr. Prognosen för 2022 är att förbundet 
kommer rekvirera ca 13,4 mkr. Statsbidragen ansökta för lärlingar och 
behörighetsgivande utbildning av yrkeslärare kan reduceras av Skolverket pga. många 
ansökningar till begränsade medel. 
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Investeringar 

Förbundets investeringsbudget uppgår 2022 till 11 mkr. Drygt hälften (6 mkr) av 
budgeten är avsatt för digital kompetens och den utrustning denna kräver. Förutom 
skolornas investeringsutrymme (3,2 mkr) så återfinns även en pott för centrala 
investeringar om 0,8 mkr samt för restaurang och café om 1 mkr. Totalt har förbundet 
investerat för 6,5 mkr till och med oktober månad vilket motsvarar 59%. Prognosen är att 
10,1 mkr av de budgeterade medel kommer användas innan årets slut då del av 
budgeten (6 mkr) för digital investering kommer att återstå.  

 

Restaurang & Cafe förväntar sig att använda hela budgeten, 1 mkr, under 2022. 
Investeringarna som görs är reinvesteringar av maskiner, bla en diskmaskin till Jenny 
Nyströmskolans kök (0,4 mkr), till köken och möbler till matsalarna. En osäkerhetsfaktor 
är företagens långa leveranstider för ersättningsutrustning. 

Axel Weüdelskolan har ett beviljat budgetutrymme om 0,5 mkr. Axel Weüdelskolan har 
under 2021 utökats med ytterligare undervisningssalar och rum på Västergård som 
ligger i anslutning till Axel Weüdelskolan. Behovet av utrustning och inventarier till klass- 
och arbetsrum är därför stort. En satsning har under året gjorts på gemensamma 
utrymmen på Axel Weüdelskolan i form av möblemang. Halva budgeten har nyttjats för 
detta ändamål. Till detta har arbets- och mötesrum rustats med inventarier. Totalt har 
87% av budgeterade medel nyttjats.   

Stagneliusskolan planerade i sin investeringsbudget för 2022, som uppgår till 0,9 mkr, att 
lokalanpassa ett antal undervisningssalar samt utrusta arbetsrum med anpassade 
inventarier. Den enskilt största posten är dock larmsystem inklusive kameror till 
huvudbyggnaden. Vid avstämningen är 0,3 mkr nyttjade varav hälften avser inventarier 
till AST-enheten och resterande avser inventarier till Stagneliusskolan i övrigt.  
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Jenny Nyströmskolans investeringsutrymme uppgår till 0,7 mkr. Elevökningen på 
gymnasiesärskolan har inneburit behov av två nya handikapptoaletter. Knappt hälften av 
investeringsbudgeten har hittills använts men kostnader kvarstår fortfarande och troligen 
kommer hela budgetutrymmet användas för dessa.    

Lars Kaggskolans investeringsbudget uppgår till 1 mkr. Förbrukat per den sista oktober 
var 0,92 mkr. Skolan har inom ramen markerat behov av att uppdatera möbler och 
teknisk utrustning till sina lokaler. Även inköp av stadigvarande undervisningsmaterial till 
ett flertal av skolans yrkesprogram har gjorts och kommer att göras. Omprioritering har 
skett inom investeringsbudgeten då Fordons- och transportprogrammet har behövt 
anpassa sina lokaler inför höstterminen för delar av sin utbildning då skolan lämnat en 
extern lokal i juni, vilket har medfört en kostnad på 0,8 mkr som inte funnits medräknad i 
budget. 

Investeringsbudgeten för Ölands utbildningscenter uppgår till 0,1 mkr. På Ölands 
utbildningscenter är tänkta investeringar främst kopplade till stadigvarande 
undervisningsmaterial inom vård- och kockbildningarna. Utöver dessa även inventarier 
till personalrum och arbetsrum på skolan. Vid avstämning efter oktober månad är nära 
alla medel nyttjade och täckte behovet för personal- och arbetsrum.  

Vad gäller investeringsverksamhetens finansiella mål så gäller för budget 2022 och 
kommande två planeringsår att 100% av investeringarna är självfinansierade. Det 
innebär att förbundet ska finansiera sina investeringar till 100% med egna medel, det vill 
säga med sitt resultat och/eller med hjälp av försäljningar/avskrivningar. I planen för 
2022-2024 finns ett utrymme om 36 mkr och ett investeringsbehov om 31 mkr. Årets 
prognostiserade resultat påverkar dock utrymmet och innebär att målet, även på tre års 
sikt, inte kan nås. 

 
Likviditet 
Saldot på Kalmarsunds gymnasieförbunds bankkonto är trots inlösen av pensionsrätter 
(oktober 2020, 7,5 mkr) samt återkommande placeringar hos KLP (Kalmar Läns 
Pensionskapitalförvaltning) om 30 mkr stabilt.   
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Att saldot minskar under mars månad är naturligt då det individuella valet utbetalas 
under denna period. Summan uppgår till cirka 11 mkr och utbetalas årsvis. Under hösten 
2022 har faktureringen av de interkommunala ersättningarna skett något senare än 
tidigare år vilket påverkar likviditeten i jämförelse med föregående år. Den prickade linjen 
avser prognosen för resten av innevarande år. 

 

 

FÖR KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND 

 

Carina Cerafiani   
Ekonomichef    

 


