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sydnärkes utbildningsförbund 

§ 2 Årsredovisning 2021 

Bakgrund 

Bifogat återfinns förslag till årsredovisning för år 2021. 

Förslag till beslut Direktionen föreslås besluta 

att godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2021. 

Sam manträdesprotokol I 

Direktionen 2022-03-04 

att hemställa till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun om beviljande om 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Beredningsutskottet beslutar att tillstyrka förslaget . 

Direktionen beslutar enligt förslaget. 
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§ 3 Rapporter 

Sammanträdesprotokoll 

Direktionen 2022-03-04 

Migrationsverket. Kammarrätten meddelade 220209 dom i 26 av förbundets 

överklaganden avseende Migrationsverkets och Förvaltningsrättens beslut. 

Kammarrätten upphäver de tidigare besluten, och anger i domarna att förbundet har 

rätt att ansöka om den aktuella ersättningen. Domarna har nu överklagats av 

Migrationsverket till Högsta Förvaltningsdomstolen. Handläggningstiden innan 

Högsta Förvaltningsdomstolen meddelar om prövningstillstånd ges kan vara upp till 

sex månader. 

Genomlysning. Finansiering av den beslutade genomlysningen av förbundets 

ekonomi har överenskommits av medlemskommunerna. 

Statistik avseende Gymnasieskolan 15 okt 2020 och 2021. Controller Kristina 

Andersson redovisar gymnasiekostnaderna för oktober 2021 och 2020. 

Kostnaderna redovisas för yrkesprogram, högskoleförberedande program, särskola 

och köpt utbildning och fördelade på de tre medlemskommunerna. Resultatet visar 

att kostnaderna i mycket hög grad överensstämmer med medlemsbidragets 

fördelning 2020 och 2021. 

Antagningsstatistik. Det aktuella antagningsläget inför årskurs 1 redovisas. 
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Direktionens ordförande har ordet 

2021 var det andra året som världen tvingats anpassa sig till de osäkra och svåra förutsättningar som 

covid-19 pandemin medfört. Sydnärkes utbildningsförbund har inte varit undantaget från de 
restriktioner och rekommendationer som rått under olika faser av pandemin. Detta medför att vi 
precis som övriga utbildningsanordnare i Sverige idag har en utbildningsskuld att betala av. Det kan 
vara elever som, på grund av distansutbildning eller sjukfrånvaro, inte kunnat tillgodogöra sig 
utbildningen på ett tillfredsställande sätt eller kunnat genomföra all a praktiska moment i en kurs . 

En annan utmaning är förbundets ansträngda ekonom i. Trots mycket stora besparingar de senaste 
åren så uppvisar vi för 2021 ett underskott på -411 tkr, detta är dock en stark upphämtning från de 
senaste 3 åren då det negativa resultatet varit betydligt större. Det vi kan konstatera är att de 
omfattande kostnadsminskningar som genomförts även under 2021 inte kompenserar för minskade 
statsbidrag. Ägartillskottet på 5,2 mkr, samt att förbundet kunde ta del av den så kallade 
skolmi ljarden med 1,6 mkr bidrog till att underskottet inte blev större än vad som prognostiserades i 
delårsbokslutet. Till den ekonom iska situationen ska också läggas den avsevärda fordran på över 30 
miljoner som förbundet har på Migrationsverket. En process som tagit oacceptabelt lång tid från 
myndighetens och rättsväsendets sida och som idag fortfarande är mycket osäker. 

Att ha en hög ande l av våra medlemskommuners ungdomar som studerar vid Alleskolan istä ll et för 
andra kommunala eller fristående skolor är av största vikt för förbundet . Den enda delen av våra 
kostnader som vi sjä lva kan påverka är ju den som vi själva råder över, vår egen verksamhet. 

Förbundet betalar även för elever som studerar vid andra sko lor, men helt utan möjlighet att påverka 
kostnaden för utbildningen. Under 2021 så studerade 69% av våra medlemskommuners ungdomar 
vid Alleskolan. Det betyder att vi inte hade någon som helst rådighet eller möjlighet till påverkan på 
kostnaden för 31% av våra gymnasieungdomar. 

Antalet vuxenstuderande fortsätter att öka . Något som är mycket glädjande då utbildningsnivån för 
våra tre medlemskommuner därmed ökar. Det innebär dock att kostnaden för vuxenutbildningen 
fortsätter att öka, något som jag anser att medlemskommunerna måste ta i beräkning gällande 

medlemsbidraget. 

Trots de utmaningar som beskrivits ovan så satsar förbundet på att utveckla 
utbildningsmöjligheterna för våra gymnasieungdomar såvä l som för våra vuxenstuderande. Vi kan 
idag erbjuda truckutbildning med truckkort i egen regi . Något som möjliggjorts genom en satsning på 
vidareutbildning av lärare och investering i egna truckar. Jag hoppas att vi även kommer att kunna 
erbjuda vuxenstuderande möj ligheten att ta truckkort i framtiden. Något som vi vet är starkt 
eftertraktat på arbetsmarknaden, inte minst i vår egen region . 

Som avslutn ing så kan jag konstatera att 2021 var ett år fullt av utmaningar och skiftande 
förutsättningar. Trots detta så står förbundet starkt med en högkvalitativ utbildningsverksamhet som 

präglas av engagemang och sammanhål ln ing. Vi hanterar de utmaningar som vi stäl ls inför med gott 
mod och vi möter framtiden med stor tillförsikt . 

Sara Pettersson, MP, Laxå 

Di rektionsordförande 
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Förvaltningsberättelse 

Översikt över verksamhetens utveckling, 5 år 
2021 2020 2019 2018 2017 

Verksamhetens intäkter (tkr) 323 510 316 102 318 005 342 911 333 461 
Verksamhetens kostnader (tkr) 314 686 315 238 326 751 340 171 324 303 
Avskrivningar (tkr) 8 362 7 481 7 584 7 038 8 352 
Årets resultat (tkr) -411 -7 385 -16 919 -4 789 142 

Solid itet1l {%) 8,8 11,2 15,6 20,7 22,8 

Soliditet inklusive tota la pensionsförplikte lser (%) 7,1 8,7 11,9 16,0 17,8 
Balanslikviditet2l (%) 133 121 122 142 152 

Investeringar (netto)3l (tkr) 3 345 3 347 2 566 6 283 6 374 
Självfinansieringsgrad4l (%) neg neg neg neg 61 

Långfristig låneskuld (tkr) 184 500 129 000 112 000 112 000 112 000 

Medlemskommunernas gymnasieelever 1170 1172 1187 1 232 
Medlemskommunernas studerande inom Vux 1136 799 748 696 
Medlemskommunernas studerande inom SF I 361 442 551 577 
Anta l elever från andra kommuner vid Alleskolan 578 591 579 593 

1) So liditet definieras som eget kapital dividerat med det totala kapitalet. 

2) Balanslikviditet definieras som omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder 

3) Ne ttoinvesteringar definieras som bruttoinvesteringar med avdrag för de inves teringsbelopp som finan sierats med 

offentliga bidrag. 

4) Sjä lvfinansieringsgrad definieras som kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med nettoinvesteringar 

Både intäkter och kostnader ökade markant under åren 2016-2018 till följd av den ökade 

tillströmningen av asylsökande elever. 

Under perioden 2016-2017 ökade antalet gymnasieelever till följd av den ökade 

tillströmningen av asylsökande elever. Stora insatser gjordes för att ta emot alla som sökte 

sig ti ll sko lan, persona l rekryterades, loka ler hyrdes in och iordningstä lldes. Vid kulmen hade 

All esko lan cirka 330 asylsökande elever, vi lket motsvarade 20 % av elevantalet vid 

sko lan. Anta let asylsökande elever har därefter minskat och de senaste åren har inneburit 

en omfattande omstä llningsprocess i syfte att minska kostnaderna ti ll en nivå som motsvarar 

intäkterna. Trots stora kostnadseffektiviseringar uppvisar förbundet ett negativt resultat 

under de fyra senaste åren, vi lket medfört en försämrad so liditet och ba lans likviditet . 

Underskottet för 2021 är dock väsentligt mycket lägre än de tre föregående åren, -411 tkr . 

Verksamhetens kostnader har minskat med 25,5 mkr mell an 2018-2021 vilket även 

ink luderar årliga löne- och kostnadsökningar . 

Kostnadsminskningarna härrör sig i första hand genom personalreduceringar, vilket är en 

utmaning för förbundet då befo lkningsprognosen visar på att ungdomar i gymnasieåldern i 
de tre medlemskommunerna nu ökar, liksom att efterfrågan på vuxenutbi ldning ökar snabbt. 
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Kommunalförbundet Sydnärkes Utbildningsförbund bildades 1999 av kommunerna 

Askersund, Hallsberg, Kumla och Laxå. 1 juli 2008 lämnade Kumla förbundet. 

Av förbundsordningen framgår att det i uppdraget ingår att tillhandahålla gymnasial 

utbildning för såväl ungdomar som vuxna, och omfattar gymnasieskola, gymnasiesärskola, 

grund läggande och gymnasia l vuxenutbildning, yrkesvux, särski ld utbildning för vuxna 

(särvux) samt uppdragsutbildning. Förbundets uppdrag omfattar samtliga utbildningar som 

bedrivs i egen regi men också de utbildningar som köps hos andra utbildningsanordnare, 

såvä l kommunala som fristående. 

Förbundets styrelse, direktionen, representeras av tre ordinarie ledamöter från 

respektive medlemskommun och lika många ersättare . Presidiet utgörs av 

ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande, en ledamot från respektive 
medlemskommun. 

Programförklaring 

Under 2017 beslutade kommunernas ledande politiker om en reviderad Programförklaring 

för förbundet: 

"Sydnärkes Utbildningsförbund ska vara en aktiv part i medlemskommunernas arbete för en 

hög utbildningsnivå som är anpassad till framtida kompetenskrav. Utbildningarna ska vara 

de naturliga valen för ungdomar, vuxna och arbetsliv. 

Genom hög kvalitet och god ekonomisk hushållning ska förväntningarna på förbundet 

överträffas. Förbundet ska vara en attraktiv arbetsplats för elever och personal. 

Mångfald, engagemang och tillit ska prägla verksamheten." 
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Förbundets finansiering 
Förbundets ändamål, uppdrag och ansvarsområde regleras i förbundsordningen. Uppdraget 

omfattar gymnasieskola, gymnasiesärskola, grundläggande och 

gymnasial vuxenutbildning, yrkesvux, särskild utbildning för vuxna (tidigare benämnt särvux) 

samt uppdragsutbildning. Förbundets uppdrag omfattar samtliga utbildningar som bedrivs i 

egen regi men också de utbildningar som köps hos andra utbildningsanordnare, såväl 
kommunala som fristående. 

Förbundets verksamhet finansieras av medlemsbidrag från medlemskommunerna samt 

övriga intäkter. Medlemsbidraget fastställs av företrädare för kommunernas 

kommunstyrelse senast under maj månad . Kostnadsfördelningen kommunerna emellan görs 

utifrån andelen ungdomar i åldersgruppen 16-19 år, som är folkbokförda i respektive 

kommun 1 januari året innan budgetåret. Kostnaderna för asylsökande som inte är 

folkbokförda förutsätts finansieras via statsbidrag {Migrationsverket). 

Övriga intäkter utgörs företrädesvis av interkommunal ersättning (sålda gymnasieplatser) 

och statsbidrag. Under åren 2016-19 har medlemsbidraget varit oförändrat 189 400 tkr. 

2020 höjdes medlemsbidraget med 1,3 % och för år 2021 med 2 %, motsvarande 3,836 mkr. 

Beslut om en höjning med 2% avseende medlemsbidrag för 2022 togs i maj 2021. 

Direktionen har uttryckt ett önskemål om en indexreglerad årlig uppräkning av 

medlemsbidraget. 

fl{l_edlemsbidrag tkr 
Uppräkning% 

189 400 189 400 189 400 189 400 191 805 195 636 199 549 
2,0% 0% 0% 0% 1,3% 2,0% 2,0% 

Ägartillskott tkr 
Del av skolmiljarden 

Verksamheten 2021 i sammanfattning 

Gymnasieskolan 

5 200 

1628 

Alleskolan är idag länets största gymnasieskola sett till programutbud och elevantal. Skolan 

erbjuder 14 nationella program, var och en med en eller flera inriktningar, samt de fyra 

introd u ktionsprogra mmen. 

Viktigt att belysa är att förbundets ansvar omfattar samtliga gymnasieelever i 

medlemskommunerna oavsett i vilken skola de studerar. Även tillkommande kostnader 

såsom elevresor till och från skolan, matersättning vid praktik, extra stödinsatser, resetillägg, 
inackorderingsbidrag etc ingår i förbundets uppdrag. 

Samtliga nationella program omfattar sedan 2011 tre år. De senaste tre åren har 

uppmärksammats att en högre andel av medlemskommunernas grundskoleelever saknar 
gymnasiebehörighet, vilket medför ökade behov av stöd insatser samt ökade kostnader till 

följd av att eleverna studerar inom lntroduktionsprogrammet 1-3 år innan de påbörjar 

studier på ett nationellt program. I december 2021 gick 192 elever inom 

lntroduktionsprogrammet, dvs elever som läser grundskoleämnen . Kostnaden per elev och 
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år på lntroduktionsprogrammet varierar mellan 158 -169 tkr per elev och år. Då många av 

gymnasieeleverna studerar 3-4 år innebär det en hög kostnad för förbundet. 

För förbundet är det av stor ekonomisk betydelse att medlemskommunernas ungdomar 

studerar vid Alleskolan. För de ungdomar som väljer en annan gymnasieskola, kommunal 

eller fristående, betalar förbundet interkommunal ersättning till mottagande huvudman. 

Sedan läsåret 2019/20 kan vi se att en högre andel av medlemskommunernas ungdomar valt 

annan gymnasieskola än Alleskolan . Orsakerna till detta kan till viss del förklaras av att de 

sökta utbildningarna är sådana som inte erbjuds vid Alleskolan. En ökning kan även ses för 

nya utbildningar hos andra huvudmän, då företrädesvis fristående gymnasieskolor. Flertalet 

av ungdomarna som söker annan gymnasieskola än Alleskolan har redan under 

grundskoletiden studerat vid annan skola än i hemkommunen, framförallt i Örebro. 

Förbundets kostnad för interkommunal ersättning till andra kommuner, regioner och 

fristående gymnasieskolor uppgick under 2021 till 42,3 mkr. 

Utveckling köp av GY utbildning 2017-2021 

■ GY skola på annan ort kommun och landst ing ■ GY skola på annan ort friskola 

20 1 7 2018 2019 2020 2021 

Omvänt gäller att förbundet erhåller ersättning från kommuner vars ungdomar väljer 

Alleskolan. Nivån på den interkommunala ersättningen varierar utifrån program och 

inriktning med mera . Under 2021 var det genomsnittliga intäkten 137 tkr per år och elev på 

nationellt program . 

Till Alleskolan söker sig många ungdomar från andra kommuner. Att volymen även under 

2021 har varit hög har en avgörande betydelse för det ekonomiska resultatet. 

569 (583) elever från 42 (33) andra kommuner studerade under 2021 vid Alleskolan. De 

flesta av dessa kom från Kumla 282 (326), Örebro 112 (104), Vingåker 76 (61), Degerfors 18 

(13). Uppgifter från 2020 inom parentes. De interkommunala ersättningarna från andra 

kommuner uppgick under 2021 till 77,8 mkr. 
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Utveckling fö rsäljning av GY utbi ldning 2017-202 1 

2017 2018 2019 2020 2021 

Gymnasiesärskola 
Gymnasiesärskolan vid Alleskolan erbjuder följande utbildningar: 

- Individuella programmet 

- Nationella programmet, inriktning Administration, handel och varu hantering 
- Nationella programmet, inriktning Fordonsvård och godshantering 

Antalet elever inom gymnasiesärskolan under 2021 uppgick til I 26 elever. Av dessa var 17 

boende i någon av förbundets medlemskommuner. Verksamheten har i likhet med 

gymnasiesärskolor i övriga landet stora behov av särskilda lokalanpassningar, utrustning och 

en hög personaltäthet . 

Vuxenutbildning 
Finansieringen av vuxenutbildning utgörs av medlemsbidraget med undantag av SFI, svenska 

för invandrare samt viss del gällande yrkeskurser, yrkesvux. 

I förbundets programförklaring uttrycks bland annat att förbundets utbildningar ska 

"motsvara såväl lokala som globala kompetenskrav i mötet med framtiden 11, att 'Jörbundets 
utbildningar måste vara de självklara valen för regionens ungdomar, vuxna och 
arbetsgivare" samt att 'Jörbundets utbildningar måste vara de självklara valen för regionens 
ungdomar, vuxna och arbetsgivare 11 

Det är därför roligt att konstatera att intresset för förbundets utbildningar ökar hos 

medlemskommunernas invånare. 

Efterfrågan på vuxenutbildningens kurser fortsatte att vara hög under 2021 inom såväl 

grundläggande som gymnasiala kurser. Det finns flera skäl till den ökade efterfrågan; 

Rättighetslagstiftning som innebär att alla medborgare från 20 år har rätt att läsa 

behörighetsgivande kurser inom komvux, att många som avslutat sina SFl-studier fortsätter 

att läsa inom komvux samt de ökade studiekrav på arbetssökande som Arbetsförmedlingen 

ställer. 

10 



: Kurspoäng exkl SFI , , 2019 2020 2021 ' ,. ' ~--{lc,t, .-

Grundläggande kurser, egen regi 138 005 124 200 141 000 

Gymnasiala kurser, egen regi 59 200 51300 48 700 

Yrkeskurser, egen regi 86 900 104 960 95 798 

Köpta distanskurser 30 064 40488 76 532 

Totalt 314 169 320 948 362 030 

Som framgår av tabellen ovan så har den totala volymen ökat från 2020, där köpta 

utbildningar nästintill fördubblats . Skälet till varför dessa utbildningar ökat i så stor 

omfattning är förbundets ansträngda ekonomiska situation som under året ledde till 

personalminskningar samtidigt som förbundet enligt lag är sky ldigt att erbjuda 
behörighetsgivande utbildningar. 

Vid direktionssammanträde 17 december 2021 beslutades, som en följd av förbundets 

ekonomiska situation, om ytterligare minskning av komvuxutbildning i egen regi . Gymnasiala 

teoretiska kurser kommer från den 1 juli 2022 endast att erbjudas via köpta distanskurser. 

Grundläggande kurser i svenska, svenska som andra språk, matematik samt engelska liksom 

yrkeskurser och SFI erbjuds i egen regi. 

Befolknin9sprognos 16-19 år 
Antalet ungdomar i gymnasieåldern i medlemskommunerna ökar snabbt från år 2021, vilket 

är glädjande, men som också innebär en ekonomisk utmaning för förbundet. Förbundets 
uppdrag innefattar ett totalt ekonomiskt ansvar för samtliga gymnasieelever oavsett i vilken 

skola de studerar. Detta har medfört väsentligt ökade kostnader framförallt som en följd av 

den interkommunala ersättning som förbundet betalar andra huvudmän . Denna uppgick 

under 2021 till i genomsnitt 125 tkr per elev och år. Priset varierar dock beroende på 

program, inriktning med mera. 

Nedanstående diagram visar befolkningsprognos för 16-19-åringar mellan åren 2020 - 2030. 

Mellan åren 2020 till 2021 ökade antalet ungdomar i gymnasieåldern med 52 personer. Från 

2021 till 2022 är ökningen ytterligare 28 personer. Utifrån en genomsnittlig kostnad för en 

gymnasieplatsa 139 tkr per elev och år medför volymökningen mellan 2020 till 2021 en 

högre kostnad med drygt 7 mkr. Undantaget en liten minskning mellan åren 2022 och 2023 

ökar populationen enligt SCB:s prognos fram till 2028. 
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Befo lkningsprognos 2020-2030 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
SCB Stati stik 

Framställan om ägartillskott 
Under våren gjorde direktionen en framställan till medlemskommunerna om ett 

ägartillskott mot bakgrund av den ansträngda ekonomiska situationen . Till grund för 

framställan om ägartillskott låg följande: 

• Ökade kostnader för vuxenutbildningen till följd av kraftig efterfrågeökning 

• Utbildningsskulden, dvs insatser för att kompensera för effekter av 

distansundervisning under pandemin. Insatserna utgörs bland annat av extra 

undervisning, extra stöd resurser, insatser av elevhälsan samt inköp av 

utrustning. 

• Högre interkommunala kostnader. Ett ökat antal ungdomar söker annan och 
dyrare gymnasieskola än Alleskolan . 

• Fler insatser för att fler grundskoleelever saknar gymnasiebehörighet 

• Kostnaden för SFI, Svenska för invandrare överstiger ersättningen från 

kommunerna . 

• Utbetalning av engångsbelopp. Huvudöverenskommelsen (HÖK 21) mellan 

lärarnas samverkansråd och SKR som undertecknades 210407, innehöll bland 

annat ett engångsbelopp på 2 000 kr till alla medarbetare som omfattas av 

avtalet. Cirka 75 % av förbundets medarbetare omfattades av avtalet. 

Direktionens framställan var ett ägartillskott beräknat till 10 mkr för att kompensera för 

ovanstående. Beslut i medlemskommunerna innebar ett tillskott till förbundet på 6,5 mkr, 

varav 1,3 mkr utgjordes av del av den så kallade skolmiljarden. I slutet av året erhöll 

förbundet ytterligare 0,3 mkr av skolmiljarden . 

Under 2021 har diskussioner förts i medlemskommunerna om alternativ fördelningsmodell 

för medlemsbidraget. Något beslut i ärendet har inte tagits . 
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Omställningsarbete 
Förbundets omställningsarbete som påbörjades 2018 har fortsatt även under 2021. Sedan 
2017 har antalet asylsökande elever vid Alleskolan minskat, och ett omfattande 

anpassningsarbete har genomförts som omfattar såväl reducering av personal som 
uppsägning av hyresavtal. Utöver anpassning till något lägre elevvolym har omställningen 
varit nödvändig utifrån förbundets ekonomiska situation . 

Samtidigt som omställningen pågår ökar behovet av personal inom vuxenutbildningen till 
följd av en snabb ökning av antal elever. Den ekonomiska situationen har dock lett till 
personalminskning vilket medfört att samtliga sökande inte kunde erbjudas studieplats 
under hösten. Ytterligare en effekt är att volymen avseende köpt distansutbildning i det 
närmaste har dubblerats. 

Covid-19 
Även 2021 har präglats av pandemin inom förbundets verksamhet på många plan. En mängd 
åtgärder har vidtagits under året i syfte att kunna erbjuda eleverna utbildning med god 
kvalitet trots rådande situation, samt kompensera för effekterna av den distansundervisning 
som tog sin början i mars 2020. Distansundervisningen innebar även omfattande inköp av 
digital utrustning i stor omfattning. 

Pensionsförpliktelse (tkr) 
Total pensionsförpliktelse i balansräkningen 

- avsättning inklusive särskild löneskatt 

- ansvarsförbindelse inklusive särskild löneskatt 

Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring 

Summa pensionsförpliktelse (inklusive försäkring) 

Förvaltade pensionsmedel - Marknadsvärde 

Totalt pensionsförsäkringskapital 

Summa förvaltade pensionsmedel 

Finansiering 

Återlånade medel 

Konsolideringsgrad 

Förpliktelser som tryggats genom pensionsförsäkring är den förmånsbestämda och 
avgiftsbestämda ålderspensionen samt efterlevandepensionerna. 

359 

59 706 

35 701 

95 766 

46 440 

46440 

49 326 

48% 

Av förbundets pensionsåtagande 60 mkr övertogs 41 mkr från medlemskommunerna, vilket 
var det belopp som var intjänade pensionsförmåner vid bildandet. Pensionsavsättningen 
omfattar årets intjänade pension och särskild löneskatt för anställda och pensionärer, födda 
1937 och tidigare, som de tjänat in efter 1998. Ansvarsförbindelsen redovisar upparbetad 
pension till och med år 1997. Efter Kumla kommuns utträde ur förbundet ska Kumla enligt 
avtal betala 37,45% av de årliga pensionsutbetalningarna. Förbundet har inga 

pensionsförpliktelser till förtroendevalda . 
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Händelser av väsentlig betydelse 

Fordran Migrationsverket 
Förbundet har sedan 2016 ansökt om statlig ersättning från Migrationsverket för 
merkostnader för utbildning för asylsökande elever, Asylersättningsförordningen 
{2017:193). Kostnaderna som förbundet ansöker om ersättning för är av två slag: 
- Utbildningskostnader (§ 3 och 4, schablonersättning) 
-Extraordinära utbildningskostnader ( § 4 och 5, strukturella merkostnader) 

Fram till 170630 har förbundet erhållit ersättning för samtliga kostnader man ansökt om . 
Därefter har Migrationsverket angivit olika skäl för avslag och i maj 2021 erhölls beslut om 
avvisande av samtliga cirka 60 ansökningar. Skälet för avvisande var Migrationsverkets 
tolkning att ett kommunalförbund inte har rätt att ansöka om ersättningen. Ärendet drivs 
nu vidare i Förvaltningsrätten med stöd av SKR, Sveriges kommuner och regioner. Övriga 
utbildningsförbund i landet driver samma fråga. Förbundets fordran på Migrationsverket 
från 1 juli 2017 uppgår till dags dato till 33,2 mkr, i balansräkningen finns upptaget en 
fordran på 24,8 mkr. 

Överläggningar mellan Migrationsverket och SKR resulterade i slutet av året i att man i 
samråd öppnat upp för en möjlighet för kommunerna att ansöka om ersättningen trots att 
ansökningstiden passerat. Detta kan göras genom att kommunerna ansöker om 

återställande av försutten tid . 

Kommentar: I domar hos Kammarrätten i Göteborg 220209, dvs efter bokslutsdatum 
upphäver Kammarrätten tidigare beslut hos Migrationsverket och Förvaltningsrätten, och 
återvisar ärendena till Migrationsverket för behandling. Domarna, vilka ger förbundet rätt i 
sak, äger laga kraft 220303 under förutsättning att något överklagande från 
Migrationsverket inte görs. Utslaget har givetvis mycket stor betydelse för förbundets 
framtida ekonomiska situation. 
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Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

Budget- och resultatuppföljning 
Överläggningar mellan förbundsdirektionen och företrädare för medlemskommunernas 

kommunstyrelse sker senast under maj månad varvid medlemsbidrag skall fastställas. 

Förbundsdirektionen fattar senast i november månad beslut om budget för kommande 

budgetår. Budgeten föreläggs förbundsmedlemmarna . 

Förbundsdirektionen erhåller en ekonomisk rapport vid varje sammanträde . 

Förbundet skall minst en gång per år, vid tillfälle enligt överenskommelse med 

medlemskommunerna överlämna uppföljningsrapport till medlemskommunerna avseende 

förbundets verksamhet . Delårsrapport överlämnas till medlemskommunerna efter 

revisorernas granskning. 

Förbundet skall senast den första mars ha upprättat förslag till årsredovisning för det gångna 

verksamhetsåret. Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlemskommun 

för godkännande och prövning av ansvarsfrihet för förbundsdirektionen. 

Förbundsdirektionen erhåller vid samtliga sammanträden en ekonomisk rapport. 
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Intern kontroll • uppföljning 

Rutin/system Kontrollmoment Uppföljning 

Resultat och måluppfyllelse Uppföljning av statistik Har genomförts i enlighet 

med det fastställda 

årshjulet som avser det 

systematiska 

kva I itetsa rbetet. 

En utvecklingschef 

anställdes i augusti 2021 . 

Ett av uppdragen är att 

utveckla det systemat iska 

kvalitetsarbetet. 

Extra anpassn ingar, särskilt Stöd till den elev som Uppföljning sker 

stöd och åtgärdsprogram r iske rar att inte utvecklas i kontinuerligt. Särskilda 

riktning mot kunskapsmålen planer för olika former av 

stöd insatser är framtagna. 

Utifrån dessa har det 

planerats för insatser 

utifrån varje elevs behov. 

Attestrutiner Avstämning mot attestlista, Har utförts regelbundet och 

leverantörsfaktu ra vi a st ickprov. Revideras vid 

behov. Som exempel kan 

näm nas då medarbetare 

påbörjar/avslutar sin 

tjänstgöring. 

Bisyssla Kontroll att alla anmä lt om Kontrol l att al la anmält om 

de har, eller inte har, en de har, eller inte har, en 

bisyssla bisyssla . Uppföljning sker i 

samband med 

medarbetarsamtalen som 

ge nomförs mellan 

september och november 

månad varje år .. Kontrollen 

har genomförts enligt plan. 

Rutin för fördelning av Kontro ll att rutinerna fö ljs av Riskbedömningar inom de 

arbetsmi ljöuppgift er fö ljs samt liga som fördelats områden där det finns 
a rbetsmiljöu ppgifter maskiner el ler andra 

redskap som kan utgöra en 

risk för elever och personal 

genomförs . 

Förd elning av 

arbetsmi ljöuppgift, från 

rektor till lärare, sker i 

samband med 

nyanställning. För att 
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erhålla fördelning av 
arbetsmiljöansvar krävs 
också att läraren har 
genomgått en 
grundläggande 

arbetsmiljöutbildning. 
Kontroll att rutinerna följs 
har genomförts 
fortlöpande. 

Rehabilitering Kontroll att handlingsplan Arbetet har skett löpande 
tas fram för de som är under året. Utifrån underlag 
sjukskrivna längre än 30 från personalsystemet 
dagar om det kan antas att Personec kontaktar 
en medarbetare kommer att personalenheten chef för 
bli sjukfrånvarande mer än att denne ska ta fram en 
60 dagar. handlingsplan. 

Handlingsplaner har tagits 
fram för alla medarbetare 
som varit sjukskrivna längre 
tid än 30 dagar. Den totala 
sjukfrånvaron för 2021 har 
minskat, 
från 2,8 % för 2020 till 2,21 
% för 2021. Den minskade 
sjukfrånvaron kan vara ett 
resultat av det aktiva 
förebyggande 
arbetsmiljöarbetet som 
pågått under de senaste tre 
åren . Ett arbete som 
kännetecknats av 
systematiskt och tidigt 
agerande vid tecken på 
ohälsa . Målet i 
arbetsmiljöplanen, högst 
3% sjukfrånvaro, har 
uppnåtts för 2021. 
Kontrollen har utförts enligt 
plan . 

Rehabilitering Kontroll av genomförda Arbetet har skett löpande 
samtal vid upprepad under året. Underlag tas 
korttidsfrånvaro fram ur Personec för att 

bevaka upprepad 
korttidssjukfrånvaro. 
Utifrån underlagen tas 
kontakt med berörd chef för 
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att denne ska ta samtal med 

aktuell medarbetare. 

Underlag tas även fram för 

att bevaka upprepad 
korttidssjukfrånvaro . 

Utifrån underlaget tar chef 

samtal, ett hälsosamtal, 

med berörd medarbetare 

för att se om det finns 

åtgärder som kan behöva 

vidtas för att undvika att 

medarbetare med 

upprepad 
korttidssjukfrånvaro 

övergår till 

långtidssjukfrånvaro. 

Har genomförts under året 

enligt plan. 

Frånvaro i Personec Kontroll att frånvaron stäms Kontroll av att frånvaron i 

av mot personalsystemet Personec 

skoladministrationens stäms av mot den sjuk- och 

rapportering friskanmälan som görs till 

skoladministrationen när 

någon är sjuk eller hemma 

för vård av barn. Denna 

avstämning sker månadsvis 

av cheferna, men stäms 

sedan av två gånger under 

året för att säkerställa att 

rapporteringen i Personec 
är korrekt. Det finns inga 

återstående poster pga. 

sjukfrånvaro eller vård av 

sjukt barn i Personec per 

den 31 december 2021. 

Dokumenthanteringsplan Kontroll att rutinerna i Fö rbundet ingår sedan ett 
dokumenthanteringsplanen år i gemensam arkivenhet 

följs med övriga 

Sydnärkekommuner och 
Sydnärkes 

Kommunalförbund. 

Samarbetet syftar till att 

säkerställa att de 

kommunala 
myndigheternas arkiv 
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bevaras, hålls ordnade och 

vårdade. 

Kontroll har skett under 

året. 

Handhavande av mediciner Kontroll att våra rutiner En loka l rutin för kontroll av 

följer Hälso- och läkemedelshantering är 

sjukvårds lagen framtagen utifrån den 

metodbok som elevhä lsans 

medicinska insats följer. 

Egenkontroll genomförs 

fyra gånger per läsår av 

medicinskt ledningsansvarig 
sko lsköterska. Kontro llen 

dokumenteras i 
"Egenkontrol l för 

läkemedelshantering" . Det 

som kontrolleras är: 
-att de lokala rutinerna följs 

-att kylskåpets 

temperaturmätningar är 

gjorda 

-att alla läkemede l är inlåsta 

-hå llbarhet för läkemedel 

Kontro ll erna är genomförda 

utifrån plan under 2021. 

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Verksamhetsmål 
Under året har direktionen fastställt nya verksamhetsmål för förbundet . Utgångspunkt i 

framtagandet har varit förbundets programförklaring, visionerna för Alleskolan och AlleVux 
samt övriga relevanta styrdokument. De nya verksamhetsmålen beslutades vid direktionens 

sammanträde 211217. Mätbara indikatorer kommer att beslutas om vid sammanträde 

220401. 

Gällande de finansiella målen kommer dessa att behandlas vid direktionssammanträde i 

mars 2022. 

Verksamhetsmål från och med 1 januari 2022 
• Alla behöriga sökande erbjuds i möjligaste mån studieplats på sitt 

förstahandsval på de program som erbjuds i förbundets egen regi. 

• De utbildningar som erbjuds motsvarar i hög grad e levers och 

arbetsmarknadens efterfrågan. 

• Medarbetare har goda förutsättningar att erbjuda all a elever undervisn ing av 

hög kvalitet. 
• Elever upplever trygghet, studiero och trivsel. 
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• Andelen gymnasiee lever med examen inom fyra år är högre än för riket . 

• Alla elever inom gymnasiesärskolan når sina mål. 

• Andelen elever med godkända betyg inom vuxenutbildningen är högre än för 

riket. 

• Utveckla samverkan med medlemskommunernas grundskolor. 

• Alleskolan och All evux är det självklara valet för ungdomar och vuxna. 

Uppföljning av verksamhetsmål 2021 
Då de nya verksamhetsmålen fastställdes först i december följer här en uppföljning av de 
tidigare verksamhetsmålen. 

1 Andelen gymnasieelever med examen inom fyra år ska öka 
Må/uppfyllelse hög 

::: 

( ..-~rt111d:i~J,:1,,~1 1r~ ~ i:'Mt11~1, \11:_1 11 • ~ ~1. 14-:4t:!:Y.J.:.rn1111.1·,, 1m 1,h:l L~:1 JH1f•l(i•0 
,1111t.oi l ~"" '" ' i:: r,m t.-: rJ•t:11 -~ i ~mr~•.-wt, 1 ►.-:rrmu-: 111 1'\ f.~ r 4 ~- ~.,,%': m.-tt "1.:.ur.-n ,N,- .:t ,,. , , 1ti,:. , l\1 ,•·1,111w..- rr ... 11 .~nl .11 ! ~,,., ,., .. ~~'" ~.r.,J•l'lfl r"' i >m .. ,-·m- 1 ~1: rrm ,T'l "i4 f'r.r ◄ ;. .. ,:, .. ,1, n, ,nu, N. i-1,..,.,. r 

~'>-; ,trl l f:t/1,:: ,rt"~r,:. t;; !XJ~r1 ~!'),:r~ r {,,-.. ,•,: t": M1'?";rr11 r·rfr.!r I~ ~ r" ;,•.'} rlh rt!~ ,e,1'!"1 ~ ~ rn 3n,.IJ t·tt t; l1>1t i r,(l<t-':;~,:, :'.,!•lfi l ;r ~J, .-;~ ,.., ; r/.'U, 

Enheterna vid Alleskolan är indelade enligt följande: 

Alleskolan 1 Fordon- och transport, Industritekniska, Teknikprogrammet 
2 Barn- och fritid, Vård- och omsorgsprogrammet 

Alleskolan 3 Bygg- och anläggning, El- och energiprogrammet 

Allesko lan 4 Estetiska, Humanisti ska, Samh ällsveten skapliga programmet 
All eskolan 5 Ekonomi, Handel- och administrationsprogrammet 

Al lesko lan 6 lntrodu ktionsprogrammet 
Al leskol an 7 Naturvetenskapliga, Re staurang-och livsmedelsprogrammet 

All a kommuner i riket 
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2 Utvecklingen av den digitala kompetensen ska säkerställas 

Må/uppfyllelse hög 

Exempel på insatser för att säkerställa den digitala kompetensen: 

Samtliga elever och personal har tillgång till en egen dator 

I samtliga undervisningsrum finns projektorer 

I samtliga lokaler finns trådlöst nätverk 

Den digitala plattformen Google Classroom används av elever och lärare i undervisningen 

och för kommunikation med elever, medarbetare och vårdnadshavare används V-klass. 

Under de långa perioder av distansundervisning och distansarbete till följd av pandemin 

visades prov på hög digital kompetens hos såväl elever som personal. 

Arbetsgruppen PDL, pedagogiskt digitalt lärande, med bred representation utgör ett stort 

stöd i det digitala lärandet 

3 Mångfald, engagemang och tillit ska prägla verksamheten 

Må/uppfyllelse varken hög eller låg 

Måluppfyllelsen är svårt att mäta, och direktionen har beslutat att revidera detta mål. För 

att under 2021 ändå ge en bild gällande målet har analys av resultaten i "Min skolmiljö 

2021" genomförts. 68 % av eleverna i årskurs 1-3 har besvarat enkäten som bland annat 

omfattar områden som trygghet, trivsel, kränkande behandling och trakasserier och 

diskriminering. I resultaten kan följande särskilt belysas: 

Trivsel. 81 % av eleverna trivs väldigt bra eller bra på Alleskolan. Motsvarande siffra för Allevux är 
90%. 
Kränkande behandling. Drygt 6% anger att de utsatts för kränkande behandling eller trakasserier. 
Diskriminering. Drygt 7 % anger att man utsatts för diskriminering. 

Utöver "Min skolmiljö" har även Skolinspektionens enkät "Skolenkäten" använts. Enkäten har 
använts av elever i hela riket. Av eleverna i årskurs 2 på Alleskolan besvarade 69% enkäten. 
Indexvärden 0-10. 

Medelvärde Medelvärde 
Frågeområde Alleskolan riket 
11Tillit till elevens förmåga" 7,7 7,8 
"Argumentation och kritiskt tänkande 6,8 6,8 
"Grundläggande värden i lärandet" 6,3 6,4 
11 Grundläggande värden i skolan" 7,7 7,7 
11Trygghef' 7,0 6,6 
11 Förhindra kränkningar11 7,4 7,5 

Ovanstående är ett axplock av de frågor som sammanställts, analyserats och där 

handlingsplaner med beskrivna åtgärder har upprättats. 

4 Antal elever som deltar i förbundets utvecklingsarbete ska öka 

Må/uppfyllelse hög 

Trots att en stor del av året präglades av distansundervisning deltog ett stort antal elever i 

programråd, referensgrupp i den pågående nybyggnationen, Alle kåren, klassråd där 
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elevernas fysiska och psykosociala arbetsmiljö är ett kontinuerligt inslag samt 

arbetsmiljöronder med elevskyddsombud från samtliga program. 

Gällande inflytande i undervisningen gavs dessa svar i den ovan nämnda Skolenkäten gavs 

dessa svar gällande frågeområdet "Delaktighet och inflytande" 

Frågeområde 
"Vi elever har inflytande över undervisningens innehåll 
"På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket 
sätt vi ska arbeta med olika skol uppgifter" 

Medelvärde 
Alleskolan 
5,4 
6,1 

Medelvärde 

riket 
5,1 
5,8 

"I min skola är vi elever med och påverkar vår skolmiljö" 6.4 6,5 
Resultaten är i förhållande till riket höga men liksom övriga frågeställningar arbetas det vidare även med dessa. 

5 Samverkan med medlemskommunerna och dess näringsliv ska öka 
Må/uppfyllelse låg 

Samverkan har skett via nätverksmöten avseende olika professioner såsom lärare, studie

och yrkesvägledare, elevhälsopersonal, personalchefer, skolchefer med flera. Till följd av 
pandemin har många möten behövt ställas in, och färre möten och sammankomster än 

planerat har därför ägt rum. 

6 Förbundet ska i högre grad synliggöra förbundets möjligheter att erbjuda 

kompetensutveckling för arbetslivet 

Må/uppfyllelse hög 

Efterfrågan på utbildningar för vuxna har ökat i hög grad. Genom informationsinsatser, såväl 

regionala som lokala, har fler förvärvsarbetande efterfrågat vuxenutbildning. Genom de 

köpta distanskurserna möjliggörs för individen att kombinera arbete med studier, 

företrädesvis i teoretiska ämnen. lnformationsinsatser, framförallt via sociala medier, har 

lockat många intresserade till förbundets yrkesutbildningar för vuxna. Under 2021 

omfattade dessa barnskötare-, florist-, svets-, omvårdnads-, samt väktarutbildning. 

7 Organisationen ska kunna erbjuda samtliga behöriga sökande att antas på sitt 

förstahandsval av de kurser som erbjuds i egen regi 

Må/uppfyllelse hög 

Med undantag av två gymnasieprogram kunde samtliga sökande erbjudas studieplats på sitt 

förstahandsval. Undantagen gällde Fordons- och transportprogrammet där antalet sökande 

var så stort att samtliga sökande trots en utökning av organisationen inte kunde erbjudas 
plats, samt till VVS- och fastighetsprogrammet där antagning inte var möjlig då det saknades 

APL-platser. Detta innebar att behöriga sökande erbjöds plats på sina förstahandsval till 12 

av 14 gymnasieprogram. 

8 Finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning ska anges. 

Må/uppfyllelse hög 

Finansiella mål är angivna och redovisas nedan. I december 2021 beslutade direktionen att 
de finansiella målen ska revideras för beslut under våren 2022. 
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9 Förbundets attraktivitet och varumärke ska st ärkas 
Må/uppfyllelse varken hög eller låg 

Ti ll fö ljd av pandem in har många planerade marknadsförings- och informationsaktiviteter 

inte kun nat genomföras. Dock har ett fl erta l digita la informationsakt iviteter ägt rum med 

framgång, häribland årets studentfirande, Öppet Hus och flera informationskvä llar. 

Förbundet ger nyutexaminerade lärare goda förutsättningar att komma in i sin yrkesro ll och 

utvecklas i professionen genom att en de l av arbetstiden under första anstä llningsåret 

används til l introduktion, att ha en mentor som stödjer läraren etc 

I förbundet arbetar många yrkeslärare som har lång erfarenhet från branschen, men saknar 

pedagogiken. För att få goda förutsättningar att fu llgöra sin utbildning ges utrymme inom 
arbetst iden. 

Finansiella mål - uppfyllelse 
För att säkerstä ll a en god ekonomisk hushå ll ni ng har förbundets direktion faststä ll t må l för 

förbundets ba lans li kviditet, so liditet och finansie ring av egna investeringar. 

Må let för ba lans likviditet ska ll vara minst 120 % och i årsbokslutet är detta mål uppfyllt. 

Må let för soliditeten ska ll vara minst 10 % och i årsboks lutet är detta må l ej uppfyllt. 

Må let för finansiering av egna investeringar uppgår ti ll 100 % och detta är vid årsbokslutet 

uppfyllt. 

Målen för förbundet är re lativt lågt satta i förhål lande ti ll den h istorik som redovisas 

i tabe llerna nedan. An ledningen t il l detta var att förbundet räknat med att resu ltaten för 

verksamheten under en period sku ll e komma att redovisa negativa resu ltat. Nybyggnation av 

Hus M har i sin he lhet finansieras med lån. Bevi ljad kredit uppgår ti ll 75 mi ljoner kronor. Av den 
beviljade krediten kommer förbundet att lyfta 73,7 mkr. Nybyggnation ingår inte i det 

finansiella målet. 

Under 2022 kommer en översyn ske av de finansie ll a må len. 

Tabe ll över f in ansiell a må l år, 5 år 
År2021 År 2020 År2019 År 2018 År2017 

Ba lans likviditet 133 % 121 % 122 % 142 % 152 % 
Mål minst 120 % 

År2021 År2020 År2019 År 2018 År2017 

So li ditet 8,8% 11,2 % 15,6 % 20,7 % 22,8 % 
Må l minst 10 % 

År2021 År 2020 År2019 År 2018 År 2017 
Investeri ngar 3 345 3 347 2566 6 283 6 374 
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Avvikelse från budget 
Förbundet gick in i 2021 med ett sparbeting om 10,5 mkr och under året har förbundet 
aktivt fortsatt arbeta med kostnadsreduceringar och anpassningar inom den egna 

verksamheten . 

Förbundet redovisar för 2021 ett underskott på 0,4 mkr som också är avvikelsen mot budget. 
Intäkterna är 4,3 mkr högre och kostnaderna 4, 7 mkr högre än budgeterat. Både intäkter 
och kostnader har påverkats med 3, 7 mkr av en renovering av köket, som ej var budgeterad . 
Rensat från denna är intäkterna 0,6 mkr högre än budget och kostnaderna 1,0 mkr högre. 

De stora avvikelserna jämfört med budget på intäktssidan återfinns inom bidrag. Bidrag från 
staten minskade under 2021 mot budget med 4, 7 mkr. Förbundet fick under året ett 
ägartillskott och del av den så kallade skolmiljarden från medlemskommunerna på totalt 6,8 
mkr, vilket ej var budgeterat. Vidare är de interkommunala ersättningarna samt ersättning 
för SFI lägre än budgeterat. 

Intä kte rn as förde ln ing 2021 

• Mecllemsbidrag 63% ■ Försä ljn ing av verksamhet/tjänster 6% 

■ Interkommunal ersättning 25% ■ Bidrag-från staten 5% 

■ Övriga intäkter 1% 

Kostnaderna för interkommunal ersättning inom gymnasieskolan ökade mer än budgeterat 
då elever från medlemskommunerna i högre utsträckning väljer en annan skola eller 
program som inte finns på Alleskolan. 

Kostnadernas förde lning 2021 

■ Personalkostnader 60% ■ Köp av verksamhet/tjänster 8% ■ Interkommunal ersättning 14% 

■ Lokalkostnader 9% ■ Läromedel/material/övrigt 6% • Kapitalkostnader 3% 
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Balanskravsresultat 
Balanskravet framgår av kommunallagen 11 kap 5-6 §§ och innebär att intäkterna ska 

överstiga kostnaderna. För avstämning av om balanskravet kan anses vara uppfyllt justeras 

årets resultat bland annat med eventuella realisationsvinster och realisationsförluster, se 

uppställning nedan. 

Direktionen har beslutat att inte återställa det uppkomna balanskravsresultatet -659 tkr för 

2021 med hänvisning till förbundets starka finansiella ställning . 

·''Belopp i tkr 2021 2020 

Årets resultat enligt resultaträkningen -411 -7 385 

- reducering av samtliga realisationsvinster -248 -30 

+ justering för realisationsvinster enligt 

u ndantagsmöjlighet 

- justering för realisationsförluster enligt 

u ndantagsmöjlighet 

+/- orealiserade vinster och förluster i värdepapper 

-/+ återföring av orealiserade vinster och förluster i 
värdepapper 

= Årets resultat efter balanskravsjusteringar 

- reservering av medel till resultatutjämningsreserv 

+ användning av medel från resultatutjämningsreserv 

Bala nskravsresu ltat -659 -7 415 

Synnerliga skäl (ingen återställning pga stark finansiell +659 +7 415 

ställning) 

Balanskravsresultat att reglera 0 0 
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Väsentliga personalförhållanden 
Uppgifterna till den personalekonomiska redovisningen bygger på data uttaget från 

Personec som är utbildningsförbundets personal- och löneadm inistrativa system och utgår 

från antalet månadsanställda medarbetare i förbundet per den 31 december 2021. 

Personalstatistik 
Tabellen nedan redovisar antalet månadsanställda medarbetare 2021-2019, fördelat på män 

och kvinnor. Tabellen visar även antalet helårsarbetare baserat på arbetade timmar. I 

antalet helårsarbetare tas hänsyn till exempelvis föräldraledigheter, studie- och 
tjänstledigheter samt sjukfrånvaro. Antalet helårsarbetare avrundas till närmaste heltal. 

Antal 
Andel 
% 

335 321 293 331 319 299 170 

58 

Som tabellen ovan vi sar fortsätter antalet månadsavlönade och antalet helårsarbetare att 

minska. Förbundet redovisar 293 månadsavlönade medarbetare 2021, där kvinnorna utgör 

58 % och männen 42 %. Sedan 2019 har förbundet minskat anta let månadsavlönade med 42 
personer och 32 helårsarbetare. Denna minskning är ett led i den anpassning av verksam het 

och organisation som har skett efter den oerhört snabba utökningen av elever och 

medarbetare som skedde under perioden 2015-2018. I det arbete som pågår avseende 

kostnadsanpassningar är det av yttersta vikt att behålla den höga kvalitet som präglar 

förbundets verksamhet. 

Sysselsättningsgrad 
Diagrammen nedan visar antalet medarbetare inom förbundet som har en 

ti ll svidareanstä llning respektive en tidsbegränsad anstä llning, fördelat på män och kvinnor 

under åren 2019-2021. 

Antal tillsvidareanställda Antal tidsbegränsat anställda 

190 30 
180 25 
170 

~ 

157 
160 20 
150 15 
140 - Kvin nor ...._ - Kvinnor 

130 - Män 10 
15 ..., .. 

- Män 

120 
5 

110 
100 0 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Förbundet redovisar 28 färre månadsavlönade medarbetare 2021 jämfört med 2020. 

Minskningen har skett både i anta let tillsvidareanställningar och anta let tidsbegränsade 

anstä llningar. 
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Den största minskningen av antalet månadsavlönade medarbetare har skett bland lärare, där 

förbundet redovisar 24 färre lärare jämfört med förra året, vilket framgår av tabe llen nedan. 

Det är en medarbetare som har en til lsvidareanstäl lning som e levassistent i förbundet men 

som arbetar på en tidsbegränsad anstä ll ning som lärare. Denna medarbetare redovi sas i 

tabellen nedan som lärare. 

I 2020 års siffror ingick en biträdande rektor på enhet 2 i chefsgruppen, vi lket förk larar 

ökningen mellan 2019 och 2020 i den gruppen . Förordnandet upphörde i början av 2021. 

Förbundet har rekryterat en utvecklingschef under 2021 vilket gör att antalet personer i 

chefsgruppen är densamma 2020 och 2021. I gruppen adm inistration är det en 

skoladmin istratör och en biblioteksassistent som har slutat i förbundet under året, vi lket 

förk larar ski ll naden för denna grupp. I gruppen elevhälsa så redovisar förbundet 7 kurato rer 

2020 och 4 kuratorer 2021. 2 kuratorer påbörjar sin anstä ll ning i början av 2022, varför dessa 

personer inte finns med i 2021 års siffror. 

Lärare 239 227 203 

El evassistenter 20 18 19 

Elevhä lsa {kurator, sko lsköterska, 24 24 21 

specia lpedagog, socia lpedagog) och SYV 

IKT 6 6 6 

Service och fastighet 5 4 4 

Chefer 14 15 15 

Administration 18 17 15 

Andra yrkesgrupper 9 10 10 

Tota lt 335 321 293 

De flesta medarbetare i Sydnärkes utbildningsförbund har en helt idsanstä ll ning. Det är 
endast 7 personer som har en deltidsanstä ll ning, vi lket utgör ca 2 % av de månadsavlönade. 

Antal heltider Antal deltider 

200 8_~77 7 
165 6 

6 5 
150 3.L_ 

5 
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·♦ • .. • 4 ❖ ♦◄---
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·♦ • H ♦ 3 . ..-- ♦.r--- 2 · ♦ • H ♦ , Män ♦◄ ♦◄ J • Män 

50 
· ♦ • H * 2 ♦ -•~ ♦◄ -♦r-- ~.-- ♦- ♦◄ <Il> ◄ 
· ♦ • • ,. 

1 $-◄ ♦◄ · ♦◄ 
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♦◄ ♦◄ ♦◄ 

0 
2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Under de senaste tre åren är det inom fyra olika yrkesgrupper som medarbetare har 

deltidstjänster. Det är inom lärargruppen, tränare, samordnare och e levassistent. Av de 4 

lärare som har en deltidsanstä ll ning är det 1 person som haren tidsbegränsad anstä ll ning 
utifrån att medarbetaren är 68 år, 2 personer som har annat arbete vid sidan av sin 
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anstä llning inom förbundet och en person är obehörig lärare och önskar utökad 

sysse I sättn i ngsgrad. 

Fördelning deltidstjänster 

Samordnare 

Tränare 2 

4 
Lärare ~~/.t~W////J;;JJ}}},t~.t,)//4 s 

Elevassistent -1 ...... 1 

0 2 4 6 8 

Åldersfördelning 

10 

■ 2021 

~~ 2020 

~ 2019 

Diagrammet nedan visar åldersfördelningen i förbundet . Mede låldern är 48 år. Förbundet 

har flest anta l medarbetare i åldern 40-49 år. Den största förändr ingen i åldersstrukturen 

mellan åren 2019-2021 är att gruppen 40-49 år samt gruppen 60 år och äldre har blivit färre. 

Fördelningen över antalet personer inom varje ålderskategori 

140 
115119 

120 
101 . ·0 971-0-3101 

•♦♦ 
100 

~ 80 ■ 2021 

~ 60 8- r· 2020 

40 35 35 ~ _ 
'.1 2019 

;;;~ 20 .. ,~ .. , 
0 

.. , 
0-29 30-39 40-49 50-59 60-

Lön 
Diagrammen nedan presenterar he ltids lönen inklusive löneti ll ägg för förbundets 

medarbetare under åren 2021 - 2019 . I det högsta löneintervallet finns chefsbefattningar, 

förste lärare och några andra lärare samt enstaka medarbetare inom stödfunktion så som 

ekonomi och elevhälsan. 
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Månadslön 2021 
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Månadslön 2020 
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El Män 
iE Kvinnor 

Nedanstående tabell visar medel månadslönen inkl. lönetillägg per åldersgrupp för 

förbundets kvinnliga lärare. Förbundet har totalt 100 kvinnliga lärare . 

- 30 32 325 32 767 

31 - 40 35 871 37 325 

41 - 50 39 731 40 363 

51 - 60 41024 41132 

61 - 40 443 40443 

Alla åldrar 39 075 39 832 
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Nedanstående tabel l visar medel månadslönen inkl. lönetillägg per åldersgrupp för 

förbundets manliga lärare . Förbundet har totalt 103 manliga lärare. 

, Åldersintervall (män) Medelmånadslön inkl. Medelmånadslön inkl. 
I lönetillägg lönetillägg I 
I 

(oavsett anst form) (tillsvidareanställda) 

- 30 30 700 31267 
31 - 40 37 633 37 786 
41 - 50 39 044 40122 
51 - 60 41012 41 739 

61 - 40 664 42 188 

Alla åldrar 39 337 40 206 

Nedanstående tabell visar mede l månads lönen inkl. lönetil lägg per åldersgrupp för 

förbundets samt liga lärare . Förbundet har totalt 203 lärare. 

I"• 0 • i"''1;:f"''"'t7-"fä~-fii~'l<•~-• -• --•. -:-- c,~"'f,-'Jffl•;,,•,;• • ;; ,.,,,. ,,, ' "~ 
1, Aldersmtervall ': :,.df~,h:," t;:;,:.,:?_; Medelmanadslon·mkt·;~-:,t>;.,/; .. 'Medelmanadslon mkl:" i t 
1·~· , , ~ ~ , .~.~•;~~j-;(VX,<c"'-l!i: H, 'X' { J -~~"~·-<'.,:)'..~ µJ;N, {{;,,'<:" ,~~.\- ·- '."i ~ }'"JS-~~~1~~"1 '.P-•.-t- d , •--,t ' ,. ,; ,, ~~~ ...... ~✓.-'f3."a:~.;.~11H1'::~1,'i•,,.~~"'- ' x, -<; 

1 lönetillägg lönetilläg·g · · ' 
! ' ,(oavsett 'anst form),",,, .. ., (tillsvidareanställda) ' ' . 
I « , ~\ ,,,t,.•• ,,,:;, ~~,.,, ✓,;;,;'i~,;-~ l;,_lf,•,:,,,•~• • 

- 30 31513 32 017 

31 - 40 36 606 37 540 
41 - 50 39 378 40 246 

51 - 60 41018 41440 

61 - 40 578 41373 

Alla åldrar 39 208 40 017 

Medelmånadslönen inkl. lönetil lägg för förbundets tillsvidareanstä llda lärare är 40 017 kr. 

Det som går att utläsa från tabellerna ovan är att medelmånadslönen inkl. lönetillägg för 

både kvinnor och män stiger för varje åldersgrupp, förutom för kvinnor som är 61 år och 

äldre, där det istä llet sker en minskning. Skillnaden är däremot lägre me llan gruppen 51-60 

år och 61 år och äldre jämfört med förra året. 2021 är skillnaden 689 kr jämfört med 1412 kr 

2020. 

Varje år genomför förbundet lönekartläggningar för att säkerstä lla att det inte finns några 

osakliga löneski ll nader mellan kvinnor och män. Lönekart läggningen för 2021 visar att det 

inte finns några osakl iga löneskil lnader mel lan kv innor och män som utför lika ell er likvärdigt 

arbete. Förutom att genomföra lönekart läggningar arbetar förbundet aktivt med att 

ana lysera och jämföra statist ik, både internt och externt, inför varje års löneöversyn. Detta 
för att bevaka att förbundet har konkurrenskraftiga löner jämfört med andra kommuner och 

för att säkerstä lla lönestrukturen internt. 

Kvinnor som är 61 år och äldre har bevakas särskil t i 2021 års löneöversyn samt i 

lönekartläggn ingen 2021 för att säkerstä lla att medarbetare med lång erfarenhet och god 

prestation har en fortsatt god löneutveckling. 
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Redovisning sjukfrånvaro 
Förbundets totala sjukfrånvaro fortsätter att minska och utgör 2,21 % för 2021. Det är en 
minskning med ca 1,5 procentenhet jämfört med 2019 då den totala sjukfrånvaron var 3,73 

%. I förbundets arbetsmiljöplan för 2020-2022 är ett av målen att ha en total sjukfrånvaro på 
under 3 %. Detta uppnådde förbundet redan förra året. Ett aktivt förebyggande 

arbetsmiljöarbete som kännetecknas av systematik och tidigt agerande vid tecken på ohälsa 
kan vara en förklaring till att sjukfrånvaron har fortsatt att minska i förbundet . Målet i 
arbetsmiljöplanen har även uppnåtts för 2021. 

Som tabellen nedan visar så har den största minskningen av sjukfrånvaron skett för 
kvinnorna. Männens totala sjukfrånvaro är näst intill densamma jämfört med 2020. Den 
största minskningen har skett i åldersgruppen 30-49 år samt för de som är 50 år och äldre. 
För gruppen upp till 29 år ligger den totala sjukfrånvaron på samma nivå som förra året. 

Ta be lien visar att långtidssjukfrånvaron (60 dagar eller mer) har minskat jämfört med 2020. 
Det är en större andel sjukfrånvarotimmar som kommer från korttidssjukfrånvaro än 
långtidssjukfrånvaro, även om antalet sjukfrånvarotimmar är lägre än för 2020, för både 
korttidssjukfrånvaro och långtidssjukfrånvaro. 

i}jukf_r~,n.:vir~: .· ;' ... •_i'LP ! ", ,, 2019 
, ,., ~ > 

\ ~,.,;;-.,;,,,.\'(')' ,,,,.-.. ·"' 
,, t,::: 2020''; · .. "\ 202ft,···•: ;' , :"? 

~ Ji,~;,,it,. -~-ui •• ,•< <. ,'.' ✓• ,,. ,., ' -'1 

Total sjukfrånvaro/sammanlagd 3,73 % 2,80 % 2,21 % 

ordinarie arbetstid 

Summa tid med långtidssjukfrånvaro 41,83 % 45,96 % 31,50 % 

{>60 dagar)/total sjukfrånvaro 

Summa tid med korttidssjukfrånvaro 58,17 % 54,04% 68,50 % 

{<60 dagar)/total sjukfrånvaro 

Total sjukfrånvaro 4,61 % 3,57 % 2,55 % 

kvinnor/sammanlagd ordinarie 

arbetstid kvinnor 

Total sjukfrånvaro män/sammanlagd 2,60 % 1,78 % 1,74 % 

ordinarie arbetstid män 

Total sjukfrånvaro -29 år/sammanlagd 3,48 % 1,18 % 1,20 % 

ordinarie arbetstid för gruppen 

Total sjukfrånvaro 30-49 3,11 % 2,99 % 2,12 % 

år/sammanlagd ordinarie arbetstid för 

gruppen 

Total sjukfrånvaro S0år-/sammanlagd 4,58 % 2,77 % 2,39 % 

ordinarie arbetstid för gruppen 

Som ett komplement till förbundets redovisade sjukfrånvaro angivet i procent, redovisas 
nedan sjukfrånvaron angivet i antal sjukfrånvarotimmar. Diagramen visar det totala antalet 
sjukfrånvarotimmar för män och kvinnor under åren 2019-2021. Det framgår även hur 
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många av dessa sjukfrånvarotimmar som är lång- och korttidssjukfrånvarotimmar, för män 
respektive kvinnor under ovanstående år. 

Sjukfrånvaro kvinnor 2019-2021 angivet i antal timmar 
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Sjukfrånvaro män 2019-2021 angivet i anta l timmar 
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Långtidssjukfrånvaron (60 dagar eller mer) har minskat i år jämfört med föregående år, för 
både män och kvinnor . Den största minskningen har skett för kvinnorna. 
Korttidssjukfrånvaron (under 60 dagar) har minskat för kvinnorna och ökat något för 
männen, även om männens totala antal sjukfrånvarotimmar har minskat totalt sett jämfört 
med 2020. 

Långtidssjukfrånvaron har minskat med 4258 timmar, dvs . 50 %, mätt utifrån antalet 
sjukfrånvarotimmar. Det är 10 personer, 7 kvinnor och 3 män, som har haft en 
långtidssjukfrånvaro på hel eller deltid under 2021. Det är 5 färre än 2020. Av de 10 personer 
som under året har haft en långtidssjukfrånvaro är det 6 personer som är åter i anställning, 3 
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som har avslutat sin anställning i förbundet och 1 person som har en pågående sjukskrivning 

på deltid. Nedan framgår vilka orsaker långtidssjukfrånvaron består av. 

Orsak sjukskrivning> 60dgr 

Fysiska besvär/sjukdomar 8 

Psykosociala orsa ker 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Genomförda insatser utifrån Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) 

Arbetsmiljöarbete utifrån Covid-19 
Precis som 2020, så har arbetsmiljöarbetet under 2021 präglats mycket av den pandemi som 

vi fortfarande befinner oss i. Arbetsmiljöarbetet har under 2021 varit systematiskt och det 

har präglats av kontinuerliga riskbedömningar, samverkan, anpassningar och uppföljningar. 

Arbetet har skett i ett nära samarbete med fackliga parter, skyddsombud, 

huvudskyddsombud och i en nära dialog mellan chef och medarbetare. 

Förbundet har i större utsträckning under pandemin satsat på ergonomiska genomgångar 

och inköp av arbetshjälpmedel i situationer där det har varit aktuellt . Förbundet har även 

uppmuntrat till fysisk aktivitet och rörelse samt informerat medarbetare om det stöd 

förbundet kan erbjuda, bland annat i form av samtalsstöd, som kan vara aktuellt för vissa 
medarbetare som upplever oro under pandemin . 

Arbete utifrån arbetsmiljöplan för 2020-2022 
Förbundets arbetsmiljöarbete bedrivs utifrån den arbetsmiljöplan som togs fram 2019 och 

som gäller för 2020-2022. Arbetsmiljöplanen beskriver inriktningen för arbetsmiljöarbetet, 

vilka aktiviteter som ska genomföras och hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska följas 

upp. Inriktningen för arbetsmiljöarbetet med tillhörande aktiviteter grundar sig på det 

systematiska arbetsmiljöarbetet innefattande arbetsmiljöronder, 

medarbetarundersökningar, samverkan på APT och i den centrala samverkansgruppen samt 

utifrån den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Analys av inträffade tillbud och olycksfall (arbetsskador) 
Under året är det 76 olika händelser som har tagits upp och analyserats i den centrala 

samverkansgruppen. Analysen av tillbud och olycksfall är en viktig del i förbundets 

systematiska arbetsmiljöarbete. 
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Det är nästan 50 % av de inträffade händelserna som handlar om exponering av Covid-19. 

När elev eller medarbetare testas positivt för Covid-19 gör förbundet en utredning för att 

kartlägga om andra kan ha utsatts för exponering av Covid-19. Visar utredningen att det 

finns misstanke om exponering har utredningen resulterat i att en anmä lan om allvarligt 

tillbud har gjorts till Arbetsmiljöverket. Detta har skett i 35 fall. 

Det har även anmälts andra händelser kopplat till Covid-19 . Det har då handlat om trängsel i 

förbundets lokaler, medarbetare som känner oro för att bli smittade och upplevd stress. Det 

har anmälts 3 arbetssjukdomar under året. I två av dessa fall är det medarbetare som har 

fått fysiska besvär i axlar, nacke, skuldra och handleder som är kopplat till en större andel 
bildskärmsarbete då arbetet skett på distans. 

Flera av de interna tillbudsanmälningarna samt olycksfallsanmälningarna till 

Försäkringskassan har bland annat handlat om händelser på gymnasiesärskolan. 

Medarbetare har blivit fysiskt påverkade av utåtagerande elever, någon yttre omständighet 

har varit en påverkande faktor till händelsen. Det har även förekommit händelser på skolan 

där hotfulla situationer har uppstått, bland annat har medarbetare gått emellan elever som 
haft fysisk konfrontation med varandra. 

Kommande insatser utifrån Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) 

Arbetsmiljöundersökning och fortsatt arbete med dess resultat 
Förbundet ska i samband med de årliga arbetsmiljöronderna genomföra en 

arbetsmiljöundersökning på enhetsnivå i syfte att undersöka den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön . Detta har skett under hösten 2021 precis som föregående år. Från och med 

januari 2022 kommer respektive chef att ana lysera och diskutera enhetens resultat på APT 

och jämföra resultatet med föregående års resultat. Arbetet kommer att fortsätta under 

våren 2022 där enheterna utifrån resultatet gemensamt kommer överens om vad som 

fungerar bra i gruppen, vad som kan bli bättre och vad som krävs för att nå dit . Arbetet 

dokumenteras i en handlingsplan som hålls levande och följs upp tills 

arbetsmi ljöundersökningen genomförs i samband med arbetsmiljöronderna 2022. 

Friskvård 

Precis som föregående år har friskvårdsarbetet inte kunnat bedrivas på samma sätt som 

tidigare år utifrån den rådande situationen med Covid-19. Förbundet har tidigare år deltagit i 
Blodomloppet, haft gemensam friskvårdseftermiddag för all personal och erbjudit veckovisa 

friskvårdsaktiviteter för medarbetare, vilket även detta år inte har varit gångbart. 

Förbundet kan från och med i år erbjuda medarbetare att träna gratis, under vissa tider, på 

Allehallens bad och gym. Detta ser förbundet som en stor förmån för medarbetare inom 
förbundet då det är ett sätt att motivera och stimu lera till fysisk aktivitet. Det finns fortsatt 

möjlighet för medarbetare att köpa årskort på Allehallen till ett rabatterat pris, om 

medarbetaren vill träna på tider när det inte är gratis. 

Förbundet erbjuder medarbetare friskvårdsbidrag via Epassi. Det är 76,36 % av det tilldelade 

friskvårdsbidraget i kronor som har används av medarbetarna. Det är något högre jämfört 

med 2020 då 75,39 % nyttjades. 

34 



Personalförsörjning och kompetensutveckling 
Att arbeta med kompetensförsörjning är en viktig strategisk fråga för förbundet. Det handlar 
om ett kontinuerligt arbete för att trygga kompetensförsörjningen på såväl kort som lång 

sikt, i ett läge där det är hög konkurrens om potentiell arbetskraft. Det handlar om ett arbete 
som genererar att förbundet attraherar, behåller och utvecklar medarbetare för att möta 
verksamhetens nuvarande och framtida behov. En viktig del i detta arbete är att arbeta med 
förbundet som varumärke, dvs. att på olika sätt arbeta för att förbundet ska vara den mest 
attraktiva arbetsplatsen för befintliga medarbetare men även för att locka till sig nya 

potentiella medarbetare. 

I HÖK 21 med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd pekar de centrala 
parterna på vikten av ett fortsatt arbete för att säkra kompetensförsörjningen inom skolan 
både på kort- och lång sikt. Förbundet ska som arbetsgivare, enligt avtalet, utarbeta en plan 
för det lokala arbetet för strategisk kompetensförsörjning. Planen ska finnas på plats senast 
2022-03-31. Planen ska tas fram i samverkan med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. 
Utgångspunkten i arbetet med att ta fram planen är att identifiera framgångsfaktorer i 
utformningen av arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetstid och lönebildning och med stöd i 
dessa identifiera insatser för att utveckla organisationen och därmed bidra till att dessa 
områden stödjer kompetensförsörjningen. 

Förbundet brukar delta på Campusmässan för att marknadsföra förbundet som arbetsgivare, 
främst när det gäller lärarstudenter. Förbundet valde att inte delta på Campusmässan 2021, 
då Campusmässan inte kunde genomföras på plats på universitetet detta år utan endast 
digitalt. Förbundet ger nyutexaminerade lärare goda förutsättningar att komma in i sin 
yrkesroll och utvecklas i professionen. Detta genom att en del av arbetstiden under första 
anställningsåret används till introduktion. Det handlar om att skapa goda förutsättningar för 
lektionsplanering, uppföljning och efterarbete. Vidare innebär det att ha en mentor som 

stödjer läraren i den professionella utvecklingen genom att få stöd i att planera och 
genomföra undervisning, hålla i utvecklingssamtal samt göra bedömningar och 
dokumentera. Nyexaminerad lärare ges även möjlighet att följa andra pedagoger i deras 

undervisning vilket stärker förmågan att leda och bemöta elever samt att det ger tillfälle att 

samverka med kollegor. 

De flesta av förbundets obehöriga lärare studerar för att bli behöriga lärare. Det handlar 
främst om yrkeslärare, där medarbetare har lång erfarenhet från branschen men saknar 
pedagogiken . Förbundet skapar goda förutsättningar för dessa medarbetare att fullgöra sin 
utbildning. Det handlar om att de får utrymme inom arbetstiden för att studera samt att det 

finns förstelärare som i sitt försteläraruppdrag har till uppgift att ge extra stöd till de som 
studerar. Förbundet har 85 % behöriga lärare och 79 % legitimerade lärare. Förbundet 
strävar efter att alla lärare ska vara behöriga och legitimerade och har satsat på att erbjuda 

goda förutsättningar för medarbetare att genomföra behörighetsgivande utbildningar. 

Personalomsättning 
Under 2021 är det 20 personer med en tillsvidareanställning som har avslutat sin anställning 
i förbundet på egen begäran . Det är 5 fler än 2020. Det är 11 lärare, 3 studie-och 
yrkesvägledare, 4 kuratorer, 1 skoladministratör och 1 elevassistent. Det är 8 personer med 
en tillsvidareanställning som under året har gått i pension. Det är 8 lärare och det är 1 
mindre än förra året. Förbundet har en person som under 2021 har avslutat sin anställning 
då den erhållit sjukersättning från Försäkringskassan . 
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Pensionsavgångar 
Nedanstående tabell visar antalet pensionsavgångar inom en 10 års period inom förbundet, 

mätt utifrån 65 års ålder. De personer som idag är äldre än 65 redovisas under år 2022. 

Siffrorna inkluderar både tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda. Inom en 5 

årsperiod är det 35 pensionsavgångar mätt utifrån 65 års ålder. Av dessa är det 26 lärare, 

förbundsdirektör och rektorer samt andra befattningar som skolsköterska, specialpedagog, 

studiehandledare samt medarbetare på ekonomienheten. 

År 2.022 2023 2024. 2©25 2026 2027 2028 2029 2080 2031 
Antal 11 7 5 3 9 8 5 7 13 10 
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Förväntad utveckling 
Fem faktorer kommer att ha särskilt stor betydelse för förbundet under kommande år: 

• Populationsökningen 

Antalet ungdomar i gymnasieåldern ökar snabbt från år 2020, vilket är glädjande men 
innebär väsentligt ökade kostnader för förbundet . Om eleverna väljer en annan 
gymnasieskola än Al les kolan betalar förbundet interkommunal ersättning, vilken under 2021 
uppgick till i genomsnitt 136 tkr per elev och år. 

• Den ökade efterfrågan på vuxenutbildning 

Vuxenutbildningen i landet påverkas i mycket stor utsträckning av nationella beslut. 
Påverkande faktorer avseende efterfrågan är beroende av situationen på arbetsmarknaden, 
studiefinansiering, Arbetsförmedlingens krav på arbetssökande med mera. För förbundets 
del har efterfrågan på vuxenutbildning ökat mycket snabbt de senaste två åren. Inget talar 
för att efterfrågan kommer att minska, och då kommunen (i detta fall förbundet) enligt lag 
är skyldig att tillgodose kommuninvånarnas efterfrågan på behörighetsgivande 
vuxenutbildning kommer kostnaderna att öka i stor utsträckning de kommande åren. 

• Förbundets fordran hos Migrationsverket 

Förbundets fordran uppgår till 30 mkr. Migrationsverkets avslag och avvisande av förbundets 
drygt 60 ansökningar har överklagats hos Förvaltningsrätten i Karlstad och Göteborg. 
Ansökningarna härrör dig från 1 juli 2017 och framåt. Ärendena behandlades vid tidpunkten 
för bokslutet 211231 hos Kammarrätten i Göteborg. 

• Kompetensförsörjningen 

Kompetensförsörjningen är av avgörande betydelse för förbundets utveckling och den 
kompetensförsörjningsplan som parterna gemensamt tar fram har stor betydelse för att 
säkra tillgången på arbetskraft. Utmaningen för förbundet är att matcha erforderlig 
kompetens sam en minskning av personalen pågår som en nödvändig åtgärd utifrån den 
ekonomiska situation förbundet befunnit sig i sedan 2018. 

• Utbildningsskulden till följd av pandemin 

Effekterna av att eleverna inom såväl gymnasieskolan och vuxenutbildningen under 
pandemin 2020-21 i stor utsträckning bedrevs via distansundervisning vet vi ännu inte. 
Många är de åtgärder och insatser som har vidtagits både då distansundervisning pågick och 
därefter. Kartläggning, analys och åtgärder för att ge eleverna den utbildning de har rätt till 
kommer att fortsätta även under kommande åren. Kostnaderna för dessa insatser kommer 
att vara omfattande. 
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Driftredovisning 
Tkr' .. ·-.~ >:_,. , . . . " ,·. ' ?'i·t:"/;;':1}:'~Boksluf 2021 :" Budgeizoi:f''. Bokslut 2020 " · · Budget:i 

~ '< < ', •~~-•-~~J.·',,A';i: ,j!< ' ~ .,,., ;,~,""'•l.'r '~ >-< ,,., , 

Intäkter 

Kostnader 

Periodens resultat 

323 511 

-323 922 

-411 

Direktionen beslutar om budgetens intäkter och kostnader brutto. 

Gemensam verksamhet 

Intäkter 

Kostnader 

Periodens resultat 

301 236 

-150 074 

151162 

319 241 

-319 241 

0 

295 000 

-143 050 

151 950 

316 104 

-323 489 

-7 385 

291836 

-140 427 

151409 

Gemensam verksamhet omfattar Förbundsledning, Ekonomi- och IKT enhet, Personalenhet, 

Planeringsenhet, Elevhälsoenhet samt Fastighets- och serviceenhet. Medlemsbidrag, 

interkommunala intäkter och kostnader, statsbidrag samt gemensamma förbundskostnader 

redovisas under denna verksamhet. 

Gymnasieutbildning 

Intäkter 

Kostnader 

Periodens resultat 

7122 

-154 453 

-147 331 

7 258 

-157 923 

-150 665 

7 002 

-161 727 

-154 725 

Gymnasieutbildning omfattar gymnasieskolans och gymnasiesärskolans nationella och individue lla 

program fördelat på 7 rektorsenheter. 

Vuxenutbildning 

Intäkter 

Kostnader 

Periodens resultat 

15 153 

-19 395 

-4 242 

16 983 

-18 268 

-1 285 

17 266 

-21 335 

-4 069 

Vuxenutbildning omfattar grund läggande och gymnasia l vuxenutbildning, yrkesinriktad 

vuxenutbildning, distanskurser, särski ld utbildning för vuxna, svenska för invandrare samt 

uppdragsutbildning. 

avvikels1f1, 

+ 4 270 

- 4 681 

- 411 

+ 6 236 

-7 024 

-788 

-136 

+3 470 

+3 334 

-1830 

-1127 

-2 957 
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Investeringsredovisning 
Förbundets färdigställda projekt {tkr) Beslutad totalutgift Årets investeringar Avvikelse 
Utförda investeringsprojekt 

Immaterie lla an läggningsti llgångar 

Inventarier 1500 2 390 

Fastigheter 2 200 955 

Summa årets utförda investeringar 3 700 3 345 

Nybyggnation av Hus M 75 000 
Fastighet 69 236 
Inventarier och IT utrustning 3 402 

Summa nybyggnation Hus M 75 000 72 638 

Kommentar: Byggnationen av Hus M startade under våren 2020 och slutfördes under hösten 2021 . 

Den tota la investeringskostnaden uppgår vid boks lutsdatum 31 december ti ll 72 638 tkr. Slutlikviden 

erläggs efter att slutbesiktn ing genomförts och godkänts, vi lket sker under mars 2022 . 

+890 
-1 245 

-355 

-2 362 

39 



Finansiella rapporter 

Resultaträkning 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens kostnader 

Avskrivningar 

Verksamhetens nettokostnader 

Finansiella intäkter 

Finansiella kostnader 

Periodens resultat 

2,3 

4,5 

6 

323 510 316 102 

-314 686 -315 238 

-8 362 -7 481 

462 -6 617 

1 2 

-874 -770 

-411 -7 385 
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Balansräkning 
Belopp i tkr Not 2021-12-31 2020-12-31 

TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar 
Immateriel la an läggningst illgångar 7 904 1155 

Materiella anläggningstillgångar 

Mark, byggnader och tekn iska an läggni ngar 8 180 142 132 235 
Maskiner och inventarier 9 10 434 7 680 
Summa anläggningstillgångar 191480 141070 

0 msätt ni ngsti I lgå ngar 
Fordringar 10 48 684 46 380 
Kassa och bank 14 716 17 639 
Summa omsättningstillgångar 63 400 64 019 

SUMMA TILLGÅNGAR 254 880 205 089 

EGET KAPITAL, AVSÄTTN INGAR OCH SKULDER 
Eget kapital 
Ingående eget kapital 22 872 30 257 
Årets resu ltat -411 -7 385 
Summa eget kapital 11 22 461 22 872 

Avsättningar 
Avsättningar för pens ioner och li knande förp li kte lser 12 359 372 
Summa avsättningar 359 372 

Skulder 
Långfrist iga skulder 13 184 500 129 000 
Kortfristiga sku lder 14 47 560 52 845 
Summa skulder 232 060 181845 
SU M MA EGET KAP ITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 254 880 205 089 

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 15 
P ens ionsförpli kte lser 59 706 58 829 
Övriga ansvarsförbinde lser 22 331 23 855 
SUMMA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 82 037 82 684 
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Kassaflödesanalys 
Belopp i tkr ,'', ; ' , Not 2021-12-31 2020-12-31 ' 

DEN LÖPANDE VERKSAM HETEN 

Årets resultat -411 -7 385 
Justering för ej li kv iditetspåverkande poster 16 8101 7 507 

Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 
Ökn ing/ m inskning av kortfristiga fordringar -2 304 1914 
M inskning/ökning av kortfristiga sku lder -5 285 1062 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 101 3 098 

INVESTERINGSVERKSAM HETEN 

Investering i materiell a anläggningstillgångar -59 246 -17 442 

Försä ljning av materiell a an läggn ingsti llgångar 722 30 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -58 524 -17 412 

FI NANSIERINGSVERKSAM HETEN 

Nyupptagna lån 55 500 17 000 

Amorte r ing av långfrist iga sku lder 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 55 500 17 000 

Årets kassaflöde -2 923 2 687 

Likvida medel vid årets början 17 639 14952 
Likvida medel vid årets slut 14 716 17 639 
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Noter 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med lag om kommunal bokföring och redovisning och 

Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) . 

Gränsdragning mellan kostnad och investering 
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år 

klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för 

mindre värde har satts till 20 tkr och gäller för samtliga anläggningstillgångar. 

Intäkter 
Inkomster redovisas till det värde förbundet erhållit eller kommer att erhålla. EU- och statsbidrag 

redovisas enligt det aktuella bidragets villkor och restriktioner. Ett bidrag som är villkorat 

intäktsredovisas när villkoren bedöms vara uppfyllda och det bedöms vara säkert att bidraget 

kommer att erhållas. Interkommunala ersättningar intäktsförs i huvudsak månadsvis i samband med 

fakturering. 

Kostnader 

Avskrivning och avskrivningsmetod 
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär 

avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark 

och pågående arbeten görs inga avskrivningar. 

Avskrivningstider 
Följande avskrivningstider tillämpas: 

lm materiella anläggningstillgångar 

Byggnader 

Markanläggningar 

Byggnads inventarier 

Maskiner och inventarier 

Fordon 

5 år 

15-80år 

20 år 

10 år 

5-10 år 

7-10 år 

Principer för bedömning av nyttjandeperioden 
En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp görs. Omprövning av 

nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på att det är nödvändigt . 

Anläggningstillgångar 

Anskaffningsvärde 
Förbundet köpte befintligt fastighetsbestånd från Hallsbergs kommun år 2012. Samtliga byggnader 

har under 2016 bedömts genom att det samlade anskaffningsvärdet för byggnaderna delats upp på 

respektive byggnad utifrån deras respektive andel av total yta och även med beaktande av ålder. 

Merparten av respektive byggnadsvärde har hänförts till dess stomme. För byggnadsbeståndet 

tillämpas komponentavskrivning sedan år 2016. Materiella anläggningstillgångar redovisas till 
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anskaffningsvärde. Ränteutgifter aktiveras inte. Förbundet tillämpar konsekvent huvudmetoden och 

redovisar ränteutgifter som kostnad i resultaträkningen det räkenskapsår de hänför sig till. 

Avsättningar 

Principer för värdering av avsättningar 
En avsättning redovisas i balansräkningen när förbundet har en befintlig lega l förp li kte lse som en 

följd av en inträffad händelse, och det är troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer att 

krävas för att reg lera förpliktelsen samt att en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 

Avsättningar för pensioner inklusive särsk ild löneskatt avser anstäl ld a födda 1937 el ler tidigare som 

intjänat pension efter 1998. Avsättningar för pensioner är beräknad av KPA Pension en ligt RIPS med 

til lägg för löneskatt 24,26%. Aktualiseringsgraden uppgår till 98 %. 

Skulder 

Principer för värdering av finansiella skulder 
Långfristiga fi nans iella sku lder ska en ligt RKR 7 värderas till upplupet anskaffningsvärde med 

tillämpning av effekt ivräntemetoden. Då samtliga lån har kvarta lsvis räntedebitering uppskattas det 

bokförda värdet av långfrist iga sku lder vara detsamma som upplupet anskaffningsvärde. 

Ansvarsförbindelse för pensioner 
Förpliktelser för pensionsåtaganden är beräknade av KPA en ligt RIPS och redovisas en ligt den så 

kal lade blandmodellen i en lighet med lag om kommuna l bokföring och redovisning. 

Pe nsionsfö rpli kte lse avser upparbetad pension till och med 1997 inklusive löneskatt. Efter Kum la 

kommuns utträde ur förbundet betalas enligt avtal 37,45% av de årliga pensionsutbeta lningarna . 

~Not 2 Verksamhetens intäkter (tkr) · · 2021 2020 

Försälj ni ngsi ntä kter 

Hyror 

Med lemsbidrag 

Bidrag från staten 

Övriga bidrag 

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 

Försäljning av an läggningst illgångar 

Summa verksamhetens intäkter 

Askersunds kommun 

Hallsbergs kommun 

Laxå kommun 

786 

1 816 

202 464 

17 815 

936 

99 445 

248 

323 510 

65 507 

101 247 

35 710 

202 464 

636 

1819 

191805 

23 575 

827 

97 411 

30 

316102 

64160 

94 282 

33 363 

191805 
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Not 4 Verksamhetens kostnader (tkr) 2021 2020 

Bidrag och transfereringar 2 314 2 743 

Köp av verksamhet/tjänster 71412 68 065 

Persona lkostnader 195 080 201383 

Lokalkostnader 29 733 25 794 

Förbru kn i ngsmateria 1/-i nventa rier /lä rverktyg 10 548 11109 

Övriga kostnader 5 599 6144 

Summa verksamhetens kostnader 314 686 315 238 

l\fot 5 Revisionsarvode (tkr) , ,,.:'.3,J .. , "" . . . . . ·; : .. , .. ··,. , , .: . '. 2021 2020, 

Sammanlagd kostnad för revisorernas granskning av 

bokföring, delårsrapport och årsredovisning 

80 80 

Not 6 Avskrivningar (tkr) 2021 2020 

Immateriella anläggningstillgångar 

Byggnader och tekniska anläggningar 

Maskiner och inventarier 

Summa avskrivningar 

251 

5 718 

2 392 

8 362 

99 
4 880 

2 502 

7 481 

Not 7 Immateriella anläggningstillgångar (tkr) 2021 2020 

Ingående anskaffningsvärde 1 254 

Inköp 759 

Försäljningar 

Utrangeringar 

Överföringar 495 

Utgående anskaffningsvärde 1 254 1254 

Ingående ackumulerade avskrivningar -99 

Försäljningar 

Utrangeringar 

Avskrivningar -251 -99 

Utgående ackumulerade avskrivningar -350 -99 

Utgående redovisat värde 904 1155 

Avskrivningstider (genomsnittliga) 5 år 5 år 
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"Not 8 Marl<, byggnader och tekniska anläggningar (tkr) 2021-12-31 2020-12-31 , 

Ingående anskaffningsvärde 

Inköp 

Försäljningar 

Utrangeringar 

Överföringar 

Utgående anskaffningsvärde 

Ingående ackumulerade avskrivn ingar 

Försäljningar 

Utrangeringar 

Avskrivningar 

Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående redovisat värde 

Pågående investering 

Ingående anskaffningsvärde 

Årets anskaffning 

Överfört till driften 

Årets aktivering 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Avskrivningstider (genomsnittliga) 

166 019 

53 625 

16 451 

236 095 

-50 235 

-5 718 

-55 953 

180 142 

16 451 

-16 451 

0 

30 år 

163 703 

2 316 

166 019 

-45 354 

-4 881 

-50 235 

115 784 

2 356 

14 095 

16 451 

33 år 

Linjär avskrivning ti llämpas för samtliga an läggningsti llgångar utom för mark och pågående arbeten , 

INot 9] Maskiner och inv,ent~rier (tkr) 2021-12-31 .,.2020-12-311 

Ingående anskaffningsvärde 

Inköp 

Försäljningar 

Utra ngeri nga r 

Överföringar 

Utgående anskaffningsvärde 

Ingående ackumulerade avskrivningar 

Försäljningar 

Utrangeringar 

Avskr ivningar 

Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående redovisat värde 

Avskrivningstider (genomsnittliga) 

Linjär avskr ivn ing ti llämpas för maskiner och inventarier, 

25 524 

5 621 

-1 318 

29827 

-17 844 

843 

-2 392 

-19 393 

10 434 

7 år 

26108 

272 

-64 

-297 

-495 

25524 

-15 665 

64 

259 

-2 502 

-17 844 

7 680 

7 år 
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Not 10 Fordringar (tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Kundfordringar 12 083 8 369 

Fordran Ludvikamoms 2 079 2 661 

Förutbetalda kostnader 5023 6 205 

Upplupna intäkter 25 151 23 718 

Elevdatorer 4 256 5 319 

Övrig post 92 108 

Summa fordringar 48 684 46 380 

Not 11 Eget kapital (tkr) · '· ·- ·" ' · · 2021-12-31 2020-12-31' 

Ingående eget kapital enligt fastställd ba lansräkning 

Årets resultat 

Utgående balans 

22 872 

-411 

22 461 

30 257 

-7 385 

22 872 

Not 12 Avsättningar för.pf:!n_~t<>.~_~r(tkrf,,. _·:. · , ·. ·. · 2021-12-31 , 2020-12-31': 

Redovisat värde vid periodens början 372 353 

Ränta- och basbeloppsuppräkning 6 10 

Pensionsutbetalningar -44 -42 

Ändrat livslängdsantagande i RIPS 17 

Nyintjänad förmånsbestämd ålderspension 39 

Övrig post 8 12 

Redovisat värde vid periodens slut 359 372 

Not 13 Finansiella skulder (tkr) 

Aktuella låneskulder 2021-12-31 2020-12-31 

Kommuninvest 184 500 129 000 

Räntebindningstid och ränta på låneskuld 2021 2020 

Genomsnittlig räntebindningstid 1,3 år 1,4 år 

Genomsnittlig ränta 0,20% 0,30% 

Lånens förfallostruktur (tkr) 2022 2023 

Kommuninvest 91,5 mkr 61 mkr 
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Not 14 Kortfristiga skulder (tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Leve ra ntörssku lder 13 704 19 465 

Semester- och ferielöneskuld 13 363 13140 

Anställdas skatter och arbetsgivaravgifter 6 033 6 801 

Pensionsavgifter, avg ifts- och förmånsbestämd 5 994 6 395 

Särskild löneskatt 2 670 5 241 

Övriga upplupna kostnader 2 584 813 

Förutbetalda intäkter 2 415 303 

Övriga kortfristiga sku lder 797 687 

Summa fordringar 47 560 52 845 

Not 15 Panter och ansvarsförbindelser (tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Pensionsförpliktelser 

Ingående pensionsförpliktelse inklusive löneskatt 58 829 59 647 

Ränte- och basbeloppsuppräkning 1029 1 761 

Övrig post 629 1362 

Årets utbetalningar -4 075 -3 941 

Ändrat livslängdsantagande RIPS 3 294 

Summa pensionsförpliktelse inklusive löneskatt 59 706 58 829 

Under året har pensioner utbetalats motsvarande 4 075 tkr. Under 2021 har livslängsantagandet i 

RIPS ändrats vi lket medfört en ökning av förpliktelsen med 3 294 tkr. Pensionsförpliktelserna 

beräknas sjunka till 46 909 tkr år 2026-12-31. Pensionsutbeta lni ngarna under motsvarande period 

beräknas ti ll 20 960 tkr inklusive löneskatt . Aktualiseringsgraden uppgår till 98%. 

Övriga ansvarsförbindelser 

Hyres- och leasingavtal 

Hyresavtal som förfa ller inom ett år 

Hyresavtal som förfaller inom ett till fem år 

Summa övriga ansvarsförbindelser 

10 522 

11809 

22 331 

6 685 

17170 

23 855 

Aktue lla hyresavtal är lokaler såsom Sydnärkeshuset, de l av Cityhuset, Östra Storgatan 1 och 13. 

Förbundet hyr även lägenheter av fastighetsbo laget Hallbo, på Västra Storgatan 5 i Hallsberg. Dessa 

lägenheter används som elevboende och som förbundet i sin tur hyr ut i andra hand till elever. 

Övriga hyresavtal avser bi lar, kopiatorer, WiFi utrustning samt kaffemaskin er. 
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/ 

Avskrivningar 

Förändring i avsättning för pensioner 

Realisationsvinst sålda anläggningstillgångar 
Förlust utrangerade anläggningstillgångar 
Summa 

Und~rskrifter 
Hallsberg 2022-03-04 

'~- -
Sara Pettersson Anna Lundbom Hermansson 

Vice ordförande O~rdförande ~ . 
,,_/ ' ' 

/ ~---(._ "--=--
Marie Kilk 

Förbundsdirel<tör 

8 362 7 481 
-13 19 

-248 -30 
37 

8101 7 507 

Siw Lunander 

Andre vice ordförande 
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