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Verksamhetsplan 2018-2020 
 

Inledning 
Hälsinglands Utbildningsförbund är sedan 2015 ett Kommunalförbund bildat av Bollnäs, Söderhamns och 
Nordanstigs kommuner. 

Syftet med förbundet är att svara för gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, 
särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare, yrkeshögskola och uppdragsutbildningar 
samt arenor för högskoleutbildning och forskning. Förbundet ska också svara för de internutbildningar som 
medlemskommunerna har behov av.  
 
Förbundet har tillsammans med medlemskommunerna tagit fram en plan som sträcker sig fram till 2019 
som innehåller årliga revideringar utifrån det faktiska läget. För gymnasieskolorna tillämpas en 
elevplatspris-modell som innehåller ett kostnadstak för genomsnittspriseleven för att förbundet inte ska ha 
möjlighet att starta dyrare utbildningar än vad som bedrevs i kommunal regi eller bedriva ineffektiv 
verksamhet genom att kunna höja priserna. Som kompensation för befarad minskning i elevantal samt att 
det tar tre år att avveckla ett program så tillförs förbundet kuddar för de två större gymnasieskolorna för 
att på så sätt hinna avveckla lokalkostnaderna. Modellen är ännu inte avstämd eller utvärderad, dock ser 
Utbildningsförbundet mycket liten effekt trots en stor elevökning, vilken gör Utbildningsförbundet 
frågande. Det behövs en modell som tar fram det faktiska elevplatspriset på respektive utbildning och skola 
och som kan hantera omvärldsförändringar.  
 
För vuxenutbildningen har de kommunala budgetarna gått över till förbundet. Till detta finns riktade 
statsbidrag att söka, generella statsbidrag som går till medlemskommunerna och schablonersättningar för 
SFI-elever.  
 
Bidrag som finns i det direkta kommunbidraget och som innehåller delar för utbildningen behöver bevakas i 
respektive medlemskommun för att inte utbildningsinsatser och kvalitetshöjningar ska gå om intet för 
invånare i kommunerna. Häri ligger en svårighet att kunna hävda betydelsen av utbildning och insatser för 
att arbeta med kompetensförsörjning, men även i en lång handläggningstid i medlemskommunerna. Detta 
tillsammans försvårar Utbildningsförbundets intention att snabbt kunna ställa om och vara en bidragande 
faktor att lösa kompetens- och utbildningsfrågor. Riktade statsbidrag kan förbundet söka själva men från 
regeringshåll planerar man att minska dessa och öka de generella bidragen till kommunerna istället. När 
det gäller de riktade statsbidragen varierar dessutom ersättningen för utförd insats. 
 

Förutsättningar 
Stora delar av förbundets verksamhet har statligt styrd reglering, en styrning som ökat allt mer. 
Skolkommissionens förslag som ännu inte är beslutade kan komma att ge stora förändringar inom 
gymnasieverksamheten, och detta måste beaktas vid en förändrar ersättningsmodell för gymnasieskolan.  
Stora förändringarna återfinns dels inom vuxenområdet samt den del som tangerar till arbetsmarknaden, 
men stöd och krav på åtgärder i form av utbildningsinsatser för en matchningsprocess mot arbete. 

En inflyttning i området med personer med lägre utbildningsnivå ger ytterligare utmaningar för förbundet 
då utbildningsnivån riskerar att falla Hälsingland. Förbundet märker en trend att resultatet bland 
grundskolans elever är sämre. Desto fler elever som måste komplettera med ett eller flera år på 
Individuella programmet innebär längre skolgång och högre kostnader för kommunerna för gymnasieskola. 
Ett allt större utanförskap i samhället med negativa konsekvenser för samhället blir allt tydligare för allt 
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fler. Ett tydligt arbete med att få alla till gymnasieutbildningar är viktigt både ur individens synpunkt att 
kunna fungera på arbetsmarknaden, men även för samhällets välbefinnande. Gymnasieutbildning eller ej 
blir en allt mer tydlig markör för lycka och välstånd för individen.  

Att matcha utbildning mot efterfrågad arbetskraft och högre studier är väsentligt även för de vuxna i 
området. 

Ett mindre gynnsamt ekonomiskt läge för medlemskommunerna kan föranleda förändrade ekonomiska 
villkor för förbundet. Detta kan medföra ytterligare effektiviseringar i ett nystartat från början slimmat 
förbund.  

Förbundet får medlemsintäkterna uppräknade med givna procentsatser medan de stödverksamheter som 
köps från kommunerna har andra uppfattningar om vad de kan begära i prisuppräkning. Kostnadsbilden för 
förbundet ska regleras i avtal men för vissa stödverksamheter har dessa inte kommit till stånd ännu. 

En översyn av verksamheten och fördelning av utbildningsplatser samt att göra dessa kostnadseffektiva är 
en viktig del för att kunna vara konkurrenskraftiga men samtidigt kunna erbjuda ett rikt efterfrågat utbud. 

Utbildningsförbundet kommer att anpassa sin verksamhet genom att göra förändringar i såväl 
utbildningsvolym som kvalité i sina utbildningar. Dock försöker Utbildningsförbundet maximera 
antagningen på de återstående programmen och söka finna attraktiva utbildningar som lockar sökande. 

Vuxenutbildningen kommer även den att anpassa sin volym till de minskade resurserna. Dessutom kommer 
flexibiliteten och möjligheten till snabba insatser att starkt begränsas framöver. Möjligheterna att möta 
förändringar i kompetensbehov och arbetsmarknadspolitiska åtgärder begränsas mycket kraftigt. 

Lokaler 
Förbundets verksamheter bedrivs i samma lokaler som under den kommunala tiden. Av de närmare 65 000 
kvadratmeter lokalyta förbundet nyttjar motsvarar stor del inte den standard som man kan förvänta sig 
2016. Det innebär att det bestånd som förbundet idag hyr överlag är i dåligt skick. Det är nödvändigt att 
kommunerna ger besked om de lokalanpassningsförslag som lämnats av förbundet eftersom det kommer 
att innebära ett högre elevplatspris. 

Omvärld 
Man bör vara observant på att när en stor andel av eleverna i Söderhamn väljer den egna orten, ca 70% 
finns det alltid risk att andra aktörer vill etablera sig på orten. Inte minst då Utbildningsförbundet har svårt 
att matcha med ändamålsenliga lokaler. Om och när en sådan etablering sker, vanligtvis med stora billiga 
volymprogram, kommer förbundet att ställas inför stora ekonomiska och organisatoriska problem i 
Söderhamn. Vid ett sådant scenario blir det svårare att räkna hem nya ändamålsenliga lokaler, och priserna 
för de kvarvarande programmen kommer att stiga för Utbildningsförbundet. 

Nyanlända behöver etableras på arbetsmarknaden, deras kompetens behöver tas tillvara, för att de ska 
kunna bidra till den ökade välfärden. Nya tankar och lösningar bör prövas, här borde Utbildningsförbundet 
tillföras medel för att kunna vara den aktör som förväntades vid bildandet. Minskade resurser och byråkrati 
från medlemskommunerna försvårar Utbildningsförbundet att nå målet. 

Satsningar för kompetensutbildning utav Utbildningsförbundet egen personal är allt viktigare, dels för att 
kunna hålla en hög klass på sin verksamhet, men inte minst för att kunna behålla och rekrytera nya 
personal. 

Digitalisering av utbildningen kommer starkt, men det gäller även att se i ett lite längre perspektiv och inte 
bara se den som ett komplement till befintlig verksamhet utan den kan ersätta verksamheter och öppna 
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upp för nya satsningar, med utbildning oberoende av tid och rum, vilket i sin tur skulle öka konkurrensen 
med andra utbildningsaktörer. Utbildningsförbundet måste vara en aktör i frågan och finna 
samarbetspartners. 

Etableringar av relevanta utbildningar för att kunna kompetensförsörja i närområdet måste fortsätta, 
förutom lärcentra med så mycket utbildningar som möjligt bör Yrkeshögskoleutbildningar kunna finnas 
inom förbundet. 

En tydligare riktning och samlat grepp kring projektverksamheten där Utbildningsförbundets mål mot 
framtida kompetensen genomsyrar våra projekt och projektmedverkan. 

Prioriterade insatser 
På förbundets övergripande nivå är det utvecklings- och kvalitetsarbete som prioriteras det kommande 
året.  

Förbundet deltar i Skolverkets satsning ”stöd till verksamhetsutveckling för nyanlända”, under 2 år. 

Utvecklingsinsatser görs utifrån försteläraruppdragen. 

För gymnasiesärskolan är prioriteringen att fullfölja anpassningsplanen med möjlighet till förändringar 
utifrån elevantalet. 

Anpassningar av gymnasieskolan utifrån elevantal och minskade intäkter. 

Anpassningar av vuxenutbildningen utifrån minskade resurser. 

Riktade insatser för vuxenutbildningen är SFI, yrkesvux, lärlingsutbildning. En strategi för inriktning av 
framtida yrkeshögskoleutbildning kommer sjösättas. 

Demografi 
Befolkningsprognoserna som förbundet erhållit från kommunerna pekar på ett ökande antal invånare i 
åldern 16-18 år under perioden fram till år 2021. Totalt sett rör det sig om en ökning på över 100 personer 
för Bollnäs och mellan 20-30 vardera för Nordanstig och Söderhamn.  
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Till detta kommer ett antal asylsökande i vardera kommun och dessa har inte följt prognostiserad 
utveckling tidigare år men läget börjar stabilisera sig hösten 2017. Det är svårt att uppskatta antalet 
asylsökande då detta beror på Migrationsverkets handläggningstid för asylsökande att antingen få PUT 
(permanent uppehållstillstånd), TUT (tillfälligt uppehållstillstånd) eller avslag (avvisning från landet) samt  
att deras beviljande av anläggningsboende i en kommun kan upphöra/tillkomma med kort varsel då det är 
enskilda aktörer som ansöker om att bedriva asylboende och verksamheten ibland inte uppfyller 
Migrationsverkets krav eller att behovet av platser minskat. Förbundet har också drabbats av 
Migrationsverkets ändrade åldersbedömningar som gör att förbundet ofrivilligt kan ha asylsökande elever 
som börjat gymnasiet efter 18 års ålder.  

 

 

 

 
Estetelever på Torsbergsgymnasiet 

 

 

 

 

 



7 
 

Gymnasieverksamheten 
Lägesbedömningar på utbildningsverksamheten 
Övergripande mål för gymnasieverksamheten har utifrån förbundsbildningen varit att öka förutsättningar 
för effektivisering och ökad kvalitet. Det finns exempel på samverkan mellan gymnasieskolorna och 
vuxenutbildningen inom yrkesutbildning samt mellan gymnasiesärskolan och gymnasieskolan under det 
gångna året, ett arbete som vi har som målsättning att förbättra och fördjupa. 
 
Utifrån målet om ökat inflytande och delaktighet har enheterna organiserats för lokal samverkan på varje 
enskilt rektorsområde. Grundorganisationen är på plats och det fungerar bra i en del rektorsområden, 
mindre bra på andra p g a det är svårt att hitta fackliga representanter. 
 
Skolorna fortsätter sitt internationaliseringsarbete på flera sätt, inte minst när det gäller arbetet med 
nyanlända. Vi arbetar tillsammans med Skolverket med riktade insatser för nyanländas lärande och deltar i 
EU-projekt som riktar sig mot arbetet med nyanlända. I det sammanhanget kan nämnas att vi tyvärr inte 
kan ta in nyanlända elever som lyckats med sina studier och nått behörighet, i de fall de är asylsökande och 
har hunnit fylla 18 år. 
 

Elevutveckling gymnasieutbildning 
Andelen elever, från åk 9 i Bollnäs respektive Söderhamn, som väljer utbildningsförbundets gymnasieskolor 
var ht 2017 37% respektive 72%. Konkurrenssituationen är svårare i Bollnäs än i Söderhamn och den 
positiva utvecklingen från 2016 då 45% av Bollnäs-eleverna började på Torsbergsgymnasiet bröts. 
Anledningen till det kan ha att göra med att skolan under en period hade vuxna i lokalerna vilket påverkade 
den upplevda skolvardagen negativt. Motsättningarna eskalerade och konsekvenserna blev tydliga. Nu har 
ungdomselever och vuxenelever skiljts åt så långt som möjligt i byggnaden vilket tillsammans med andra 
åtgärder redan nu upplevs påverka tryggheten och studieron väldigt positivt. Det återstår att se om det 
kommer att synas i antagningssiffrorna 2018. 

Elevantalet visar en fortsatt positiv tendens i och med att det ligger på samma nivå som 
föregående år eller högre på gymnasieskolornas nationella program. Elevantalet på IMSPR har 
sjunkit men vi har (alltför) många elever på övriga IM-program. En nyhet är att Nordanstig har 
utökat sitt utbud med ett litet antal elever på IMIND. 
 

 
Dödskul på vård- och omsorgsprogrammet i Söderhamn 
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På Höghammarskolan har den nedåtgående trenden brutits och elevantalet tycks ha stabiliserat sig kring 
86. En organisations- och verksamhetsmodell med syfte att möjliggöra ett rikt utbud trots ett minskat 
elevantal har tagits fram.  

Verksamheten på Utanhed är nedlagd och flyttad till Höghammarskolan. 

 
Elev på programmet för Skog, mark och djur med gosig häst  
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Programutbud 
Intentionerna för förbundet är att ha ett programutbud som matchar gymnasieungdomarnas önskningar så 
bra som möjligt. Översyn av programutbudet pågår och hänger ihop med översyn av lokalerna. 
Fyllnadsgraden är god på de flesta programmen men den gällande lokalsituationen kommer sannolikt att 
kräva förändringar av den geografiska planeringen av inriktningar eller program inom förbundet.  

Estetprogrammet på Torsbergsgymnasiet erbjuder dans-, musik- och teaterinriktningar fr o m ht 2017 och 
fr o m ht 2018 kommer även en särskild variant inom ljudteknik att erbjudas. Samläsningar kommer fortsatt 
att ske mellan alla inriktningarna. 

Alternativet att helt eller delvis utbilda sig som lärling har ökat i popularitet och vi har nu ett stort antal 
lärlingar på yrkesprogrammen. 

 

 

 

 
RIG-elever vid Höghammar- och Torsbergsgymnasiet i startgroparna 
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Vuxenutbildningsverksamheten 
Lägesbedömningar på utbildningsverksamheten 
Övergripande mål för vuxenutbildningsverksamheten har utifrån förbundsbildningen varit att öka 
förutsättningar för effektivisering och ökad kvalitet. Utbildningssamverkan mellan vuxenutbildningen och 
gymnasieskolans yrkesprogram ska öka för att bättre samnyttja lokaler, utrustning och personal samt för 
att bättre kunna möta upp arbetslivets kompetensförsörjningsbehov. Vuxenutbildningens medverkan finns 
på gymnasieskolans programråd. Samarbetet med arbetslivet ska utvecklas via utökade kontakter och 
behovsanalyser för att säkerställa efterfrågestyrda utbildningar. För att möta framtidens utmaningar med 
höjd utbildningsnivå ska lokala förebilder lyftas fram som gjort resan från gymnasieskola-vuxenutbildning-
högskola med slutmål arbete i vår region. Lärcentra blir en viktig marknadsförare för att visa på 
möjligheterna att bedriva högskolestudier på hemmaplan. Lärcentra bör samordnas med 
näringslivsinriktade aktiviteter och samverkan ska sökas med olika högskolor för att bedriva utbildningar 
och FoU-verksamhet för att främja arbetslivets tillväxt. 

Vuxenutbildningsverksamheten bedöms öka i omfattning under perioden 2018 – 2019 vilket har sin 
bakgrund i regeringens satsningar på fler utbildningsplatser till yrkesvux och lärlingsvux samt allas rätt till 
kommunal vuxenutbildning. En annan förklaring till utökning är att andelen nyanlända som förväntas få 
permanent uppehållstillstånd (PUT) ökar. Fortbildningsinsatser inom kollegialt lärande och flexibilitet i 
distansundervisningsupplägg i tid och rum ska öka. Internationalisering och projektverksamheten har 
ambition att bredda deltagandet till fler verksamheter inom förbundet och därmed få fler medarbetare 
engagerade i det internationella nätverksbyggandet. 

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) har upphört som egen skolform och ingår numer som en del av den 
kommunala vuxenutbildningen. Den exceptionella ökningen av SFI-elever har medfört ett stort kommande 
behov av resurser för kommunal vuxenutbildning vilket i sin tur lett till att köer uppstått inom den 
grundläggande vuxenutbildningen vilket kräver utökade resurser för lärartjänster och extra stödinsatser 
2018 och framåt. Stödinsatser för elever med särskilda behov tenderar att öka både på grund av fler 
utrikesfödda men även fler med olika former av funktionsnedsättning. 

Staten ålägger kommunerna, i detta fall Utbildningsförbundet, att erbjuda studie- och yrkesvägledning samt 
att en individuell studieplan upprättas för varje elev inom vuxenutbildningen. Validering för elever inom 
vuxenutbildningen förväntas öka framförallt mot nyanlända som vill få sin reella kompetens bedömd och 
tillgodoräknad för att kunna korta tiden i utbildning eller underlätta vägen in på arbetsmarknaden.    
  

 
SFI-elever på hal is får stöd av elever från barn- och fritidsprogrammet  
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Elevutveckling vuxenutbildningen 
Elevutvecklingen inom sfi förväntas minska fram till och med 2020 men öka inom övrig vuxenutbildning på 
grund av: 

• att rättighet införts för grundläggande och särskild behörighet för alla att delta i kommunal 
vuxenutbildning  

• stor inströmning av elever från sfi till den grundläggande vuxenutbildningen 
• allt färre jobb med låga krav på utbildning 
• hög förändringstakt av arbetslivets kompetensbehov 
• att fler asylsökande får permanent uppehållstillstånd 
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Mål 
Det övergripande målet för förbundet är att uppnå god ekonomisk hushållning genom att både 
verksamhetsmålen och de finansiella målen uppnås.  

Verksamhetsmål Gymnasieutbildningen 

• Andelen elever med gymnasieexamen inom fyra år ska ligga över genomsnittet för såväl länet 
som landet i sin helhet 
Kommentar: Målet mäts av under hösten till årsredovisningen 

• Elevernas genomsnittliga betygspoäng inom varje nationellt ska ligga över poänggenomsnittet för 
såväl länet som landet i sin helhet 
Kommentar: Målet mäts av under hösten till årsredovisningen 
 

Verksamhetsmål vuxenutbildningen 

• Andelen elever med fullföljd utbildning/avslutad kurs ska ligga över genomsnittet för såväl 
Hälsingland som landet i sin helhet 
Kommentar: Målet mäts av i september varje år 

• Andelen yrkeshögskolestuderande som avslutar sin utbildning med betyget godkänd i samtliga 
ämnen ska vara 100% 
Kommentar: Målet mäts av i september varje år 

• Antalet högskolestuderande som nyttjar lärcentra ska årligen öka 
Kommentar: Målet mäts av i december varje år 

• Alla våra högskolestuderande ska vara nöjda med den service vi erbjuder 
Kommentar: Målet mäts av i juni och december varje år 
 
 

Finansiella mål 

• Ekonomin ska vara i balans 
Kommentar: Förbundet gör prognos på resultatet varje månad. 
 

• Det egna kapitalet ska inflationssäkras 
Kommentar: Målet beräknas till delår och årsbokslut 
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Investeringar 
Förbundet kan finansiera ett utrymme för investeringar på 3 miljoner kronor med egna medel. En önskvärd 
nivå på investeringsutrymme bedöms vara 5 miljoner kronor per år och förhandlingar om detta pågår med 
medlemskommunerna. Eftersom investeringarna varit låga 2015 och växlat från investeringar med mycket 
korta avskrivningstider till avsevärt längre så finns möjlighet att finansiera 5 miljoner kronor även 2018 för 
att möte det uppdämda behov av investeringar som finns inom förbundet. De extra miljonerna reserveras 
främst för merkostnader i samband med ombyggnationer och övriga omorganiseringar. 

 

Personal 
Förbundets har idag en behörighetsgrad bland våra lärare på 88%, vilket är en hög siffra1 som kan bli svår 
att upprätthålla framöver. Vi ser en allt hårdare konkurrens om behöriga lärare och redan nu kan vi på vissa 
håll se att det är svårt att rekrytera. Vi har en medelålder inom förbundet på 50 år. En femtedel av 
personalen måste ersättas redan inom de fem närmaste åren. 

Det är inte bara lärarpersonal som är svårare att rekrytera även andra kompetenser, såväl inom 
chefsledning och elevhälsa är exempel på dessa. 

En del personal som fyllt 65 väljer att stanna kvar inom förbundet, dels ger det en möjlighet att nyttja 
kompetensen längre och skjuta upp rekryteringsbehovet. 

 

Vanligaste pensionsåldern är enligt Pensionsmyndigheten 65 år. Antalet pensionsavgångar prognosticeras 
till 36 personer de närmaste åren fördelat på 7 år 2017, 14 år 2018 och 15 år 2019 utifrån hur många som 
fyller 65 år respektive år. Majoriteten av de som går i pension är lärare. 

 

                                                           
1 88% avser andelen lärare med lärarlegitimation. Yrkeslärare har beräknats som legitimerad lärare oavsett och 
legitimation finns eller ej då det i skollagen (2010:800) inte finns något legitimationskrav för yrkeslärare. 
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Pensionsåtaganden 
Förbundets pensionsprognos för 2016 var lägre än tidigare år bl a pga omsättning av personal och 
felregistrering av förbundet som bolag hos KPA. Pensionseffekterna av de statliga satsningarna på 
lärarlöner beräknas dröja ytterligare även om flera anställda går över gränsen 7,5 basbelopp (ca 38 400 kr i 
månadslön) så räknas pensionsunderlaget utifrån de fem bästa åren av de sju första av de nio senaste åren i 
prognosen vilket gör att det tar några år innan full effekt nåtts under förutsättning att samma lärare får del 
av de statliga satsningarna och att de inte upphör efter läsår 2017/18. Karriärtjänsterna är kommunicerade 
att finnas till budget 2019 och lärarlönelyftet är tänkt att vara en permanent lösning, vilket för förbundet 
inte behöver betyda att satsningen kan fortsätta om det riktade bidraget övergår till generellt statsbidrag 
efter läsår 2017/18 då det inte med säkerhet kommer fördelas till förbundet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glad administrationsduo i Nordanstig 
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Budgetförutsättningar 
Medlemskommunernas bidrag och elevplatspriser räknas upp med 2,8% för 2018. Motsvarande för 2019 är 
enligt plan 3,0%. I uppräkningen för 2018 beräknas 3,3% för personalkostnader och 2% på övriga kostnader. 
Löneökning fr o m april 2018 har reserverats på centralt konto för fördelning när lönerörelsen är klar. 
Övriga större kostnader som lokalhyror, städ och skolmåltid är uppräknade med 2% eller beräknad kostnad. 
Andra kostnader och intäkter är ej uppräknade. Sifferbudgeten är exkl uppräkning för perioden 2019-2020. 
Senast 2020 planeras ny ersättningsmodell till förbundet.  

I ersättningen från medlemskommunerna ingår ett PO-pålägg på 38,46% men SKL rekommenderar 39,20% 
för 2018. SKL beräknar högre kostnader för avtalspensioner de kommande åren. Förbundet får ca 42% PO-
pålägg på de statliga satsningarna för karriärtjänster och lärarlönelyft så för närvarande täcks kostnaderna 
då pensionsprognosen beräknas på de bästa sju åren före de två senaste åren så i tidigare prognoser har 
ingen av lärarna med lönetillägg kommit med.  

Elevpriserna för 2018 är beräknade utifrån 2014 års nivå i kommunerna med tillägg för ”kuddar” för att 
lindra effekten av prognosticerade elevminskningar på Staffangymnasiet och Torsbergsgymnasiet. 
Kuddarna motsvarar 8 620 tkr år 2016 och ökas med 1 170 tkr till 9 790 tkr år 2017. År 2018 minskas 
kuddarna till 5 806 tkr för att upphöra år 2019. Preliminärt är kuddminskningen beräknad att hämtas hem 
genom besparingar på personal men om nuvarande antal elever kan bibehållas behöver neddragningar inte 
ske i den omfattningen. Under 2015-2017 har ”kudden” för Staffangymnasiet reserverats för återbetalning 
och beräknas inte behövas för 2018 heller pga många fler elever än prognosticerat. För Torsbergsgymnasiet 
har elevantalet sjunkit till under prognos och ”kuddar” behöver därför tas i anspråk.  

Utöver minskningen av ”kuddar” och anpassningar till minskat elevantal så planerade Bollnäs och 
Söderhamns kommuner att ge förbundet ett anpassningskrav med ca 500 tkr för Torsbergsgymnasiet och 
500 tkr för Staffangymnasiet utöver anpassning till minskat elevantal. Helårseffekt på anpassningskravet för 
2019 motsvarar ca 1 500 tkr för Torsbergsgymnasiet inkl elevminskningar och 1 000 tkr för 
Staffangymnasiet, sammanlagt ca 2 500 tkr. Dessa sparbeting skulle effektueras genom lokalanpassningar. 
Då kommunerna inte kunnat bistå med tillräckligt billiga ersättningslokaler eller ombyggnationer för att 
förtäta de båda skolorna föreslår förbundet att besparingskravet på lokaler för 2018 och 2019 tas bort. Om 
modellen uppdateras med nytt elevantal skulle förbundet på en av skolorna egentligen begära mer pengar 
för lokaler eftersom elevantalet ökat kraftigt.  

Bidraget för asylsökande sjunker, både p g a minskat elevantal men även p g a att elevplatsprismodellen 
justerats så att medlemskommunerna kompenseras för den ersättning förbundet får för asylsökande då 
Migrationsverkets bidrag ökat markant från 72 500 kr/elev år 2015 till 110 800 kr/elev år 2016.  

Fr o m hösten 2017 föreslås en ändring i schablonersättningen för gymnasieelever till 18 000 kr/elev för 
elever på IMSPR som inte är asylsökande på Torsbergs- och Staffangymnasiet och 8 000 kr/elev för 
motsvarande elever i Nordanstig.  

Inflationen har stigit till ca 2,4% och uppskattad inflationsnivå för 2018 beräknas till ca 2,5%. För att 
inflationssäkra det egna kapitalet som uppskattas till ca 11 miljoner med fjolårens positiva resultat på 13 
mkr och årets prognos på -2 mkr. Budget för verksamheten år 2017 bör därmed nettointäktsbudgeteras 
med minst 275 tkr.  

De flesta riktade statsbidrag är budgeterade i den mån de är kända och i vissa fall har antaganden fått göras 
om nivån på statsbidraget. Då 2017 inneburit stora ändringar i riktade statsbidragen för vuxenutbildningen 
har budgeten för 2018 anpassats i motsvarande mån. De riktade medlen som övergått i generellt 
statsbidrag med 52 kr/inv för 2018 där förbundet i skrivande stund erhållit 20 kr/invånare med krav på 
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motredovisning av två kommuner av tre för 2017 så antar förbundet att noll kronor erhålls 2018 med 
minskad verksamhet med ca 3,2 mkr till följd. För gymnasieskolans statsbidrag för lärlingsutbildning har 
aviserats en minskning av bidrag i statens budgetproposition men förbundet budgeterar bara för vissa delar 
av bidraget då det söks per termin och varierar mycket beroende på antal lärlingar och stor del av bidraget 
betalas ut till företagen som tar emot lärlingarna. YH-utbildningar och projekt är ej budgeterade då intäkter 
och kostnader ska matcha varandra och kostnaderna är svåra att periodisera och intäkterna balanseras för 
att matcha kostnaderna.   

Flyktingbidrag för slussen upphör men dessa var ej budgeterade men motsvarade en kostnad på över 10 
mkr och innebär att vi står med överkapacitet på lokaler och 20 tjänster som måste avvecklas innan 
årsskiftet för att inte fresta på en redan ansträngd budget för vuxenutbildningen kommande år. 

Framställan till kommunerna gjordes under våren för budget 2018 motsvarande 19 884 tkr varav 8 150 för 
slussverksamhet. Det som indirekt kan komma att beviljas och som förbundet redan räknat med i budgeten 
för 2018 är att medlemskommunernas krav på lokalbesparingar på gymnasieskolan motsvarande ca 3 mkr 
ej effektueras men att medel för teknikcollege 250 tkr och bibliotekssystem på ca 200 tkr erhålls.  

Det förbundet får finansiera på annat sätt eller välja att inte genomföra (där det är möjligt) är: 

Dataskyddsombud        300 tkr 
Grundläggande vuxenutbildning   2 400 tkr 
Rätt till behörighetsgivande utbildning  3 239 tkr 
Lagkrav på SYV för SFI som tidigare bekostats i flyktingprojekten 1 100 tkr 
Digital kompetens, datorer vux         200 tkr 
Utvecklingsmedel gymnasieskola      938 tkr 
Flyktingåtgärder Torsberg   1 465 tkr 
Summa     9 642 tkr 

 

Förbundet har beräknat intäkter och kostnader för förbundet inför 2018 och sammantaget med ovan 
nämnda försämringar i EPPM och statsbidrag, kostnadsökningar samt elevminskningar så beräknas att 
förbundet har kvar ca 7 100 tkr i underskott att åtgärda under 2018 och då främst genom att attrahera fler 
elever, minska på lokalkostnader och kringkostnader men det kan också behövas minskas på antalet 
pedagoger i verksamheterna. Detta är en direkt följd av att de lokalanpassningar som förbundet påtalat 
medlemskommunerna ej kan effektueras bl a pga att kommunernas investeringsutrymmen är begränsade. 
Dessutom har förbundet också kostnader för två års uppsägningstid på vissa lokaler som förbundet ser det 
som möjligt att avyttra tidigare. 

Elevplatsprismodellen 2018 
För 2018-2019 beräknas elevplatsprismodellen vara kvar och eftersom ingångsvärdena ej fastställts ännu så 
är det preliminära genomsnittskostnader som förbundet beräknar sin budget på. Ovan nämnda 
lokalbesparingar är ej inräknade förutom på Höghammar där en extern lokal avyttrats motsvarande 1,7 mkr 
i 2015 års pris. 

2018 års prisnivå Torsberg Nordanstig Söderhamn Höghammar 
Genomsnittspris 86 999 kr/elev 105 771 kr/elev 92 324 kr/elev 305 576 kr/elev 
Lokalkostnad 15 050 000 kr 542 000 kr 15 372 000 kr 8 318 000 kr 
Anpassningsmedel 3 258 000 kr  2 548 000 kr  
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Sifferbudget 2017-2020 
 

Fördelning av budget per konto och verksamhet 
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Budgetändringar från 2017 till 2018 
(exkl vidaredebiterad IKE) 

Ingående intäktsbudget 2017  17 171 188 221 42 833 81 034 329 259 

       0 
Intäktsförändringar      0 

 Kuddar   -3 984   -3 984 

 Elevändringar, prel   -4 887 134  -4 753 

 Minskning Utanhed    -1 483  -1 483 

 Förändring schablon   -599  783 184 

 Prisuppräkning  481 4 235 403 1 420 6 539 

 IKE-ökningar   2 006 4 934 0 6 940 

 Minskade intäkter AUB-Bollnäs    500 500 

 Statsbidragsminskningar   -6 919 0 -5 819 -12 738 

 Minskning förstelärare, lärarlönelyft  -2 337 -605 -397 -3 339 

 Extra för städ     151 151 

 Övriga intäktsändringar   552 -1 184 0 -632 
Utgående intäktsbudget 2018  17 652 176 288 45 032 77 672 316 644 

 
        

Ingående kostnadsbudget 2017  16 851 188 221 42 833 81 034 328 939 

 Löneökningar från 2017  143 788 182 381 1 494 

 Löneökningar 2018  250 2 378 800 1 305 4 733 

 Prisuppräkningar städ, lokaler mm 93 573 164 209 1 040 

 Utökning personal    3549  3 549 

 Utökning lokaler  160    160 

 Lägre kostnader Ek o pers Söderhamn -210    -210 

 Teknikcollege bekostar lokal -67    -67 

 Div ökningar  157    157 

 Minskning kost   -1 455   -1 455 

 Temporär minskning avskrivningar  -1 000   -1 000 

 Minskning förstelärare, lärarlönelyft  -2 337 -605 -397 -3 339 

 Minskning Utanhed    -1 483  -1 483 

 Minskning läromedel (program upphört)  -22 -60  -82 

 Minskning tjänster NOG   -1 906   -1 906 

 Minskning rektorstjänster  -325 -348 -745 -1 418 

 Minskning IT-kostnader   -1 929   -1 929 

 Minskning köpta tjänster   -250   -250 

 Internationalisering   -200   -200 

 Minskning central buffert   -648   -648 

 Minskning köp av tjänst o buffert vux    -615 -615 

 
Tjänster att spara pga minskat 
statsbidrag    -2 000 -2 000 

 Övrigt att spara   -5 600  -1 500 -7 100 
Utgående kostnadsbudget 2018  17 377 176 288 45 032 77 672 316 370 
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