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1. Inledning 
Västerbergslagens utbildningsförbund, VBU, är ett kommunalförbund med förbunds-
medlemmarna Ludvika och Smedjebackens kommuner.  
 
Kommunalförbundet bildades 1994 för samverkan inom gymnasieskola, vuxenutbildning, 
yrkeshögskola samt uppdragsutbildning. Från 2019 ingår även kulturskola i uppdraget. 
Myndighetsutövningen är överlåten till kommunalförbundet som blir en egen juridisk myndighet. 
Kommunalförbundet VBU leds av en förbundsdirektion som består av nio ledamöter, varav fem 
kommer från Ludvika och fyra från Smedjebacken. 
 

1.1. Skolplanen – en vägledare 
Skolplanen är den lokala utbildningspolitiska strategin för att nå en ökad måluppfyllelse i form av 
högre betyg och färre avhopp. Det är direktionens, styrelsen för VBU:s, viljeinriktning för att 
skapa utbildningar av högsta kvalitet. Tillsammans med de nationella styrdokumenten utgör 
Skolplanen ramen för arbetet. Nuvarande Skolplan löper över perioden 2021-2025. 
 

Vår värdegrund 
Vi ska leva upp till värdegrunden i alla 
situationer och i alla relationer.  
Omvärlden är en betydande partner för 
utvecklingen på VBU, bland annat genom 
arbete med internationalisering, hållbar 
utveckling och strävan efter ständiga 
förbättringar.  
För att nå VBU:s mål ska forskning och 
beprövad erfarenhet vara ledord i 
verksamheten. 
 

Vår vision 
Visionen är en framtida bild av verksamheten. Visionen är vägledande för varje beslut som fattas 
i det fortlöpande arbetet. 
 

Det självklara valet anger att VBU ska vara 
det första alternativet vid valet till 
gymnasiet, vuxenutbildningen eller yrkes-
högskolan för de personer som är bosatta i 
Ludvika och Smedjebacken. 
Framtidens lärande är när elever ges förut-
sättningar att öppna nya dörrar för att se 
saker ur nya perspektiv och ges möjligheter 
att påverka sin framtid. 

 

Särskilt politiskt uppdrag 
1. Säkerställa att verksamheten vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 
2. Säkerställa att elever i behov av särskilt stöd erhåller det. 
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3. Arbeta med ständiga förbättringar som kommer eleverna till godo exempelvis i 
organisationen, pedagogiken eller arbetsmiljön. 

 

De fem strategierna 
För att omsätta skolplanen i praktiken och nå de uppsatta målen kommer tyngdpunkt läggas på 
fem olika strategier som ses som väsentliga för utveckling: 

 Lärarna 
Lärarna spelar en stor och avgörande roll i varje elevs kunskapsutveckling. Det är 
framförallt det som sker i ”klassrummet” som har betydelse för resultatet. Lärandet ska 
utgå från varje individs individuella behov och förutsättningar. En satsning på lärarna är 
en nyckelstrategi för att vi ska nå våra mål. 

 Ledarskapet 
Ledarskapet på alla nivåer ska präglas av tydlig kommunikation byggd på höga 
förväntningar och ett respektfullt bemötande. Ledarskap innebär att man alltid är beredd 
att möta nya situationer och nya utmaningar. Ett fungerande ledarskap är en betydande 
faktor för att få en välmående organisation och därmed en högre effektivitet som ger 
ökad måluppfyllelse. 

 Elevhälsan 
En väl fungerande elevhälsa med insatser på individ-, grupp- och organisationsnivå är 
viktig för elevernas psykiska och kroppsliga hälsa och utveckling. Till elevhälsan vänder 
man sig som elev och/eller vårdnadshavare för att få stöd och hjälp. Elevhälsan arbetar 
förebyggande, rådgivande och stödjande med ett samverkansperspektiv på insatserna. 

 Tillåtande klimat 
Ett tillåtande klimat låter alla idéer, tankar och synpunkter få komma fram. Det gäller 
med omvärlden, mellan personal, med elever och mellan elever. En ökad öppenhet och 
ett tillåtande klimat skapar möjligheter för alla att vara den man är och bli mer delaktiga 
och kunna påverka arbetet. Elevinflytandet är extra viktigt för oss. Genom att låta våra 
elevråd vara aktiva parter i beslutskedjan säkerställer vi också att elevernas röst 
hörsammas i våra processer. 

 Entreprenörskap 
Dagens elever är framtidens arbetstagare och entreprenörer. Kontakter och samarbete 
ska därför finnas med näringsliv, offentlig sektor och organisationer, så att 
undervisningen blir en integrerad del av samhället. Detta för att trygga 
kompetensförsörjningen genom att vägleda och utbilda inom de områden där det finns 
behov av arbetskraft. 

 
1.2. Kvalitetsplan 

Kvalitetsplanen visar vilka styrdokument och planer som styr VBU:s verksamhet, hur 
kvalitetsarbetet går till samt en modell för hur detta ska utvärderas. Planen ska aktualiseras och 
eventuellt revideras årligen i direktionen. 
 

1.3. Budgetstruktur 
Kostnaden för förbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, täckas genom 
bidrag från förbundsmedlemmarna. 
I denna skrift beskrivs inledningsvis övergripande delar inom förbundet. Därefter kommer 
framtidsfrågor innehållande utmaningar, möjligheter och slutligen ekonomiska förutsättningar. 
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I den ekonomiska delen behandlas därefter budgetförslagen för de kommande åren. 
 
 

2. Omvärldsanalys 
Tekniken har varit avgörande för hur vi hanterat ett lärande på distans, men vi behöver 
reflektera över effekterna och ha en beredskap för att kompensera delar som går förlorade när 
tekniken blir mer central i vår vardag. 
 
Begrepp som digitalisering, bioteknik, artificiell intelligens, Big data och nanoteknik har vi alla 
hört talas om. När nya tekniker utvecklas och börjar samverka ökar tempot i omvandlingen och 
det sker just nu omvälvande förändringar i samhället. Såväl arbetsmarknad som välfärdstjänster 
kommer att påverkas på en rad olika sätt. Digitalt diagnosstöd för läkare leder tankarna till att vi 
snart har ”digitala doktorer” med en enorm inlärningskapacitet och förmåga att fånga upp de 
senaste vetenskapliga rönen, systematisera patientens sjukdomshistoria och att ställa diagnos.  
 
Inom utbildningsområdet skapar digitaliseringen bättre möjlighet att anpassa utbildnings-
innehållet efter enskilda elevers inlärningsförmåga. Det är dock lättare att förutspå hur ny teknik 
kan användas än att förutse hur tekniken påverkar människors beteenden. Ofta ser vi inte 
konsekvenserna förrän tekniken funnits en tid. Ny teknik innebär också att nya färdigheter och 
kunskaper efterfrågas samtidigt som annan kunskap blir föråldrad. Tekniska framsteg har ofta 
omvälvande samhällseffekter. Den lyfter folk från fattigdom och ökar välståndet för många, men 
förändrar också styrkeförhållanden mellan olika länder, branscher och företag. Enskilda personer 
och platser som inte lyckas anpassa sig och förändra sig i takt med den tekniska utvecklingen kan 
drabbas hårt.” 

Källa: Vägval för framtiden 3 – UTMANINGAR FÖR DET KOMMUNALA UPPDRAGET MOT ÅR 2030 
/SKR 

 
3. Verksamhetens mål 

3.1. Finansiella mål 
 Ekonomi i balans:  

VBU ska ha en ekonomi i balans och hushålla med de medel som finns inom den tilldelade 
budgetramen från ägarkommunerna. 

 Egenfinansierade investeringar: 
Alla investeringar ska vara egenfinansierade och avskrivningskostnader tas inom beviljad 
budget. 

 

3.2. Verksamhetsmål 
De övergripande verksamhetsmålen syftar till att uppfylla de särskilda politiska uppdragen. 
 
Gymnasiets verksamhetsmål: 

 Mål för 2022 är betygsmedelvärde på lägst 14,0.  

 Mål för 2022 är att andelen elever med examen inom 3 år är lägst 80 %. 
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I våra styrkort säkerställer vi att de aktiviteter och de mål vi sätter upp är förankrade i våra 
styrdokument och genom ett kvalitativt systematiskt arbete följer vi upp dessa. De aktiviteter 
och mål vi sätter upp ska vara utifrån en kombination av vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet. Resultaten av styrkorten ska vara en verksamhet som i sin vardag gör rätt saker och 
förstår varför vi gör det vi gör. Ett mätverktyg för att se huruvida styrkorten ger resultat är 
betygsmedelvärde för våra avgångselever. Betygsmedelvärdet år 2020 var 13,9 och 2021 13,81. 

I spåret av interkulturell förståelse har gymansiet språket i fokus. Via Skolverkets projekt 
nyanländas lärare har hela verksamheten haft kompetensutveckling i språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt. Med språket i första rum är förhoppningen att öka elevernas 
måluppfyllelse. Verktygen för att mäta är statistik för elever med examen inom 3 år. År 2020 var 
andelen elever med examen inom 3 år 78,5 % och 2021 78,4 %2.  

Gymnasiet arbetar med ett tydligt fokus på interkulturell förståelse och integration. Arbetet har 
sin grund i skolans ordningsregler och värdegrund ”Jag skapar delaktighet, trygghet och 
samarbete genom öppenhet och respekt.”  
Verktygen för att mäta och nå målen är Lupp-enkäten och frågorna: 

 Jag trivs med stämningen i min skola.  
 Elever och lärare bemöter varandra med respekt i min skola. 

Lupp-enkäten riktar sig till elever i åk 2 och utförs varje år i november.  
 
Vuxenutbildningens verksamhetsmål: 

 Genomströmning på yrkesvux, andelen godkända elever i procent av antal elever ska 
uppgå till lägst 80%. 

 

Måluppfyllelsen mäts genom studier av statistik av avklarade kurser och andelen avbrott. Om 
eleverna trivs och känner sig delaktiga tror vi på en ökad genomströmning.  
Vi arbetar systematiskt med att fånga upp de elever som har behov av särskilt stöd. De ska 
fångas upp i samtal med studie- och yrkesvägledare och på våra introduktionsveckor vid 
kursstart. De verktyg och stödinsatser som eleverna behöver organiseras då. Kurserna på 
vuxenutbildningen utformas utifrån en stor kunskap om vad elever som kommer till 
vuxenutbildningen är i behov av.  
Måluppfyllelsen mäts genom studier och analyser av statistik gällande genomströmning. År 2020 
var andelen godkända elever på yrkesvux 80 % och prognosen för 2021 är 80 %. 

Det systematiska kvalitetsarbetet och arbetsmiljöarbetet vävs samman och består av ett antal 
forum för dialog, samverkan och analys som resulterar i handlingsplaner som följs upp och 
utvärderas. Genom denna kedja identifierar vi områden för förbättringsarbete som ska komma 
både elever och personal till gagn.  

 

4. Framtid  
Vårt uppdrag är att öka elevernas måluppfyllelse och minska avhoppen. För att nå målsättningen 
kommer vi att fortsätta våra satsningar utifrån Skolplanens fem strategier för måluppfyllnad; 

                                                           
1 Intern statistik 
2 Intern statistik 
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“Lärarna”, “Ledarskapet”,  ”Elevhälsa, “Tillåtande klimat” och “Entreprenörskap”. Vi kommer t.ex 
att fortsätta utvecklingen av vårt systematiska kvalitetsarbete och förbättra våra metoder för 
analys av resultat i syfte att säkerställa att skolornas förbättringsarbete är väl grundade och 
förankrade i vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi kommer vidare att fortsätta arbetet med att 
skapa en hälsosam arbetsplats för både elever och medarbetare med hög delaktighet och 
möjlighet att påverka.  
 
Ett arbete som har startat under våren är att genomlysa och analysera hela organisationen. 
Ledningsgruppen gör de förändringar och prioriteringar som skapar den organisation man tror 
har störst möjlighet att tillsammans med alla medarbetare nå målet med elevernas studier. 
Tankar och förslag på en framtida organisation på VBU, en organisation närmare 
kärnverksamheten. 
Syfte: 

• Säkerställa att våra resurser används på ett för eleverna bästa tänkbara sätt.  
• Säkerställa att rektor har den organisation som rektor behöver för att kunna arbeta 

effektivt med elevcentrerat arbete. 
• Fördela våra resurser inom hela vår organisation på ett rimligt sätt. 
• Skapa förutsättningar för att respektive enhet har ett rimligt stort ansvarsområde. 
• Sammanföra resurser och roller för att skapa effektiva team närmare eleverna. 
• Ge rektor förutsättningar för att kunna styra och leda sin enhet på bästa sätt. 
• Avlasta genom att samla stödresurser i en egen organisation. 

 

Vi kommer vidare att fortsätta vår utveckling och kvalitetssäkring av våra utbildningar. Våra 
utbildningar ska svara mot både lokal och global vidareutbildning och arbetsmarknad. Då det 
gäller gymnasiet, vuxenutbildningen och yrkeshögskolan blir matchningen alltmer viktig. Det 
gäller att svara utifrån arbetsmarknadens behov. Det blir högre krav på utveckling av nya 
yrkeshögskoleutbildningar samt utökning av vuxenutbildningen för att klara av de 
kompletteringar som gymnasieeleverna har rätt till enligt föreskrifterna.  
 
VBU behöver utveckla lärandet mer för att möta framtidens behov. Några områden blir speciellt 
viktiga; entreprenörskap, nyanländas ingång i svenska samhället, lärande på arbetsplatsen samt 
information- och kommunikationsteknik (IKT). För att klara detta på ett bra sätt gäller det att 
följa skolutvecklingen, både nationellt och internationellt. Det gäller även den lokala 
skolutveckling som VBU skapat ett system för bland annat genom arbetet med doktorander och 
förstelärare. 
 

4.1. Utvecklingen av de interkommunala kostnaderna 
De interkommunala kostnaderna är svåra att budgetera av flera skäl: 

 informationen om ettornas slutliga val kommer sent under hösten 

 eleverna byter skola/program under året 

 kostnaden per elev varierar från ca 90 till 300 tkr per år beroende på program och skola. 
 



2021-12-02 8 

Tabell: Utveckling av 
interkommunala 
kostnader för 
gymnasiet 

 
 
 
 
 
 
 
 
VBU arbetar för att sänka de interkommunala kostnaderna genom att vara en attraktivare skola 
och ett naturligt val för elever i medlemskommunerna som studerar på programmen som VBU 
anordnar. Detta genom att höja kvalitén på utbildningarna och ge bättre information utåt, både 
mot ungdomar och vuxna. 
De senaste åren har kostnaderna ökat igen, efter några års minskning, och anledningen är främst 
att elevkullarna ökar. Andelen utsökande elever har ökat de senaste åren vilket bedöms vara en 
effekt av att antalet asylsökande elever minskat kraftigt. 
 

4.2. Utvecklingen av kostnaderna för inackordering, elevresor och 
gymnasiesärskolan 

Kostnaderna för elevresor och inackordering har de senaste åren legat på en stabil nivå och 
förväntas ligga kvar på ungefär samma nivå kommande år.  
Elevantalet för gymnasiesär förväntas öka och enskilda elevers individuella behov kommer att 
medföra ökade kostnader. 
 

4.3. Prognos för elevutveckling på VBU 
Ungdomsgymnasiet 
Utifrån befolkningsstatistiken nådde elevunderlaget en botten 2018 för att därefter öka.  
Baserat på prognos från SCB förväntas antalet ungdomar i åldern 16-19 år i Ludvika och 
Smedjebacken öka med 65 personer från 2020 till 2026.  
 
Elevunderlag ungdomsgymnasiet 
Prognosen för elevunderlaget på ungdomsgymnasiet baseras på befolkningsprognos för 
medlemskommunerna  från SCB per juni 20213. 
 

                                                           
3 SCB: Den framtida befolkningens storlek och sammansättning bestäms av den senast kända årsbefolkningen och 

antaganden om den framtida utvecklingen av fruktsamhet, dödlighet och flyttmönster. Beräkningarna bygger på vad 

som observerats de senaste nio åren och ett antagande om att den utvecklingen fortsätter. Både små och stora 

strukturförändringar i samhället påverkar den framtida befolkningsutvecklingen, vilket innebär att det finns en 

osäkerhet förenad med framskrivningen. Notera att befolkningsframskrivningen endast ger en uppskattning av hur en 

framtida befolkning kan komma att se ut. Generellt gäller också att osäkerheten i framskrivningen ökar med åren. 
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Tabell: Prognos 
elevunderlag 
gymnasiet 2020-
2026, ungdomar 16-
19 år i medlems-
kommunerna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det faktiska elevantalet påverkas även av faktorer som inte ingår i statistiken, t.ex. elever i annan 
ålder som går på gymnasiet och elever i aktuell ålder som inte går på gymnasiet. Utvecklingen av 
antalet asylsökande i aktuell ålder är en betydande osäkerhetsfaktor. 
 

Vuxenutbildningar 
Elevantalet inom Vuxenutbildningen förväntas öka genom ”Rätten till komvux” då många 
förväntas välja utbildningar inom komvux efter genomförd SFI-utbildning. Vår tidigare 
bedömning, att antalet studerande kommer att öka inom både teoretiska och yrkesinriktade 
utbildningar, står fast även för kommande år.  
  
Mellan 2014 och 2017 mer än fördubblades antalet elever vid SFI. Från 2018 är trenden 
minskande och vi bedömer att den under 2022 kommer att ligga kvar på nuvarande nivå.  Antalet 
flyktingar förväntas minska vilket innebär att den del av verksamheten som finansieras via 
integrationsenheten minskar samtidigt som anhöriginvandringen ökar. En större andel av 
verksamheten kommer därmed att behöva finansieras inom medlemsbidraget eller genom 
riktade bidrag. 
Flera vuxenutbildningar finansieras via riktade statsbidrag, t.ex. YH- och delar av 
yrkesutbildningarna. Bidrag för de gymnasiala yrkesutbildningarna administreras av Dalawux för 
de samverkande kommunerna. 
 
Totalt förväntas elevantalet inom vuxenutbildningarna öka genom såväl större efterfrågan som 
ökat utbud utifrån regeringens åtgärder och effekterna av Corona-pandemin. 
 

4.4. För att nå målen…… 
Respektfullt bemötande och höga förväntningar på våra elever är två av de viktigaste 
framgångsfaktorerna som lyfts fram i skolforskningen för att lyckas med eleverna. För att nå dit 
behöver ett väl utvecklat pedagogiskt ledarskap genomsyra verksamheten. 
 
Ledarskapet gäller alla nivåer. Cheferna behöver utvecklas i sin roll, både som chef och 
pedagogisk ledare och lärarpersonalen utifrån elev- och lärarperspektivet. Underlag för detta 
ställningstagande är enkäter och andra uppföljningar samt skolplanevisionen om framtidens 
skola som det självklara alternativet. 
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Eftersom mycket av forskningen pekar på att resultatet är beroende av vad som händer i 
klassrummet är det viktigt att alla medarbetare känner engagemang och vill utvecklas. 
Resultatet som presteras är vad eleverna/studenterna har med sig vidare i livet. Enligt skolverk 
och skolinspektion är betyg, genomströmning samt behörighet tre avgörande faktorer. En skola i 
utveckling är också beroende av en ekonomi i balans.  
För att nå ett bra resultat är elevtillfredsställelsen väsentlig. Hur upplever eleven undervisningen 
och skolan samt fick eleven vad han/hon förväntade sig? 
 
Organisation av undervisningsgrupper 
För att kunna ge eleverna ett större utbud av kurser har det flexibla lärandet utvecklats. Senaste 
åren har också vuxen- och ungdomsutbildningen integrerats i vissa verksamheter, främst då det 
gäller att erbjuda ett brett urval av kurser. Timplaner har ändrats så att samläsningar blivit 
möjliga med blandade årskurser i ungdomsgymnasiet. 
 
Gysamnet 
Ett samverkansområde inom GYSAM (11 Dalakommuner) är de ”små” språken, de språk som 
väljs av få elever. För att kunna ge ett bra och brett utbud har en gemensam satsning gjorts. 
 
IT-satsning 
VBU använder bärbara datorer som ett pedagogiskt verktyg för alla elever på gymnasiet. 
Ett ”fritt” nät finns på samtliga skolor där elever från vuxenutbildning och yrkeshögskola kan 
använda sina egna lap-tops och smartphones. Steg 2 där lärarpersonalen från vårterminen 2015 
har egna smartphones är också genomförd. 
Satsningarna har gjorts för att ge utrymme för utveckling av både pedagogik och arbetsinnehåll 
för att uppnå en ökad måluppfyllelse. 
 
Nya tekniker följs av både ledning, verksamhet och IT-råd/grupper för att anpassa verksamheten 
till omgivande samhälle. 
 
Marknadsföring 
Konkurrensen om elever inom gymnasiet på grund av fler friskolor samt elevernas ökade 
möjligheter att välja andra kommunala skolor gör att insatser krävs inom detta område. 
Den tidigare organisationen med en kommunikatör för marknadsförings- och 
informationsinsatser har ersatts med en organisation där programmen sköter detta själva. Här 
ingår förutom en elevcentrerad hemsida även utbildning av elevambassadörer för information på 
respektive grundskola. 
 
Hot på längre sikt! 
Elevernas ökade möjligheter att söka utbildningar på andra orter och skolor gör att det blir 
alltmer viktigt med kvalitén på VBU:s utbildningar. Fler utsökande elever ger minskade resurser 
till VBU:s egna utbildningar. I ersättningarna ligger även fasta kostnader för t.ex. lokaler och 
administration.  
De rörliga kostnaderna är lättast att påverka, färre elever vid VBU ger lägre rörliga kostnader. 
Däremot är minskningarna för fasta kostnaderna inte lika lätta att påverka. Lokalerna är till 
exempel svåra att avveckla om det försvinner några elever från flera program och 
dimensionering inom t.ex. administration kan inte ske proportionellt mot elevantalet. 
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Att spara mer än vad effektiviseringarna kan ge betyder i slutändan lägre kvalité på egna 
utbildningar.  
 
 

5. Ekonomi 
God ekonomisk hushållning 
Med en god ekonomisk hushållning avses att pengarna används till rätt saker och utnyttjas på ett 
effektivt sätt så att såväl de finansiella som verksamhetsmålen uppnås.  
 
Mål och riktlinjer för verksamheten 
Målen ska vara tydliga och mätbara och utvärderas kontinuerligt. Förutom lagstadgade mål finns 
politiska mål i förbundsordning, skolplan samt i budgetdokumenten.  
De finansiella målen och verksamhetsmålen har en central roll för den ekonomiska förvaltningen, 
helt enligt kommunallagen. Ledningen och ekonomifunktionen arbetar kontinuerligt för att nå en 
förankring och acceptans i de olika verksamheterna, hos arbetslagsledarna och de 
budgetansvariga. 
 
Ekonomiskt resultat 
Resultatbudgeten ska gå jämt ut eller lämna ett överskott i linje med god ekonomisk hushållning 
enligt kommunallagen.  
Om förbundet saknar tillgångar att betala en skuld ska medlemskommunerna täcka underskottet 
enligt förbundsordningen.  
 
Investeringar 
Investeringar ska finansieras med egna medel, inom ramen för medlemsbidraget. Investeringar 
hanteras genom en rullande treårsplan som uppdateras årligen. Aktuell investeringsplan visar 
följande investeringsbehov kommande tre år: 

År  2022 2023 2024 

Totalt behov i tkr 6 801 820 99 

 
Finansieringsprincip 
Samtliga beslut om kostnadsökningar ska vara finansierade vilket innebär att budgetmedel ska 
vara anslagna.  
Undantag från denna regel kan vara motiverad vid olika tillfällen under budgetåret, 
finansieringsbeslut ska då tas av drektionen innan åtgärden genomförs.  
 
Kostnads- och intäktsbärare  
Kostnader och intäkter ska i så stor utsträckning som möjligt redovisas på rätt verksamhet i 
förhållande till vad som är ekonomiskt motiverat. 
 
Ekonomistyrning 
Kommande år förväntas inte de ekonomiska ramarna öka i samma takt som löner och allmän 
kostnadsökning. Detta i kombination med en förväntad ökning av elevantalet betyder att VBU 
kommer att behöva omprioritera och effektivisera verksamheten för att klara ramarna. En nyckel 
för att klara detta blir att inte de interkommunala kostnaderna ökar framöver. För att klara 
uppgiften kommer det att krävas en mer detaljerad internkontroll, tätare budgetuppföljningar 
och prognoser.  
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Ett kontinuerligt arbete med att förbättra prognos- och uppföljningsmodellerna pågår.  
Uppföljningen av ekonomin för respektive verksamhet samt avvikelserapportering är länkar i 
budget- och uppföljningsprocesserna. Detta kräver en i botten realistisk budget utifrån den 
förväntade verksamheten. 
Om en prognos med befarat budgetunderskott konstateras görs en åtgärdsplan för hur under-
skottet ska återställas. 
 
Pensionsförpliktelser 
Pensionsrättigheter intjänade före 1998 bokförs inte som skuld i balansräkningen utan som 
ansvarsförbindelse. Pensionsrättigheter intjänade efter 1998 redovisas som en avsättning i 
balansräkningen. 
Pensionsutbetalningar finansieras via medlemsbidraget. Prognoserna för pensionskostnaderna 
baseras på beräkningar från Skandia enligt riktlinjer från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR 
(RIPS 21). 
 
Den nya kommunala redovisningslagen innebar inte, som förslaget, att blandmodellen enligt 
ovan avvecklades. Enligt förslaget skulle även pensionsåtaganden intjänade före 1998 redovisas 
enligt fullfondsmodellen, d.v.s. tas upp som en skuld eller avsättning i balansräkningen. Den 
delen bröts ur förslaget och ses över separat (SOU 2021:75, p. 8.6). Skulle förslaget bli verklighet 
kan finansieringen av pensionsförpliktelserna komma att behöva lösas i dialog med 
medlemskommunerna. 
 
Ekonomi- och verksamhetsrapportering  
Kanslichefen rapporterar varje månad det ekonomiska utfallet till ledningen. Vid befarade 
budgetavvikelser gäller att ansvarig chef redovisar och vidtar åtgärder för att hålla given budget.  
Kanslichefen redovisar också det ekonomiska utfallet med tillhörande prognos på helårsbasis vid 
arbetsutskott och direktion.  
Delårsbokslut upprättas varje år per 31 augusti och omfattar 8 månader. 
 
Personal  
Varje verksamhet gör en konsekvensanalys över personalsituationen (tjänstefördelning) med 
utgångspunkt från de beslutade utbildningarna. Därefter läggs en total plan för hela 
verksamheten.  
Vid nyanställningar eller vikariat mer än tre veckor görs en anhållan om detta samt ett 
löneförslag som lämnas till förbundschefen för beslut. 
 
Lönekostnader  
Personalkostnaderna är uppräknade med 1,8 % per år i budgetplanen.  
Personalomkostnader har beräknats genom ett kalkylmässigt PO-pålägg på 39,75 % enligt 
rekommendation från Sveriges Kommuner och Regioner. PO-pålägget ska täcka kostnader för 
arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och avtalspensioner. Den faktiska kostnaden varierar 
utifrån respektive arbetstagares ålder och inkomst. 
 
Ekonomisk reserv  
Någon ekonomisk reserv för att möta oväntade kostnadsökningar eller intäktsminskningar har 
inte varit möjlig att budgetera.  
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5.1. Förutsättningar för elevprognos och budget 
Elevprognosen baseras på en framskrivning utifrån antal invånare i åldersgruppen 16-18 år i 
medlemskommunerna, enligt SCB:s befolkningsstatistik per juni 2021. Andelen interkommunala 
elever av elevunderlaget har antagits vara oförändrad på 2021 års nivå.  
Prognosen tar inte hänsyn till nyanlända, utöver befintliga asylsökande elever.  
 
Prognosen för elevutvecklingen på VBU ligger till grund för tjänstetillsättning och driftsvolymer 
för de olika verksamheterna på gymnasieskolan. 
 
Intäkterna från Integrationsenheten för utbildning i Svenska för invandrare har beräknats utifrån 
nuvarande ersättningsnivå. Antalet elever förväntas minska under 2022 och diskussioner pågår 
med kommunerna om ersättningsnivån. 
 

5.2. Förutsättningar för prognosplanen 
 Att statsbidragen för de utbildningar som inte finansieras via medlemsbidrag som lägst ligger 

på samma nivå som föregående år. 

 Att elevutvecklingen följer prognosen både vad gäller elever på VBU och interkommunala, 
inklusive en fortsatt låg andel frisökselever. 

 Att kostnadsökningen för arbetskraft blir maximalt 1,8 % per år 2022-2024. 

 Att hyreskostnader inte ökar mer än 1,6 % per år under perioden. 

 Att övriga kostnader inte ökar mer än 1,9 % per år under perioden. 

 

5.3. Osäkerhetsfaktorer 
 Interkommunala ersättningar 

En tydlig bild av elevernas val finns inte klar förrän sen höst. Ett eventuellt budgetöverdrag 
kan inte kompenseras i övriga verksamheter på enstaka månader. 

 Statsbidrag 
Förutsättningarna för statsbidragen, främst inom vuxenutbildning, kan förändras under 
hösten när regeringen presenterar budgetpropositionen för kommande år. 

 Elevutvecklingen på Introduktionsprogrammet 
Kostnadsutvecklingen på introduktionsprogrammen är svår att planera då elevantalet, och 
därmed resursbehovet, snabbt kan ändras. Elevantalet påverkas av antalet asylsökande och 
elever från grundskolan som saknar gymnasiebehörighet.  
Antalet asyl- och tillståndssökande elever är f.n. lågt men utifrån tidigare erfarenheter kan 
situationen ändras snabbt. 

 

5.4. Beslut om budget i medlemskommunerna 
Beslut om tilldelning av budgetramar för 2022 har tagits i respektive kommuns fullmäktige enligt 
följande: 

 Ludvika: 2021-11-09 §144, Dnr 2021/142 

 Smedjebacken: 2121-11-22 §62, Dnr 2021/00236
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5.5. Sammandrag i siffror 
 

Prognos elevutveckling  

Antal årselever höstterminen respektive år Utfall Prel.
Verksamhet 2020 2021 2022 2023 2024
Ungdomsgymnasiet, VBU 947 942 937 944 974

 - varav externa elever 1) 24 30 30 30 30

Elever på andra skolor 329 332 327 331 338

Summa gymnasiet 1 276 1 274 1 264 1 275 1 312
Andel interkommunala 26% 26% 26% 26% 26%

Förändring gymnasiet i % -5% -3% -1% 0% 4%

Gymnasiesärskolan 16 20 15 15 15

Vuxenutbildningar 1 070 1 080 1 100 1 100 1 100

ELEVER TOTALT 2 362 2 374 2 379 2 390 2 427

Förändring, antal -150 12 5 11 37

Förändring i % -6% 1% 0% 0% 2%

Kulturskolan 891 835 835 835 836
1) Elever från andra kommuner och ej kommunplacerade elever.

Prognos

 
 
Prognos personalutveckling 

Utfall

Personal 2020 2021 2022 2023 2024

Medelantal årsarbetare 241 240 238 238 238

varav externt finansierade i projekt 1,5 1,5 0 0 0

Förändring mot året innan -3% 0% -1% 0% 0%

Prognos

 
 
Fördelning av medlemsbidrag 

Mkr % Mkr % Mkr % Mkr % Mkr %

VBU
Ludvika 173,0 75,8% 181,0 75,0% 187,5 75,0% 192,2 75,0% 197,0 75,0%

Smedjebacken 55,3 24,2% 60,2 25,0% 62,5 25,0% 64,1 25,0% 65,7 25,0%

Totalt 228,3 241,2 250,0 256,3 262,7

VKS
Ludvika 8,7 72,4% 9,1 71,9% 9,3 71,8% 9,5 71,8% 9,8 71,8%

Smedjebacken 3,3 27,6% 3,6 28,1% 3,6 28,2% 72,2 28,2% 74,0 28,2%

Totalt 12,0 12,7 12,9 13,3 13,6

Budget 2022Utfall 2020 Budget 2021 Behov 2024Behov 2023

 
 
Utfall och budget per kostnadsslag, tkr 

VBU exkl. VKS            
    

 
Utfall 2020 Budget 2021 Budget 2022 Förändring_budget 

Medlemsbidrag    -228 348 -241 200 -250 000 -8 800 

Övriga intäkter  -29 112 -25 934 -27 580 -1 646 

Personal         138 058 143 746 148 047 4 301 

Lokaler          30 776 31 546 31 034 -512 

Övriga kostnader 88 627 91 842 98 499 6 657 

RESULTAT         0 0 0 0 
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VKS 
    

 
Utfall 2020 Budget 2021 Budget 2022 Förändring budget 

Medlemsbidrag    -11 949    -12 659    -12 949    -290    

Intäkter         -1 102    -1 352    -1 121    231    

Personal         12 129    12 494    12 913    419    

Lokaler          316    459    293    -166    

Övriga kostnader 605    1 058    864    -194    

RESULTAT         0    0    0    0    

 
 

Utfall och budget per verksamhet, tkr 
 

Utfall 2020 Budget 2021 Budget 2022 Förändring 
budget 

Ungdomsgymnasiet           
    

Intäkter                   -4 875 -4 535 -4 061 474 

Arbetskraft                69 566 70 825 68 035 -2 790 

Övriga kostnader           12 531 14 761 14 811 50 

Adm ungdomsgymnasiet       5 585 5 154 7 501 2 347 

Skolmåltider               5 253 6 926 7 327 401 

Elevvård                   7 719 8 404 8 374 -30 

Totalt ungdomsgymnasiet    95 780 101 535 101 987 452 

                           
    

Vuxenutbildning            
    

Intäkter                   -10 547 -8 822 -15 694 -6 872 

Arbetskraft                21 842 22 651 25 341 2 690 

Övriga kostnader           3 346 2 694 6 172 3 478 

Totalt vuxenutbildning     14 640 16 523 15 819 -704 

                           
    

Externt finansierade verksamheter 
  

T4                         -196 -65 -35 30 

Yh-utbildningar            0 0 0 0 

Uppdrag                    -124 -305 -320 -15 

Totalt externt finansierade vht -320 -370 -355 15 

                           
    

Övrigt                     
    

Lokalkostnader             31 635 32 833 31 728 -1 105 

Kapitalkostnader           1 777 1 553 2 150 597 

Adm. centralt              12 793 15 548 16 305 757 

IT-enheten                 7 202 8 486 8 830 344 

Service                    1 711 1 732 1 852 120 

Kulturskolan               11 843 12 558 12 804 246 

Övriga verksamheter        12 841 14 249 17 377 3 128 

- varav projekt            0 0 107 107 

Totalt Övrigt              79 802 86 959 91 046 4 087 

                           
    

IKE/elevkostnader          
    

Ungdomsgymnasiet           40 006 39 500 41 000 1 500 

- varav intäkter           -1 664 -2 000 -3 000 -1 000 

- varav kostnader          41 670 41 500 44 000 2 500 

Gymnasiesär                7 695 6 356 10 652 4 296 
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Utfall 2020 Budget 2021 Budget 2022 Förändring 

budget 
Elevresor                  1 783 2 097 1 800 -297 

Inackordering              911 1 259 1 000 -259 

Totalt IKE/elevkostnader   50 395 49 212 54 452 5 240 

                           
    

TOTALT VBU                 240 297 253 859 262 949 9 090 

 


