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Förvaltningsberättelse
Utveckling under året
Gymnasieförbundet har lyckats väl i sin roll som utbildningsanordnare. Antal elever som går ut med
examensbevis har ökat varje år sedan 2014 och förbundet ligger högre jämfört med riket. Förbundet
har dock under de senaste åren haft kraftiga kostymanpassningar på grund av demografiska
förändringar av antalet 16-19 åringar. Detta har inneburit en kraftig kostnadseffektivitet samtidigt som
bidraget från medlemskommunerna, vid sidan om täckning för löneökningar, inte har höjts. Under
våren 2018 har därför förbundet kartlagt sina kostnadsnivåer för att visualisera effektivitet och
skillnader mellan Gymnasieförbundet och exempelvis riket. Utredningen visar att det årliga bidraget
från medlemskommunerna, beräknat per invånare 16-19 år, är på en nivå som är långt ifrån den
genomsnittliga kostnaden för en gymnasieplats i riket. För att skapa bättre handlings- och
planeringsutrymme för kommande utmaningar har förbundet, under våren, haft dialogmöten med
förbundets medlemskommuner om en permanent nivåhöjning av medlemsbidraget. Syftet har varit en
avstämning av var förbundet är idag och på vilket sätt förbundet och medlemskommunerna
gemensamt kan stärka förbundets möjligheter att bibehålla hög kvalité, att ha en fortsatt god
ekonomisk hushållning samt för att ha likvärdiga förutsättningar att bedriva undervisningen som
genomsnittet i riket.
Ett flertal insatser och aktiviteter har genomförts med syfte att utveckla och förstärka både den yttre
och inre organisationen. Under året har en ny process med elevhälsan startat. Elevhälsan har i
samverkan med lärarna en central roll i skolans arbete med att utveckla inkluderande lärmiljöer med
syfte att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Ett nära och bra samarbete mellan rektor,
lärare och elevhälsans yrkesgrupper är avgörande för om skolan ska lyckas utveckla inkluderande
lärmiljöer. Elevhälsan behöver involveras mer i arbetet med att anpassa den ordinarie undervisningen
till elevers olika behov och samarbetet mellan lärare och elevhälsan ska stärkas så att elever får tidigt
stöd och hjälp.
Med start våren 2017 har, genom ett varumärkesarbete, grupper ur personalen, elever och politiker
tagit fram varumärkeslöften vilka har legat till grund för förbundets nya grafiska profil som beslutades
av styrelsen under våren 2018. Tillsammans med den nya logotypen är den grafiska profilen en insats
vilken ska tydliggöra kommunikationen mot förbundets målgrupper och ge en enhetlig kommunikation
utåt som visar att gymnasieförbundet ligger i framkant och ger fler möjligheter.
Integrering av språkpraktiken i undervisningen är en aktivitet i projektform vilken presenterades för
styrelsen i februari. Syftet med projektet är att få en snabbare integration, att stärka elevernas
språkutveckling och att få en ökad måluppfyllelse genom en strukturerad språkpraktik kopplad till
undervisningen.
I februari mottog förbundet Skolinspektionens beslut efter genomförd kvalitetsgranskning av
huvudmannens styrning av gymnasieskolan mot de nationella målen. Skolinspektionen bedömer att
huvudmannens styrning av gymnasieskolan avseende granskningens frågeställningar i flera
avseende fungerar väl och att förbundet har goda rutiner för regelbunden informationshämtning och
analys i uppföljningen av gymnasieskolan.
Under sommaren har förbundet, med sina 10 samverkanskommuner i sydostregionen, utökat det
redan etablerade samarbetet genom ett tilläggsavtal som reglerar parternas samverkan kring
utbildning för nyanlända. Avtalet avser de nyanlända som söker asyl, är boende eller huvudsakligen
vistas i respektive kommun och har rätt till gymnasieutbildning enligt förändringarna i lagarna
(2016:752) och (2017:353).
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Flera av förbundets skolor är i dag trångbodda och i takt med att elevkullarna ökar så ser förbundet ett
ökat lokalbehov. Gymnasieförbundet har fått möjlighet att hyra Storken 4 och har under våren
påbörjat en projektering för att överta fastigheten 2019. Insatsen innebär att förbundet kan samla ihop
verksamhet och koncentrera hyresavtal till färre fastighetsägare vilket i sin tur ger pedagogiska,
praktiska och ekonomiska vinster.

Årets resultat
Årets helårsprognos visar på ett minusresultat om 24,1 mkr. Resultatet är en försämring från
prognosen innan sommaren med 3,3 mkr.
Skolenheterna uppvisar en försämrad helårsprognos gentemot april månads helårsprognos med 1,6
mkr. Till stora delar är den försämrade prognosen hänförbar till försämrat resursutrymme. Antalet
elever inom språkintroduktionen har minskat och de personella och materiella resurserna har inte
kunnat anpassas i samma takt som elevminskningen. Effekten av elevminskning inom denna
verksamhet reflekteras även inom den gemensamma verksamheten. Jämfört med de budgeterade
antalet elever så har ett förväntat elevantal sjunkit med 18 stycken på årsbasis vilket motsvarar 2,1
mkr i minskade intäkter från migrationsverket.
Den totala prognosen för skolenheterna är ett underskott om 14,1 mkr och kan direkt kopplas till
gymnasieverksamheten. Verksamheten för vuxenutbildning uppvisar en positiv helårsprognos även
då det positiva utfallet på Axel Weüdelskolan minskat med 0,6 mkr sedan april månads prognos som
en följd av personalförstärkningar inom främst Svenska för invandrare. Kommentarer kring enskilda
enheters prognos återfinns längre fram i dokumentet.
Hänsyn har i helårsprognosen tagits till de ökade elevkullar och flertalet elever på nationella program
under höstterminen 2018 i jämförelse mot våren 2018. Direkta effekter vilka nu återfinns i prognosen
är kostnader för skolskjuts och tilläggsbelopp. Dessa båda poster har räknats upp med 0,7 mkr. Då
antalet elever ökar, ökar även antalet elever i friskolor och följden av detta blir för förbundet ökade
interkommunala kostnader. I prognosen har höjd tagits för detta om 0,4 mkr efter april månads
prognos. Elever från andra kommuner som går i Gymnasieförbundets skolor prognostiseras till 594
stycken (576 år 2017). Elever som går till annan huvudman från förbundets medlemskommuner
prognostiseras till 683 stycken (670 år 2017)
Pensionsprognosen från Skandia uppger vid delåret en lägre prognostiserad kostnad avseende den
förmånsbaserade ålderspensionen (FÅP) på helår i förhållande till den prognos som erhölls vid
delåret 2017 (på vilken budget 2018 baseras). Till detta kommer lägre kostnader för den beräknade
löneskatten. Skillnaden mellan prognoserna är 2,4 kr till årets fördel. Dock nyttjas detta utrymme till
ökade prognostiserade kostnader för det individuella valet, förändring av pensionsskulden samt
utbetalning av pensioner med 1,4 mkr. Ett positivt utfall mot budget för pensions- och
finanskostnaderna uppgår ändå till 1 mkr. Den interna finansieringen av pensionskostnaderna bidrar
till resultatet med 1,3 mkr enligt prognosen.
Enligt utfall från kammarättsdomar ska en ökning av friskolebidraget ske när de kommunala skolorna
har visat underskott under en avstämningsperiod om tre år. En modell för utbetalning till friskolorna är
framtagen och beslutades under augusti i förbundsstyrelsen. Förbundet har därmed bokat upp en
utbetalning motsvarande beräkningen om 5,9 mkr baserat på åren 2010-2014.
Förbundet hade vid ingång i året en avsättning gjord 2015 kvar. Denna avsåg omstrukturering i och
med flytten av Stage4you Academy, numera Mjölnergymnasiet, till skolor i Kalmar. Efter juni månad
är avsättningen förbrukad och därmed återstår ingen avsättning i balansräkningen förutom för
pensionerna. Avsättningens nyttjande har inte påverkat förbundets resultat 2018.
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Sammanfattningsvis så är årets prognos är ett direkt resultat, och en naturlig följd, av ett mångårigt
urholkat medlemsbidrag. Det årliga bidraget från medlemskommunerna, beräknat per invånare 16-19
år, är på en nivå som är långt ifrån den genomsnittliga kostnaden för en gymnasieplats i riket.
Gymnasieförbundet flaggade för detta scenario tidigt på året och har med anledning av detsamma
haft dialogmöten, om en nivåhöjning av medlemsbidraget, med medlemskommunerna under våren.

Investeringar
De budgeterade investeringarna enligt Kalmarsunds gymnasieförbund styrelse uppgår till 5 mkr. Detta
är 2,8 mkr mindre i utrymme än under 2017. Flertalet av de kopiatorer som skulle köpas in enligt ny
policy (till skillnad från förut då de leasades) är inköpta under 2017 och därmed bidrar de inte med ett
belopp i investeringsbudgeten 2018. Den investeringsplan som Stagneliusskolan har jobbat efter
under tre år avslutades i och med 2017 och skolan har nu fått en budget för investeringar i anpassad
nivå.
Totalt har förbundet investerat för 1,5 mkr till och med augusti månad. Prognosen är att alla
investeringsmedel som finns budgeterade (inom parentes nedan) används innan årets slut.
Förbundsövergripande (1,2 mkr) finns en budgetpost avsedd för enheternas beviljade anslag från
verksamhetsutvecklingsfonden, vilken är avsedd att främja utveckling av verksamheterna.
Restaurang & Café verksamheten ska byta ut grytor och en ugn i förbundets skolkök. Inköp av
frysskåp och grytor tillsammans med mindre kostnader avseende verksamhetsutvecklingsprojekt
uppgår efter augusti månad till 0,7 mkr.
Lars Kaggskolans (1,3 mkr) i hög grad tekniska och resurskrävande program är i ständigt behov av
modern utrustning för att upprätthålla dagens och framtidens krav. Detta innebär att inköp av ny
utrustning till yrkesprogrammen även i år utgör en stor del av skolans totala investeringsbudget.
Vidare kommer skolan att fortsätta påbörjat arbete med att skapa inspirerande och trivsamma
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lärmiljöer. Till och med augusti månad har skolan investerat 0,13 mkr i utrustning till Bygg- och
anläggnings samt VVS och fastighetsprogrammet i form av armeringsredskap och elvattenvärmare.
Årets investeringsmedel på Stagneliusskolan (0,5 mkr) ska användas till klassuppsättningar av möbler
till skolans salar samt stadigvarande undervisningsmaterial. Hälften av budgeten är efter augusti
månad nyttjad till nya elevskåp, på grund av ökat elevantal, och till inventarier.
Jenny Nyströmskolans investeringar (1,7 mkr) kommer 2018 främst att avse förnyade lärmiljöer på
skolan. Klassrum behöver skapas och anpassas till fler flexibla och moderna lösningar i takt med nya
pedagogiska undervisningsmetoder. Inköp av undervisningsmaterial planeras till vård- och
omsorgsprogrammet och efter augusti månad har 0,05 mkr nyttjats till detta. I övrigt har investeringar
gjorts motsvarande 0,12 mkr vilka avser klassrumsinventarier.
Axel Weüdelskolan (0,2 mkr) planerar att investera i nyuppsättningar av stolar och bänkar till klassrum
och arbetsrum. En-till-en bänkar samt uppmöblering av korridorer ingår också i skolans plan för 2018.
Under 2017 gjordes en satsning avseende fysisk hälsa och motionsredskap köptes in till skolan. Även
undervisningsredskap i form av digitala redskap köptes in. Dessa belastar kostnadsmässigt årets
investeringsbudget med 0,15 mkr och ett överdrag med motsvarande summa på årets
investeringsbudget beräknas bli aktuellt.
På Ölands Gymnasium (0,1 mkr) finns behov av nya klassuppsättningar elevmöbler samt möbler till
skolans personalutrymme. Dessa investeringar har ännu inte gjorts.

Förväntad utveckling
Under det kommande decenniet ökar antalet 16-19 åringar inom medlemskommunerna, vilket innebär
att den potentiella målgruppen till gymnasieskolan blir större. Enligt befolkningsprognosen i
medlemskommunerna kommer antalet 16-19 åringar att öka med ca 20 % fram till år 2027.
Elevökningen kommer att ställa krav på kontinuerlig behovsplanering och analyser för att optimalt
möta förändringarna gällande exempelvis lokaler, lärarresurser och elevhälsa.
Satsningen på de nya lokalerna, beskrivna ovan, kommer att öka förbundets hyreskostnader med ca
8 mkr. Till den ökade lokalkostnaden kommer de kostnader som förbundet haft för ensamkommande
elever. Antalet ökade kraftigt med mer än 300 elever under bara två år. En del av dessa kostnader
har finansierats genom migrationsverket men en stor del och en ökande andel är numera ofinansierad
på grund av åldersuppskrivning av elever. Även nya lagar och förordningar gällande möjlighet till
uppehållstillstånd för elever på gymnasial nivå samt stärkt möjlighet till utbildning i gymnasieskolan för
asylsökande elever som fyllt 18 år påverkar kostnadsbilden.
Utöver ovanstående står gymnasieförbundet inför eventuella lagförändringar som kommer att påverka
ekonomin. Storleken på de ekonomiska konsekvenserna är svåra att beräkna men förslagen kommer
innebära ökade kostnader både för kärnverksamheten och för den administrativa verksamheten. (”En
attraktiv gymnasieutbildning för alla - åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en
gymnasieutbildning”, ”Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor”)
En annan ekonomisk utmaning under den kommande perioden är pensionskostnaderna för
lärarlönesatsningarna, lärarlönelyftet och karriärstjänster (1:e lärarreformen). Även om
löneökningarna för satsningarna har varit fullt finansierade av staten så finns ingen ersättning för den
ökning av pensionskostnaderna som satsningar faktiskt innebär.

5

Väsentliga personaluppgifter
Antal anställda
Antalet tillsvidareanställda har ökat från föregående mättillfälle, december 2017, från 521 till 529
tillsvidareanställda.
Antalet visstidsanställda har minskat från 93 medarbetare till 82 medarbetare. Majoriteten av de
visstidsanställda består av obehöriga lärare eller allmänna visstidsanställningar.
Timavlönade omräknat till årsarbetare har i jämförelse med mättillfället i augusti föregående år sjunkit
med 0.9 årsarbetare.

Könsfördelning
Andelen kvinnor och män av tillsvidareanställda är nästintill oförändrad sedan årsredovisningen i
december 2017. Majoriteten i förbundet är lärare vilket anses vara ett kvinnodominerat yrke vilket gör
det svårt att vid rekrytering få sökande av det underrepresenterade könet. Detta gör det i sin tur svårt
att upprätthålla en jämn könsfördelning. Av de visstidsanställda är 50 % kvinnor och 50 % män.

Åldersstruktur
Medelåldern i förbundet är 48.2 år vilket är relativt högt. Detta är något som också syns under
”åldersstruktur i procent av andel tillsvidareanställda” där majoriteten av medarbetarna, 97 %, är över
30 år.

Personalomsättning och rekrytering
Till och med augusti 2018 har 56 tjänster annonserats ut externt vilket är en minskning med 9 tjänster
vid samma tidpunkt föregående år. Av de 56 tjänsterna ligger 42st under kategorin ”pedagogisk
verksamhet”. 38 av de utannonserade tjänsterna har varit tillsvidareanställningar i jämförelse med 39
tillsvidareanställningar föregående år.
Personalomsättningen visar, i jämförelse med föregående delårsbokslut, en liten nedgång på
avgångar av orsak ”egen begäran”. I augusti 2017 hade 31 medarbetare sagt upp sig på egen
begäran och 10 medarbetare hade avgått på grund av pension. I år är antalet avgångar mellan januari
och augusti på grund av egen begäran 27 medarbetare och på grund av pension är samma som vid
föregående år, 10st.
Enligt tidigare framtagen pensionsprognos (årsredovisning 2017) står arbetsgivaren inför stora
rekryteringsutmaningar framöver.
För att möta kommande rekryteringsutmaningar fortsätter förbundet arbetet med implementeringen av
det personalpolitiska programmet för att vara en attraktiv arbetsgivare. Förbundet arbetar även vidare
med aktiviteterna i kompetensförsörjningsplanen. Underlag till rekryteringsprocessen kommer också
att tas fram för att säkerställa en tydlig, effektiv och kvalitetssäker process.
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Personalmått

Anställda, antal

Totalt

Kvinnor

Män

Årsarbetare

576

350

226

Månadsavlönade

610

369

241

100 %

60 %

40 %

529

329

200

100 %

62 %

38 %

82

41

41

100 %

50 %

50 %

11.3

5.3
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Andel kvinnor/män av
månadsavlönade
Tillsvidareanställda
Andel kvinnor/män av
tillsvidareanställda
Visstidsanställda
Andel kvinnor/män av
visstidsanställda
Timmar omräknat till antal
årsarbetare (jan-jul 2018)

Medelålder och
sysselsättningsgrad
Medelålder
tillsvidareanställda
Genomsnittlig
sysselsättningsgrad
Åldersstruktur i procentuell
andel tillsvidareanställda

Totalt

Kvinnor

Män

48.2

48.3

48.1

94.6 %

95 %

93.9 %

Totalt

Kvinnor

Män

<29

3%

1%

2%

30-49

48 %

31 %

17 %

50-67

49 %

30 %

18 %

Procent 2018

Antal Jan 2018Aug 2018

Antal totalt 2017

7.13 %

37

46

egen begäran

5.20 %

27

35

pension

1.93 %

10

11

Personalomsättning Jan
2018-Aug 2018
inkl egen begäran och
pension

Externt annonserade
tjänster
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56st varav 42st är under kat. ”pedagogiskt arbete”
38 TV 18 visstid

Arbetsmiljö och hälsa

Sjukfrånvaro
Den totala ackumulerade sjukfrånvaron ligger från januari 2018- augusti 2018 på 3.8 %. Vid samma
tidpunkt föregående år låg den på 3.7 % vilket i år ger en ökning på 0.1 %. Sjukfrånvaron hos de olika
grupperna som redovisas har minskat sen föregående år förutom hos åldersgruppen ”50 år eller
äldre” där sjukfrånvaron har ökat med 0.6 %.
Av den totala sjukfrånvaron är 44 % långtidssjukfrånvaro vilket är en minskning i jämförelse med
föregående års statistik, 46.3 %. I jämförelse med resterande kommuner i Sverige som har en
ackumulerad sjukfrånvaro på 7 % ligger Kalmarsunds gymnasieförbund lågt. För att bibehålla de låga
sjuktalen är det viktigt att fortsätta arbetet med förebyggande insatser och ett väl fungerande
systematiskt arbetsmiljöarbete.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet
Varje år genomförs en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Kalmarsunds
gymnasieförbund. Uppföljningen sker genom en webbenkät till förbundets arbetsplatser som besvaras
av chefer, skyddsombud och medarbetare med tilldelad arbetsmiljöuppgift. Webbenkäten innehåller
frågor med direkt koppling till Arbetsmiljöverkets föreskrift 2001:1. Förbundskontoret sammanställer
arbetsplatsernas svar. Därefter ska varje arbetsplats ta fram en handlingsplan utifrån enkätresultatet.
Handlingsplanerna behandlas i respektive samverkansgrupp. Enkäten ligger som grund till
kommande insatser inom arbetsmiljöområdet.
Det övergripande resultatet för 2017 visade på goda resultat gällande policys, rutiner, samverkan,
ansvarsfördelning och företagshälsovård. Förbättringsområden framkom där elevskyddsombudens
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roll behöver förtydligas, riskbedömningar behöver följas upp och introduktion där arbetsmiljön är
inkluderad behöver förbättras.

Förbundsövergripande insatser
Under 2018 har förbundet fortsatt arbeta med implementeringen av det personalpolitiska programmet.
Höstterminen 2018 genomförs medarbetarenkäten i syfte att kartlägga, bedöma och åtgärda
förbättringsområden i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
Ett arbete med revidering av arbetsmiljöpolicyn kommer även att påbörjas.
Sjukfrånvaroredovisning är obligatorisk där den totala sjukfrånvarotiden redovisas uppdelat på
kvinnor, män och ålder i relation till den sammanlagda ordinarie arbetstiden beräknat i timmar.
Jan 2018Juli 2018

Jan 2017Dec 2017

1.Total sjukfrånvaro ackumulerad

3.8 %

4%

2.Långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller
mer) av total sjukfrånvarotid

44 %

46.3 %

46.8 %

3. Sjukfrånvaro ackumulerad för kvinnor

4.8 %

4.4 %

7.7 %

4. Sjukfrånvaro ackumulerad för män

2.2 %

2.4 %

4.4 %

5. Ackumulerad sjukfrånvaro i
åldersgruppen 29 år eller yngre

2.3 %

1.9 %

5.9 %

6. Ackumulerad sjukfrånvaro i
åldersgruppen 30-49 år

2.3 %

2.5 %

6.6 %

7. Ackumulerad sjukfrånvaro i
åldersgruppen 50 år eller äldre

5.6 %

5.1 %

7.7 %

Total sjukfrånvaro
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Riksnivå
medelvärde
kommuner
2017
7%

Ekonomiska mål, balanskrav och god ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen ska kommuner och landsting ha en god ekonomisk hushållning i sin
verksamhet. Balanskravet innebär att kommuner och landsting skall upprätta en budget för varje
kalenderår så att intäkterna överstiger kostnaderna. Utöver balanskravet ska dock
fullmäktige/direktionen fatta beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för den kommunala
verksamheten. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god
ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god
ekonomisk hushållning.

Balanskravsutredning

Årets resultat enligt resultaträkningen
Balanserat resultat
Återställning negativt resultat
Resultatkrav

Prognos Prognos
2021
2020
0,5
0,5
0,5
0,5
11,5
11,0
12,0
11,5

Prognos
2019
0,5
0,5
0,0
0,5

Prognos
2018
-24,1
-24,1
0,0
-24,1

Kommentar:
Förbundets prognos på helåret uppvisar ett negativt resultat. Resultatet ligger i den nivån till vilken
förbundet diskuterat en anpassning av medlemsbidraget med medlemskommunerna under våren.
Utan ett anpassat bidrag kan svårigheter uppstå att återställa resultatet. Återställningen ovan
förutsätter ett fullt ut anpassat medlemsbidrag.
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Ekonomiska mål
Soliditet
Under planeringsperioden år 2018-2020 ska gymnasieförbundet genomsnittliga soliditet exklusive
pensionsförpliktelser minst uppgå till 30% samt bibehålla en positiv soliditet inklusive
pensionsförpliktelser.
Totalt
30,8%
10,8%

Soliditetsmål >30%
Soliditetsmål inkl ansvarsförbindelsen >0%

Prognos
2020
32,2%
12%

Prognos
2019
32,0%
11%

Prognos
2018
28,1%
10%

Kommentar:
Förbundet klarar de båda soliditetsmålen över planeringsåren.

Likviditet
Under planeringsperioden år 2018-2020 ska gymnasieförbundet genomsnittliga likviditetssaldo minst
uppgå till 50 mkr/månad.

Totalt
69,0
54,3

Årets Likviditetssaldo genomsnitt
En månadsutbetalning (50 mkr)

Prognos Prognos Prognos
2020
2019
2018
69,0
69,0
69,0
57,8
56,1
54,3

Kommentar:
Likviditetsmålet är med årets genomsnittliga utbetalningar och saldo uppnått.

Investeringar
Under planeringsperioden år 2018-2020 ska gymnasieförbundets nettoinvesteringar självfinansieras.

Resultat
Avskrivningar
Förändring av pensionsskuld
Utrymme

Totalt
-12,1
13,5
0,6
2,02

Investeringar

24,99

Prognos Prognos Prognos
2020
2019
2018
11,5
0,5
-24,1
4,4
4,4
4,6
0,0
1,1
-0,5
16,0
6,0
-20,0

7,0

13,0

5,0

Kommentar:
På grund av innevarande års negativa prognos reduceras investeringsutrymmet till 2 mkr avseende
avstämningsperioden. Prognostiserade investeringar uppgår till nära 25 mkr över perioden och målet
är därmed inte uppnått.
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Bedömning - god ekonomisk hushållning
En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna går ihop, utan innefattar även ett
krav på att pengarna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. I kommunallagen
regleras även att budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna
(ovan nämnda balanskrav) samt att för verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av
betydelse för en god ekonomisk hushållning.
Förbundet har en ändamålsenlig styrning, med mål, upprättade planer och program för att följa upp
utvecklingen för såväl verksamhet som ekonomi. Förbundet har även en finansiell beredskap i form
av kortsiktig och långsiktig betalningsförmåga dvs. en god likviditet och soliditet. Det egna kapitalet
har under flera år tidigare byggts upp av goda resultat.
Trots 2018 års enskilda negativa resultatprognos så görs bedömningen att gymnasieförbundet har en
långsiktig god ekonomisk hushållning. Tidigt på året annonserades det prognostiserade resultatet till
förbundets medlemskommuner, tillsammans med en utredning om nuvarande nivå på
medlemsbidraget, via dialogmöten. Utredningen visar att det årliga bidraget från
medlemskommunerna, beräknat per invånare 16-19 år, är på en nivå som är långt ifrån den
genomsnittliga kostnaden för en gymnasieplats i riket. Dialogmötena syftade till en avstämning av var
förbundet är idag och på vilket sätt förbundet och medlemskommunerna gemensamt kan stärka
förbundets möjligheter att bibehålla hög kvalité, att ha en fortsatt god ekonomisk hushållning samt för
att ha likvärdiga förutsättningar att bedriva undervisningen som genomsnittet i riket.
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Pensionsmedel
Kalmarsunds gymnasieförbund har beslutat att försäkra bort så mycket som möjligt av
pensionsskulden i balansräkningen. Från och med 1998 ska förbundets pensionsskuld redovisas
enligt den så kallade blandmodellen. Enligt den här modellen ska pensionsförpliktelser intjänade från
och med 1998 redovisas som skuld i balansräkningen och pensionsförpliktelser intjänade före 1998
redovisas som ansvarsförbindelse.

Pensionsmedel
Avsättningar för pensioner
Ansvarsförbindelse
Särskild avtalspension
Totala pensionsförpliktelser
Återlånade medel

Prognos
2018
2,2
38,6
0
40,8
40,8

Bokslut
2017
1,7
36,9
0
38,6
38,6

Bokslut
2016
1,8
37,3
0
39,1
39,1

Tabellen ovan visar förbundets pensionsmedel och pensionsförpliktelser uppställt enligt rek 7.1.
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Måluppfyllelse - verksamhetsmål
Våra prioriterade målområden
Bland de sex prioriterade områdena finns det 23 delmål och 7 av dessa är föremål för analys i
samband med delårsredovisningen 2018. Av dessa har gymnasieförbundet lyckats nå de uppsatta
målen för fem av målen. Trots ökning i år igen når gymnasieförbundet inte riktigt fram till målet för
”Genomsnittligt jämförelsetal för elever med examen ska vara högre än rikssnittet.” Inom
vuxenutbildningen når förbundet aktuella mål med råge inom det prioriterade området Kunskap,
utveckling och lärande.
Resultat

Mål

Riktning

Andelen elever som uppnår examen ska ligga över rikssnittet.

93%

90%

Genomsnittligt jämförelsetal för elever med examen ska vara högre än rikssnittet

14,7

14,7

Elevernas totala närvaro ska öka.

0%

Ökning

Genomsnittligt jämförelsetal på avslutade kurser inom vuxenutbildning ska vara över rikssnittet.

12,9
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Andel avslutade kurser med minst betyget E inom vuxenutbildning ska vara över rikssnittet.

92%

90%

8,2

7,6

ì
ì
è
ì
ì
ì

8,4

7,9

î

Kunskap, utveckling och lärande

Eleverna på vuxenutbildningen anser att undervisningen håller hög kvalitet.
Normer, värden och inflytande
Eleverna känner sig trygga i skolan.

Mål för Kunskap, utveckling och lärande
Andelen elever som uppnår examen ska ligga över rikssnittet.
Skolorna framhåller elevhälsateamens tidiga involverande i snabbare stöd för elever med
studiesvårigheter, både i klasserna och individuellt med enskilda elever. Flera skolor arbetar
målmedvetet med att hjälpa eleverna på “plats” d.v.s. stödfunktionen i klassrummet med eleverna ute
i ordinarie undervisningsgrupper. Skolorna kommer att utveckla kvaliteten i undervisningen utifrån ett
kollegialt lärande samt genom en tydligare systematik gällande uppföljning i arbets- och ämneslag
med kvalitetsmått på verksamheten för högre måluppfyllelse i fokus.
I flera fall är hög frånvaro med anledning av psykisk ohälsa orsaken till att elever inte klarat sin
gymnasieexamen. Skolorna har en handlingsplan med aktiva åtgärder för att öka elevernas psykiska
välbefinnande och minska elevernas upplevelse av stress. För att på ett optimalt sätt hjälpa eleverna
tillbaka till skolan krävs ökat samarbete med externa aktörer som t.ex. primärvården och BUP. Flera
rektorer pekar på att många elever inte når målen i de gymnasiegemensamma ämnena och skolan
kommer att försöka upptäcka dessa elever tidigt och identifiera deras behov.
Målet är nått, 93 procent (mål: över 90 procent)
Genomsnittligt jämförelsetal för elever med examen ska vara högre än rikssnittet.
Jämförelsetalet för de elever som tagit gymnasieexamen har ökat för tredje året i rad och som trenden
ser ut kommer gymnasieförbundet att nå rikets nivå nästa år. Analysen är att skolorna har lyckats bra
med att få eleverna till godkänt i sina kurser (se ovan) medan andelen elever med riktigt bra betyg är
lägre än i riket. På program där jämförelsetalet har höjts avsevärt har lärarna de senaste två åren
utvecklat undervisningen av kurserna för att tydliggöra kraven och arbetat medvetet med det
formativa lärandet som ger eleverna en förståelse för vad som krävs av dem för att nå ett högre
betyg.
Skolorna kommer att fördjupa arbetet mot ett framgångsrikt och tydligt ledarskap i klassrummet för en
ökad måluppfyllelse. Dessutom kommer rektorerna att utifrån sina skolenheters förutsättningar
fortsätta det systematiska arbetet med att diskutera betyg, betygssättning och hur eleverna ska få
tillräcklig information på vilka grunder betyg sätts.
Målet är inte nått, 14,7 (mål: över 14,7)
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Elevernas totala närvaro ska öka.
Närvaron ligger kvar på samma nivå som förra året. Flera av gymnasieskolans nationella program har
vänt en negativ trend och har nu ökat närvaron, om än blygsamt. Den stora förändringen ser vi hos
gymnasieeleverna på introduktionsprogrammet språkintroduktion med en betydande minskning av
närvaron.
Gymnasieskolorna praktiserar en mer aktiv och tidig aktivering av stödinsatser för elever som börjar få
hög frånvaro. Rektorerna har en restriktiv hållning när det gäller frånvaro och har varit tydliga mot
eleverna när det gäller att utfärda varningar för ogiltig frånvaro och rapportering till CSN vid hög
frånvaro. Detta tillsammans med en restriktiv hållning till ledighet främjar närvaron.
På språkintroduktion kan nedgången i närvaron till stor del förklaras av en betydligt oroligare situation
utanför skolan. Många är i en asylprocess, där de väntat länge på besked kring uppehållstillstånd och
denna osäkerhet och väntan påverkar måendet hos många elever, vilket i sin tur också påverkar
deras närvaro i skolan på ett negativt sätt. Cirka 20 procent av eleverna har blivit uppskrivna i ålder
och flyttade till andra orter vilket i sin tur har gjort det svårt att ta sig till och från skolan.
Heltidsmentorerna på Lars Kaggskolan fortsätter utveckla sitt arbetssätt även under kommande läsår,
nu med tydligare fokus mot att öka närvaron och på andra sätt, tillsammans med lärarna, skapa bra
förutsättningar för lärande.
Under läsåret 2018/19 kommer gymnasieskolorna att implementera ”Frånvarotrappan” som tydliggör
rollerna bland personal gällande arbetet med en enskild elevs höga frånvaro och visar eleverna vilka
konsekvenser hög frånvaro kan få.
För vuxeneleverna har närvaron minskat. Många av eleverna har möten inbokade med andra
myndigheter som t.ex. arbetsförmedlingen. P.g.a. resor tar dessa möten ibland en hel dag. Den ökade
tillgången till arbete gör att allt fler elever arbetar under sin studietid. Eftersom vuxenutbildningen inte
har närvaroplikt väljer eleven att arbeta. Vikten av närvaro är något som diskuteras flitigt mellan lärare
och elev. Skolorna har en organisation som är flexibel och täcker upp de kunskapsluckor som uppstår
om eleven inte kan närvara.
Målet är inte nått, förändring 0 procentenheter (mål: en ökning)
Genomsnittligt jämförelsetal på avslutade kurser inom vuxenutbildning ska vara över rikssnittet.
De vuxenelever som går på yrkeskurser är ofta väl motiverade och drivs på ordentligt av duktiga
pedagoger. Skolorna anpassar dessa utbildningar utifrån elevernas behov av kunskaper för att nå
målen. Lärarnas arbete med att aktivt synliggöra målen i kurserna för eleverna har inneburit en större
insikt för eleverna vad som krävs för de olika betygen, vilket har en positiv inverkan på resultatet.
Skolorna kommer att fortsätta med ett aktivt arbete med betygsreflektion i arbetslagen, vilket
regelbundet flikas in i det systematiska kvalitetsarbetet.
Målet är nått, 12,9 (mål: över 12,0)
Andel avslutade kurser med minst betyget E inom vuxenutbildning ska vara över rikssnittet.
Se ovan för analys och åtgärder för förbättring.
Målet är nått, 92 procent (mål: över 90 procent)
Eleverna på vuxenutbildningen anser att undervisningen håller hög kvalitet.
Skolorna har mycket kompetenta och engagerade lärare som ständigt vidareutvecklas i sin
profession. För att ytterligare höja elevernas upplevelse av skolans kvalité kommer delar av
lärarkåren ingå i utbildningsinsatser från Nationellt centrum för svenska. Skolorna kommer även att
öka tillgången på datorer i undervisningen.
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Personalen kommer att regelbundet samtala kring sina egna insatser i arbetslagen för att öka det
kollegiala lärandet och därigenom kvalitén i undervisningen.
Målet är nått, 8,2 (mål: minst 7,6)
Mål för Normer, värden och inflytande
Eleverna känner sig trygga i skolan.
Rektorerna på gymnasieskolorna konstaterar att eleverna känner sig, i stor utsträckning, trygga i
skolan. Personalen har en god relation till sina elever som i sin tur skapar en god trygghet.
Inomhuskameror och skollegitimationer har endast viss effekt vad gäller ”känslan av trygghet”. Det är
snarare i det dagliga arbetet och på det sätt skolans personal arbetar, som har långtgående effekter.
Lärarna vidtar åtgärder direkt i klassrummet mot alla former av kränkningar. Lärarnas goda relationer
med eleverna samt deras engagemang och arbete med dessa frågor ute på programmen påverkar
resultatet.
När konflikter mellan elever kommer till ytan markerar skoledningarna kraftfullt genom polisanmälan
om brott misstänks samt vidtar disciplinära åtgärder enligt skollagen. Detta skickar signaler till övriga
elever om att konflikter på skolan tas på allvar.
Axel Weüdelskolan, Mjölnergymnasiet och Ölands Gymnasium har en enorm mångfald av elever och
personal och det är naturligt att man accepterar varandra. Det är lättare att jobba med vuxna elever
ut detta perspektiv.
Målet är nått, 8,4 (över 7,9)
Det arbetsplatsförlagda lärandet - redovisning gällande avgångselever våren 2018
Arbetsplatsförlagt lärande (apl) ska förekomma på alla yrkesprogram i gymnasieskolan i minst 15
veckor. I gymnasiesärskolan ska arbetsplatsförlagt lärande förekomma på alla nationella program i
minst 22 veckor.
Samtliga elever inom avgångsklasserna i juli 2018 som gick på yrkesprogram har blivit erbjudna 1520 veckor (elever inom gymnasieskolan) respektive 22 veckor apl (elever inom gymnasiesärskolan).
Några inriktningar av gymnasieförbundets yrkesprogram har svårigheter att fullt ut hitta
ändamålsenliga apl-platser (ca 20 av 280 elever juni 2018). Vi de tillfällen som en arbetsgivare inte
möjlighet att ha eleven kvar (för få uppdrag eller liknande orsaker) ordnar skolorna en annan apl-plats
omgående.
Alla apl-platser kan inte erbjuda alla moment inom yrkeskurserna, men genom att elever byter aplplatser täcker de olika arbetsplatserna tillsammans utbildningarnas innehåll. Alla elever har fått
möjlighet att utveckla sina yrkeskunskaper och skaffa sig en yrkesidentitet. De har också fått en ökad
inblick i yrkesgemenskapen kopplat till programmet via apl.
Besöken som görs regelbundet på apl-platserna tar upp den generella arbetsmiljön, där diskuteras
även värdegrundsfrågor, då framförallt hur man förhåller sig till varandra på en arbetsplats. På så sätt
får skolorna god kännedom om värdegrundsarbetet. Skolornas uppfattning är att arbetsplatser jobbar
idag mycket med värdegrund och jämställdhet. För att säkerhetsställa att det är så bra som möjligt
utvärderas apl-platser kontinuerligt under tiden eleven är ute och även efter avslutad apl.
Skolorna lyfter möjligheterna till och nyttan med handledarutbildning kontinuerligt i programråden och
erbjuder olika lösningar på olika program utifrån de olika branschernas förutsättningar. Vissa program
genomför egna handledarutbildningar som alla handledare blivit erbjudna och stort sett alla program
presenterar skolverkets webbaserade handledarutbildning. För handledarna på några program
genomförs skolverkets utbildning vid gemensamma träffar på skolan. Två av förbundets program har
inte erbjudit handledarutbildning aktivt under det gångna läsåret.
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Jenny Nyströmsskolan
Andelen elever som uppnår examen ska ligga över rikssnittet.
Målet är inte nått för programmen på skolan. Ett program har ökat sin andel med examensbevis
sedan förra året. Skolledningens analys visar att många elever inte når målen i de
gymnasiegemensamma ämnena och i flera av dessa kurser ligger eleverna på skolan under
jämförelsetalen jämfört med riket.
Skolan inför nya arbetssätt som i korthet innebär att arbetslagen ska arbeta med både
pedagogiska/didaktiska frågor samt systematiskt kvalitetsarbete på ett tydligare sätt. Målet är att
utveckla kvaliteten i undervisningen genom ett ökat kollegialt lärande. Dessutom kommer elevhälsan
vara tydligare kopplad till respektive arbetslag för att stödja dem utifrån elevhälsans olika
professioner. Målet är att på ett tidigt stadium upptäcka och sätta in åtgärder för de elever som
riskerar att inte nå målen.
Skolan kommer att bredda ämneskompetens i studiehallen alla dagar i veckan för de elever som
behöver stöd för att nå E eller vill nå högre i sina studier. Skolan ska också arbeta med elevernas
studieteknik och studiestruktur för att hjälpa eleverna att nå goda kunskapsresultat.
Genomsnittligt jämförelsetal för elever med examen ska vara högre än rikssnittet
Målet är uppnått för tre av sex program på skolan. Elevernas närvaro har minskat och det finns ett
samband mellan bristande närvaro och studieresultat. Skolledningen märker av att allt fler elever
upplever stress och av olika skäl drabbas av psykisk ohälsa. Elevhälsan kommer på ett tydligare sätt
arbeta nära arbetslagen för att systematiskt arbeta förebyggande samt fånga upp enskilda elever i
behov av stöd. Tidigare insatser och kartläggning samt tätare uppföljningar av varje enskild elevs
resultat är framgångsfaktorer. Skolan ska fördjupa arbetet med extra anpassningar inom ramen för
den ordinarie undervisningen.
För att öka motivationen samt minska stressen behöver skolan utveckla dialogen kring syfte och mål
med kurserna samt hur eleverna bedöms i förhållande till kursmålen och hur eleverna ligger till.
Rektorer kommer att ha tätare avstämningar med arbetslagen i det systematiska kvalitetsarbetet,
vilket skall leda till ett gemensamt arbete framåt där målen blir tydligare.
Elevernas totala närvaro ska öka.
Målet är inte nått för skolan som helhet. Närvaron har sjunkit med två procentenheter jämfört med
förra läsåret.
Skolan har jobbat medvetet med närvaron och har under året haft fler CSN-varningar vilket har gjort
att en del elever har ökat sin närvaro medan andra elever har sett sig tvingade att arbeta mer istället
då de tappat sitt studiebidrag. Flera elever i åk tre har arbetet en stor del av tiden och haft svårt att
välja bort arbete för skolan.
På introduktionsprogrammet språkintroduktion har skolan sett en nedgång i närvaron som till stor del
kan förklaras av en betydligt oroligare situation utanför skolan. Cirka 20 procent av eleverna har blivit
uppskrivna i ålder och flyttade till andra orter vilket i sin tur har gjort det svårt att ta sig till och från
skolan. En osäkerhet kring hur framtiden kommer att bli gör att måendet försämrats och motivationen
minskar.
Skolan inför en ny frånvarorutin som innebär snabbare och direkta åtgärder redan vid mindre
frånvaro. Mentors ansvar kommer att öka för att upptäcka elever med begynnande hög frånvaro och
arbeta strukturerat för att förbättra elevernas närvaro genom täta uppföljningar och kontakter med
vårdnadshavare och elevhälsateamet (EHT). Nya rutiner för EHT kommer ge skolan möjlighet att
använda professionerna på bästa och snabbaste sätt för eleverna.
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Skolledningen märker av att allt fler elever upplever stress och av olika skäl drabbas av psykisk
ohälsa. För att på ett optimalt sätt hjälpa eleverna tillbaka till skolan krävs ökat samarbete med
externa aktörer som t.ex. primärvården och BUP.
Eleverna känner sig trygga i skolan.
Målet är nått, men resultatet skiftar stort mellan programmen på skolan. Personalen har en god
relation till sina elever som skapar en god trygghet. På några program arbetar lärarna med
klassrumsplacering så att eleverna lär känna varandra och skapa ett socialt nätverk.
Inomhuskameror och skollegitimationer har endast viss effekt vad gäller ”känslan av trygghet”. Det är
snarare det dagliga arbetet och på det sätt skolans personal arbetar, som har långtgående effekter.
Skolan har sedan vårterminen 2018 en ökad bemanning i Gallerian på eftermiddagen för att skapa
trygghet där.
Personalen är bra på att upptäcka och utreda alla former av trakasserier och kränkningar, vilket ger
tydliga signaler utåt och inåt i organisationen. Skolan kommer att prioritera värdegrundsarbetet under
kommande läsår och arbeta mer intensivt med förbundets kärnvärde ”Trygghet ger trivsel”.

Lars Kaggskolan
Andelen elever som uppnår examen ska ligga över rikssnittet.
Målet är nått för samtliga program på skolan. Skolan har en hög andel elever som klarar att nå
examensbevis. Specialpedagog, speciallärare och övriga från elevhälsateamet involveras från år 1
vilket medfört ett snabbare stöd, både i klasserna och individuellt med enskilda elever. Ämneslagen
och arbetslagen har ansvar för att snabba åtgärder sätts in för att tillgodose elevernas behov av extra
anpassningar och särskilt stöd.
Skolan arbetar målmedvetet med att hjälpa eleverna på “plats” d.v.s. stödfunktionen i klassrummet
med eleverna i ordinarie undervisningsgrupper. På flera av yrkesprogrammen får idag eleverna extra
resurstid i alla sina ämnen ute på programmet åtminstone en gång i veckan, vid behov fler gånger.
Elever som inte klarat av gymnasieexamen har i flera fall på hög frånvaro med anledning av psykisk
ohälsa. Skolan har en handlingsplan med aktiva åtgärder för att öka elevernas psykiska
välbefinnande och minska elevernas upplevelse av stress.
Genomsnittligt jämförelsetal för elever med examen ska vara högre än rikssnittet
Målet är nått för fem av sju program på skolan. Analysen är att skolan har fokuserat på att få eleverna
upp till godkänt i kurserna medan andelen elever med riktigt bra betyg är lägre än i riket. På program
där jämförelsetalet har höjts avsevärt har lärarna de senaste två åren utvecklat undervisningen av
kurserna för att tydliggöra kraven och arbetat medvetet med det formativa lärandet som ger eleverna
en förståelse för vad som krävs av dem för att nå ett högre betyg.
Skolan kommer att fördjupa arbetet mot ett framgångsrikt och tydligt ledarskap i klassrummet för en
ökad måluppfyllelse. Skolans olika ämneslag tillsammans med rektor kommer att dra upp
gemensamma riktlinjer för hur detta ska fungera i praktiken. Särskilda satsningar på de
gymnasiegemensamma ämnena med resurstid ute på programmen kommer att höja jämförelsetalet
på sikt.
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Elevernas totala närvaro ska öka.
Målet är inte nått för skolan som helhet,
närvaron ligger kvar på samma nivå som
förra läsåret. Dock har samtliga nationella
program utom ett höjt sin närvaro jämfört
med förra läsåret.
Skolan praktiserar en effektiv och tidig
aktivering av stödinsatser för elever som
börjar få hög frånvaro. Rektor har
kontinuerligt, via lotskonferenser och i
övriga forum, fattat beslut om CSNvarningar och indragna studiemedel i högre
utsträckning än tidigare. Personalen tittar på
mönster i frånvaron hos eleven, inte bara
andelen. Skolan tar initiativ till en tidig
diskussion med elev, vårdnadshavare och
om inget förbättras genomförs ett extra
hälsosamtal med skolsköterskan där hälso-,
undervisnings- och skolsociala frågor m.m.
tas upp.
För eleverna på introduktionsprogrammet
språkintroduktion har närvaron under det
gångna läsåret minska avsevärt. Många är i
en asylprocess, där de väntat länge på
besked kring uppehållstillstånd och denna
osäkerhet och väntan påverkar måendet
hos många elever, vilket i sin tur också
påverkar deras närvaro i skolan på ett negativt sätt. Förutom en lång asylprocess finns även annan
problematik kring måendet i form av posttraumatiskt stressyndrom m.m., vilket också har en negativ
effekt på närvaron i skolan. Skolan har även en utmaning i vad gäller möjligheterna att bättre anpassa
studierna för denna heterogena elevgrupp; oavsett bakgrund, erfarenheter, ambitioner och
framtidsplaner slussar vi in större delen av elevgruppen i samma studieplan.
Under året som gått har de nyinrättade heltidsmentorerna arbetat upp relationer med
språkintroduktionseleverna. De har arbetat fram rutiner och strukturer, deltagit i utbildningar m.m.
Deras arbete ska fortsätta att utvecklas även under kommande läsår, med tydligare fokus mot att öka
närvaron och på andra sätt, tillsammans med lärarna, skapa bra förutsättningar för lärande. Arbetet
med att fördjupa och utveckla undervisningen enligt ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
(SKUA) och forskning kring nyanländas lärande fortsätter, liksom arbetet med att använda “Bygga
Svenska” som utgångspunkt för att dokumentera elevernas utveckling i svenska.
Under läsåret 2018/19 kommer skolan att implementera Frånvarotrappan som tydliggör rollerna bland
personal gällande arbetet med en enskild elevs höga frånvaro och visar eleverna vilka konsekvenser
hög frånvaro kan få.
Eleverna känner sig trygga i skolan.
Målet är nått för alla program på skolan utom ett. Prideveckan, Kårdagen och Kaggdagen bidrar till
trygghet. Samarbetsövningar om hur vi talar och vad vi säger till varandra har bidragit till bättre ordval
bland eleverna. Lärarna vidtar åtgärder direkt i klassrummet mot alla former av kränkningar. Lärarnas
goda relationer med eleverna samt deras engagemang och arbete med dessa frågor ute på
programmen påverkar resultatet. Trygghet och trivsel är stående punkter i olika grupper t.ex.
likabehandlingsgruppen, klassråd/programråd/kaggråd och i samarbetet med elevkåren.
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Skolan har under läsåret arbetat aktivt för att öka tryggheten där elevhälsateamet (EHT) har haft en
aktiv roll. EHT har varit inne i klasserna och pratat och jobbat med normer och värden vid flera olika
tillfällen. Mötena har bl. a. handlat om hur man ska agera i konflikter mellan elever-elever och eleverlärare.
När konflikter mellan elever kommer till ytan markerar skolledningen kraftfullt genom polisanmälan om
brott misstänks samt vidtar disciplinära åtgärder enligt skollagen. Detta skickar signaler till övriga
elever om att konflikter bland eleverna tas på allvar.

Stagneliusskolan
Andelen elever som uppnår examen ska ligga över rikssnittet.
Målet är nått för två av tre program på skolan. De goda resultaten beror på ämnesövergripande
samverkan, god stabilitet i personalstyrkan och en förmåga att skapa goda relationer till, samt att
motivera eleverna.
Skolan kommer att genomföra ett antal förändringar i arbetssättet kring elever som inte klarar målen:
EHT-möten enligt nya rutiner, studietid blir obligatoriskt för elever med behov av stöd, fortsatt arbete
med förstärkning i enstaka kurser, tydligare systematik gällande uppföljning i arbets- och ämneslag
under läsåret med kvalitetsmått på verksamheten utifrån ett elevfokus samt samarbetet med
Challenging Learning säkerställer en ökad måluppfyllelse inom området.
Inom handels- och administrationsprogrammet, där målet inte är uppfyllt, hade flera elever stora
utmaningar gällande att nå minst betyget E i alla kurser. Elevhälsan arbetade med att tidigt identifiera
elever och sätta in rätt typ av extra anpassningar och i vissa fall särskilt stöd. Under kommande år så
kommer elevhälsan att fortsätta arbetet medatt försöka hjälpa och stödja de elever som riskerar att
inte nå en godkänd examen. Vid skolstart så har rektor suttit i studieplaneringsmöten med samtliga
elever som redan nu har kurser i sin studieplan som inte är godkända och då riskerar att inte nå sina
mål.
Genomsnittligt jämförelsetal för elever med examen ska vara högre än rikssnittet
Målet är uppfyllt för två av tre program på skolan. Skolan ligger strax över snittet på
ekonomiprogrammet och på rikets snitt på samhällsvetenskapsprogrammet, men mycket över på
handel- och administrationsprogrammet. Detta kan tyda på att skolan inom handelsprogrammet
behöver förbättra förmågan att få elever att nå en godkänd examen (se ovan), detta hade sannolikt
sänkt jämförelsetalet eftersom att de elever som inte nådde sin examen hade ett lågt jämförelsetal.
Skolan fortsätter det systematiska arbetet med att prata betyg. Ämneslagen kommer att få i uppgift i
att förstå varför skillnader finns mellan olika lärare och undervisningsgrupper och hur de säkerställer
likvärdigheten. Ämneslagen får även i uppgift att undersöka om eleverna fått tillräcklig information på
vilka grunder som betyg sätts och att eleverna erbjudits flera tillfällen att visa sina kunskaper. Den
bedömningskultur som finns i klassrummet och på skolan har stor betydelse för den enskilda eleven.
Betyget ska upplevas som rättvist och ska spegla alla kunskaper i förhållande till den aktuella
ämnesplanen. Alla elever behöver också en bra och tydlig återkoppling för att uppleva att likvärdighet
råder inom skolan.
Elevernas totala närvaro ska öka.
Målet är nått för skolan. Rektorerna har en restriktiv hållning när det gäller ledigheter och frånvaro och
har varit tydliga mot eleverna när det gäller att utfärda varningar för ogiltig frånvaro och rapportering
till CSN vid hög frånvaro. Skolan arbetar med ett fokus på frånvaron med en snabb uppföljning vid all
typ av frånvaro och tydligare arbetsfördelning av ansvaret kring elever som inte är närvarande i
skolan. Elevhälsan kopplas numera in tidigt vid all typ av frånvaro. Tonvikten kommer dock ligga i det
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förebyggande arbete under de kommande mentorstiderna med eleverna. Utgå ifrån friskfaktorer och
de positiva effekter skolnärvaro främjar. En ny frånvarorutin kommer att implementeras under läsåret.
Eleverna känner sig trygga i skolan.
Målet är uppnått. Skolledningen konstaterar att eleverna känner sig trygga i stor utsträckning.
Arbetslagen skapar en god och positiv kontroll över vad som sker i skolan. Lärarna använder sig av
tydliga lektionsstrukturer och av ett tydligt ledarskap i klassrummet som främjar trygghet och studiero.
All personal på Stagneliusskolan har höga förväntningar på sina elever vilket gör att det är en relativt
lugn skola. Eleverna speglar sig mycket i varandra och i miljön i övrigt vilket gör att de upplever sig
trygga i skolan.
Skolan fortsätter med förebyggande arbete kring de elever som har en tendens att skapa oro omkring
sig. Skolan gör tydliga riskbedömningar och handlingsplaner kring dessa elever.

Ölands gymnasium
Elevernas totala närvaro ska öka.
Skolan har inte nått målet. Många av eleverna har möten inbokade med andra myndigheter som t.ex.
arbetsförmedlingen. P.g.a. resor tar dessa möten ibland en hel dag. Personalen på skolan tar initiativ
till samtal med eleverna om vikten av att vara närvarande. Varje lärare ska en gång per månad
analysera närvarosituationen i sina undervisningsgrupper och lämna en rapport till rektor. Skolan
kommer även att se över sina praktiska rutiner med hanteringen av frånvaron.
Genomsnittligt jämförelsetal på avslutade kurser inom vuxenutbildning ska vara över rikssnittet.
Skolan har nått målet för tre av fyra skolformer. De vuxenelever som går på yrkeskurser är ofta väl
motiverade och drivs på ordentligt av duktiga pedagoger. Dessa program anpassas utifrån elevernas
behov av kunskaper för att nå målen. Praktiska delar gör att eleverna kan arbeta sig fram till
kursmålen i vissa delar utan att behöva läsa allt. Inom SFI har skolan mycket duktiga och kreativa
pedagoger som verkligen ser elevernas behov och utgår från detta.
Många elever söker för att läsa upp sina betyg på gymnasienivå. En del av dessa börjar studera men
inser att de inte får ihop sin vardag och har behov av att studera på andra tider. Skolan kommer att se
över möjligheterna att starta flex-utbildning alternativt distansutbildningar för att bättre passa
elevernas behov.
Andel avslutade kurser med minst betyget E inom vuxenutbildning ska vara över rikssnittet.
Skolan har nått målet för tre av fyra utbildningsformer. Se ovan för analys och åtgärder för förbättring.
Eleverna på vuxenutbildningen anser att undervisningen håller hög kvalitet.
Skolan har inte nått målet. Flera elever läser på distans och har då svårt att avgöra kvalitén på
undervisningen och har då gett skolan ett lågt omdöme.
För att höja elevernas upplevelse av skolans kvalité kommer nyrekryteringar av behörig personal
göras samt kompetensen höjas genom utbildningsinsatser från Nationellt centrum för svenska som
andraspråk för majoriteten av lärarna. Skolan kommer att öka tillgången på datorer i undervisningen.
Personalen kommer att regelbundet samtala kring sina egna insatser i arbetslagen för att öka det
kollegiala lärandet och därigenom kvalitén i undervisningen.
Eleverna känner sig trygga i skolan.
Skolan har nått målet. Skolan domineras av vuxna elever och det är lättare att jobba med vuxna ur
detta perspektiv. Språkintroduktionseleverna ger skolan ett lägre omdöme än de vuxna eleverna.
Ungdomar som till stora delar lever utan sina föräldrar har ingen grundtrygghet som en familj kan ge
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utan är oroliga redan innan de kommer till skolan. Introduktionsprogrammet språkintroduktion är
numera förstärkt med ytterligare en specialpedagog som jobbar både med enskilda elever och i
grupp.

Axel Weüdelskolan
Elevernas totala närvaro ska öka.
Målet är inte nått för skolan som helhet. Lärvuxeleverna har dock ökat sin närvaro. Den ökade
tillgången till arbete gör att allt fler elever arbetar under sin studietid. Eftersom vuxenutbildningen inte
har närvaroplikt väljer eleven att arbeta. Närvaro är något som diskuteras flitigt mellan lärare och elev
och vikten av detta. Många av våra elever vill snabbt igenom systemet och vidare ut i vidare studier
eller arbete så därför är det viktigt att de är med vid varje tillfälle. Däremot så är det andra faktorer
som oftast spelar in t.ex. möten med andra myndigheter, arbete etc.
Skolan har en organisation som är flexibel och täcker upp de kunskapsluckor som uppstår om eleven
inte kan närvara. Lärarna arbetar aktivt med detta och skolledningen anser att eleverna får väldigt
mycket information om de inte är närvarande.
Varje arbetslag avsätter tid för att analysera verksamhetsmålen som t.ex.närvaron en gång per
månad.
Genomsnittligt jämförelsetal på avslutade kurser inom vuxenutbildning ska vara över rikssnittet.
Skolan har nått målet. Jämförelsetalet har ökat vilket är positivt och ett aktivt arbete med att
synliggöra målen i kurserna för eleverna har inneburit en större insikt för eleverna vad som krävs för
de olika betygen.
Skolan kommer att fortsätta med arbetet med betygsreflektion i arbetslagen, vilket flikas in i det
systematiska kvalitetsarbetet en gång per månad.
Andel avslutade kurser med minst betyget E inom vuxenutbildning ska vara över rikssnittet.
Skolan har inte nått målet. Gymnasiekurserna är den skolform som ligger längst ifrån rikets värden,
samtidigt som de andra ligger strax under eller betydligt över riket. Lärarna har kompetensutvecklats
och detta kommer vara prioriterat i skolans KPT-plan under verksamhetsåret 18/19.
Varje arbetslag avsätter tid för att analysera verksamhetsmålen, bl.a. betygsresultaten en gång per
månad.
Eleverna på vuxenutbildningen anser att undervisningen håller hög kvalitet.
Skolan har nått målet. Axel Weüdelskolan har mycket kompetenta och engagerade lärare som
ständigt vidareutvecklas i sin profession.
Eleverna känner sig trygga i skolan.
Skolan har nått målet. Skolan har en enorm mångfald av elever och personal och det är naturligt att
acceptera varandra. Personalen arbetar dagligen för att upprätthålla ett bra arbetsklimat för både
elever och personal. Skolan ser det som en gemensam arbetsplats för både elever och personal.
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Enheterna
Lars Kaggskolan
Ekonomiskt utfall
Lars Kaggskolan gick in i budget 2018 med en kostymanpassning på 8,7 mkr.
Introduktionsprogrammet stod för den största med ca 5,6 mkr och därefter el- och energiprogrammet
med ca 2,1 mkr. För introduktionsprogrammet har det inte gått att anpassa kostnaderna i samma takt
som det minskade minskade elevunderlaget. Det handlar om såväl lokaler som personella resurser.
Antalet språkintroduktionselever har fortsatt minska under året och motsvarar på helårsbasis ca 10
elever färre per månad mot budgeterade. Kostnaderna för personal väntas ändå i år bli ca 2,5 mkr
lägre mot budgeterat. Ca 1,1 mkr av dessa 2,5 mkr går istället på tilldelade statsbidrag för utveckling
av introduktionsprogrammet.
För el och energiprogrammet blev effekten av förra årets låga antagningssiffra ökade
undervisningskostnader. I år ökar antalet antagna och ser ut att fylla antalet platser. I vissa ämnen
kvarstår dock små undervisningsgrupper vilket för programmet är kostnadsdrivande.
Totalt sett för hela skolan väntas personalkostnaden bli knappt 4 mkr lägre mot budgeterat. Utöver det
som nämnts gällande introduktionsprogrammet beror överskottet till stor del på att
naturvetenskapsprogrammet minskade med en klass mot föregående års antagning (vilket inte antogs
i personalbudgeten). Utöver statsbidraget för introduktionsprogrammet så har andra statsbidrag som
läslyftet och matematiklyftet medfört ett positivt tillskott med ca 0,2 mkr.
Helårsprognosen baseras på antalet inskrivna elever den 7/9 och landar sammantaget på -4,9 mkr.

Viktiga händelser
Alla skolans program är fortsatt populära. Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) har utökat intaget
från 50 till 60 elever, el- och energiprogrammet (EE) har åter tagit in 64 elever till programmet
samtidigt som fordons- och transportprogrammet (FT) bibehåller den utökade storleken från
föregående år där 24 elever togs in i åk 1. Utökning på BA och EE har inneburit utökade tjänster inom
yrkesämnen på dessa program. BA och FT har startat igång tre nya klasser med vuxenutbildning med
sammanlagt 27 st vuxenstuderande. På Teknikprogrammet är det även i år 4 klasser.
Naturvetenskapsprogrammet (NA) har minskat en klass till läsåret 2018. Fortsatt samläsning sker
med NA på Jenny Nyströmsskolan, detta för att optimera gruppstorlekar inom inriktningarna och
programfördjupningarna. EE har återgått till att läsa matematik, svenska och engelska klassvis istället
för att samläsa i två klasser. Hantverksprogrammet (HV) är till läsåret 2018 fullt på båda
inriktningarna.
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Den puckel som den ökande migrationen 2015 innebar för verksamheten på skolans
språkintroduktionsprogram börjar nu minska. De elever som kommer från grundskolan är betydligt
färre än tidigare år. Inför läsårsstart höstterminen 2018 har vi en organisation med 40 färre elever än
förra året, vilket har medfört personalnedskärningar men också gett möjlighet att titta över strukturer
och utveckla och fördjupa samverkansformer och arbetssätt. Fortfarande är skolan i behov av att se
över möjligheterna till yrkesutgångar för de nyanlända elever som inte kommer att nå behörighet till
nationella program, för att bättre matcha deras behov av utbildning. På övriga inriktningar på
introduktionsprogrammet (IM) fylls organisationen med råge. Antal elever som av olika anledningar
inte når behörighet eller inte kommer in på sina gymnasieval är inför läsårsstarten 2018 fler än
tidigare år. Antalet samt spridningen på elevernas tidigare kunskaper, erfarenheter och kognitiva
färdigheter och förmågor innebär att verksamheten ställs inför nya utmaningar. Den pågående
omarbetningen av utbildningsplanen för IM-programmet samt översyn av de olika inriktningarna
passar väl in i de utmaningar som programmet ställs inför.
Fyra klassrum har fått ny inredning hittills under året och även i hörsalen har ny inredning. Detta
påbörjades redan under 2017.
Skolans ledningsgrupp har Under läsåret 17/18 uppdaterat skolans utvecklingsplan. Man har även
genomfört grupputvecklingsarbete och processledning. För att ytterligare utveckla ledningsgruppens
arbete genomfördes under våren persontester i samverkan med Kalmar kommun.

Förväntad utveckling
Ombyggnad av ytterligare en HV-sal bordlades 2018. Om elevtillströmningen fortsätter ligga på
maximalt antal platser på HV måste vi noggrant överväga att bygga om och anpassa ytterligare en sal
till HV-verksamheten. Vi planerar att fortsätta samarbetet med Kunskapsnavet vad gäller utbildning av
frisörer, en ny grupp beräknas starta i januari 2019. Även inom BA och FT fortsätter vuxenutbildningar
nästa år. Då fordonsprogrammet har en fortsatt mycket bra söktryck samtidigt som man blivit
certifierat motorbranschcollege (MBC, med tillhörande krav) behöver vi se över möjligheten till en
ytterligare utökad organisation samt en uppfräschad fordonspark. Begränsning i befintliga lokalytor
kan bli ett problem.
Under kommande läsår planerar vi för att ordningsställa en läromedelscentral för utlåning av
läroböcker. Stort behov av luftkylning i våra datasalar där både utrustning, personal och elever farit illa
under våren, vilket kommer innebära investeringar.
Den nya utbildningsplan för IM som under läsåret 17/18 har arbetats fram och som kommer att
utvecklas ytterligare under läsåret 18/19 kommer att innebära att strukturen för IM-programmet; vilka
inriktningar som finns var, utvecklandet av vissa inriktningar m.m. kommer att få konsekvenser. Bland
annat kommer det minskade elevantalet på skolans språkintroduktionsprogram (samt även på Jenny
Nyströmsskolan) att innebära behov av en förbundsövergripande genomlysning av eventuella
konsekvenser vad gäller minskning eller förflyttning av personal.
Processarbetet inom ledningsgruppen fortsätter som planerat; detta för att få till stånd ett effektivt och
systematiskt arbete där vi har möjlighet att bättre använda och utnyttja deltagarnas styrkor.
Den nya utvecklingsplanen tar sin början i samband med läsårsstarten 2018. Vi ser fram emot att,
tillsammans med vår personal, arbeta mot ett systematiskt utvecklingsarbete.
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Skolan arbetar vidare med att utveckla den fysiska och psykosociala arbetsmiljön för både elever och
personal. Detta sker genom att utveckla miljön i elevutrymmen och salar så att de anpassas till en
modern lärmiljö.
För ökad trivsel för personalen fortsätter vi anordna gemensamma aktiviteter. I linje med
huvudmannens personalpolitiska program och tidigare genomförd medarbetarenkät fortsätter också
arbetet med att utveckla Lars Kagg som en attraktiv arbetsplats.

Jenny Nyströmsskolan
Ekonomiskt utfall
Jenny Nyströmsskolan gick in i 2018 med en kostymanpassning på 13,7 mkr. Det estetiska
programmet gick in med det största budgeterade underskottet på ca 4,3 mkr. Därefter kommer
restaurang- och livsmedelsprogrammet med 2,6 mkr, naturvetenskapsprogrammet med 2,3 mkr,
gymnasiesärskolan 1,1 mkr och resterande program (introduktionsprogrammet, barn- och
fritidsprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet) runt 0,5 mkr. Generellt för skolan speglas
underskotten i får små undervisningsgrupper i förhållande till vad som är ekonomiskt hållbart. En
åtgärd att möta detta har varit att öka undervisningstiden för de lärare som undervisar små grupper.
På detta sätt har det totala antalet tjänster minskat och genererar i år en besparing med ca 1,3 mkr.

En stor avvikelse mot budget är intäkten för korttidstillsyn (för gymnasiesärelever) som väntas bli ca
0,5 mkr bättre mot budgeterad intäkt. Denna föranleds av ökat elevantal till den verksamheten.
Kostnaderna för Jenny Nyströmsskolans lokaler väntas bli ca 0,2 mkr lägre mot budgeterat. En del
beror på minskad lokalyta som tas över av Lars Kaggskolan. Samtidigt har en del undervisning från
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Lars Kaggskolans introduktionsprogram nyttjats i Jenny Nyströmsskolans lokaler vilket då kommer
innebära en intäkt med knappt 0,1 mkr i år.

Viktiga händelser
På Jenny Nyströmsskolan finns en härlig blandning av utbildningar med en välutbildad och engagerad
personal.Det finns såväl högskoleförberedande program som yrkesprogram samt gymnasiesärskola
och introduktionsprogrammet. Tillsammans blir det en underbar mix av elever och personal på skolan
finns något för alla.
För att utveckla det pedagogiska arbetet, utifrån de politiskt fastställda målen, arbetar skolan sedan
flera år utifrån aktuell forskning. Fokus har läsåret 17/18 legat på formativt, kollegialt, inkluderande
och språkutvecklande arbetssätt med digital förstärkning för att eleverna ska nå än högre
måluppfyllelse. Det arbetet går under namnet Förbättrat lärande. I samband med det arbetet har vår
lektor undersökt effekterna av den kollegiala feedbacken mellan deltagande lärarna. I all pedagogisk
utvecklingsarbete finns IKT som ett verktyg.
Inför läsåret 18/19 tar vi ytterligare steg för ett Förbättrat lärande. Vi har utarbetat ett nytt arbetssätt
för arbets- och ämneslagen och dess arbetslagsledare och ämnesutvecklare. I korthet går det arbetet
ut på kontinuerliga möten med en tydlig struktur där pedagogiska/didaktiska utvecklingsmöjligheter
samt systematiskt kvalitetsarbete ska vara dominerande inslag. Till varje arbetslag kopplas även både
elevhälsans olika professioner samt bibliotekets kompetenser. De ska tillsammans stödja elevernas
sociala- samt kunskapsutveckling på ett främjande sätt. Skolan har påbörjat implementeringen av helt
nya EHT-rutiner vars mål är skapa tydlighet samt tidiga insatser gällande extra anpassningar och
särskilt stöd.
Jenny Nyströmsskolan har moderniserat ett antal klassrum till en mer tillmötesgående och lärmiljö
som speglar dagens pedagogik. Studiehallen har fått utökade resurser vilket innebär att vi numera har
en bredare kompetens jämt fördelat under veckorna så att de elever som kommer till studiehallen har
möjligheter att få stöd i att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.
En utvecklingsgrupp har skapats bestående av ca. tio personal med olika kompetenser, vars mål är
att skapa en sammanhållen vision, pedagogiskt utvecklingsarbete, arbeta med systematiskt
kvalitetsarbete etc. för att på sikt skapa en lokal utvecklingsplan. Särskilt Yrkesskickliga
Lärarekommer parallellt med utvecklingsgruppen göra lektionsobservationer för att skapa en
nulägesbild över hur det formativa, inkluderande och läsutvecklande arbetssättet ser ut på skolan.
Ekonomiskt gör vissa program förluster. En påbörjad genomlysning över tjänster samt lokaler har
inneburit att vi utarbetat en ny modell för tjänsteplanering utifrån ett flertal koefficienter. Detta har
resulterat i en mer slimmad organisation men med bibehållen kvalitet. Vi har även gjort om några
institutioner till klass- eller grupprum.
Sammansättningen i ledningsgruppen har under året som gått förändrats vid flera tillfällen vilket har
försvårat arbetetskontinuitet.

Förväntad utveckling
Den påbörjade förändringen av flertalet rutiner och arbetssätt kommer fortgå. Förbundsövergriande
rutiner gällande elevhälsan implementeras under läsåret. Likaså kommer utvecklingen av moderna
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lärmiljöer anpassade till modern pedagogik med digitala verktyg att fortsätta. I riktning mot ökad
måluppfyllelse kommer lärare och elevhälsan arbeta och utveckla verksamheten för såväl elever som
personal. Biblioteket kommer att utöka sitt samarbete med arbetslagen i linje med de reviderade
styrdokumenten parallellt som man driver utvecklingsarbete med IKT-pedagogen.
Arbetet för en sund resursfördelning och en hög utbildningskvalité kommer att fortsätta. Med årets
söksiffror är förhoppningen på en fortsatt elevökning till våra program. I elevenkäten ligger många av
skolans program högt när det gäller frågan om man kan rekommendera sitt program till någon annan.
En marknadsföringsgrupp har startat med fokus på att synliggöra och göra skolan till ett attraktivt val i
konkurrens med övriga gymnasieskolor i Kalmar. Jenny Nyströmsskolan fortsätter att erbjuda
attraktiva utbildningar med stor bredd.
Vid höstterminens start var ledningsgruppen densamma som vid skolavslutningen och vi ser med
tillförsikt fram emot ett gemensamt arbete i ledningsgruppen.

Stagneliusskolan
Ekonomiskt utfall
Stagneliusskolan gick in i budget 2018 med en kostymanpassning på 2,2 mkr där AST-enheten och
samhällsprogrammet, inriktning beteende, utgjorde cirka 1 mkr vardera.
Antagning till skolans program höstterminen 2018 är genomgången. Den visar så här långt en väl fylld
organisation. Bättre än vad tidigare prognoser visat, resurserna ökar med 0,8 mkr från den
preliminära prognosen efter april månad.
En översyn av de åtgärder som gjorts, undersökts samt planeras för att hantera en ekonomi i balans
gjordes under våren. Skolledningen tillsammans med controller, verksamhetsområdeschef samt
planeringschef har fört diskussioner angående rådande läge. Bland annat diskuterades
gruppstorlekarna i språkundervisning samt nyttjandet av skolans lokaler.
En upphämtning resultatmässigt redovisades tidigt under året. Utöver de lokaler skolan hyr extra av
förbundet fanns i budget ytterligare medel för eventuella uppkomna behov under året. Så här långt ser
skolan ut att klara sig med de extra klassrum man redan hyr.
Sammantaget, inklusive höstens antagningssiffror (antalet inskrivna elever den 7/9), visar prognosen
på ett positivt resultat för enheten om 0,3 mkr.

Viktiga händelser
Stagneliusskolan påbörjade under våren 2018 ett samarbete med Challenging Learning. Detta
samarbete syftar till att fortsätta implementera de pedagogiska hörnstenar som genomsyrar skolans
helhetsidé. Initialt ligger fokus på att utveckla, självständigt lärande, kritiskt tänkande, kognitiv
utmaning och problemlösning.
För att uppnå detta är projektets kärna att skapa en kultur där utmaning inte bara är förväntad,
(kognitiv utmaning), utan även är välkomnad, där elever får tillfälle att samtala runt sitt tänkande, sitt
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skolarbete och sin utveckling, (kritiskt tänkande), och, som ett resultat utveckla sina egenskaper och
förmågor för att bli lärande med hög tilltro till sin egen förmåga, (självständigt lärande). Förhoppningen
är att detta arbete har den inverkan på elever att det skapar en mätbar skillnad, observerbar i elevens
språk, inställning och strategival när de ställs inför ett problem, (problemlösning).
Ett övergripande mål i detta utvecklingsprojekt är att skapa en kraftfull lärandekultur som baseras på
Stagneliusskolans redan starka fundament av akademiska prestationer och positiva attityd till lärande.
Stagneliusskolan har ytterligare en samarbetspartner i Ung företagsamhet där det gemensamma
målet är att alla elever utvecklar kunskaper och förhållningssätt som främjar entreprenörskap,
företagande och innovationstänkande, vilket ökar elevernas möjligheter till framtida sysselsättning
genom företagande eller anställning. Framgångarna under den regionala UF-mässan visade sig bli
stora då Stagneliusskolan belönades med fem förstaplatser och hela tretton andraplatser. Arbetet
med att vidareutveckla detta samarbetsprojekt kommer fortsatt vara prioriterat.
Stagneliusskolan redovisar en fortsatt stark digital utveckling. I vårt kontinuerliga kvalitetsarbete
konstaterar vi att vi inom området har etablerade processer och forum för strukturerad
kunskapsdelning. Denna delning sker exempelvis via digitala samarbetsytor, workshops,
auskultationer, handledning och samtal med IKT-pedagoger. Genom att ha en etablerad struktur för
kunskapsdelning främjas det kollegiala lärandet och kompetens och kunskap sprids på skolan, vilket
driver den digitala utvecklingen på lång sikt.

Förväntad utveckling
Skolledningen för Stagneliusskolan planerar nu för nästa steg i det kontinuerliga systematiska
kvalitetsarbetet där ett av delmålen är att vi ska utveckla den dynamiska kvaliteten på skolan för att
successivt förbättra hela skolans förverkligande av den gemensamt formade helhetsidén. Kortfattat
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innebär detta att samtliga medarbetare ägnar sig åt att lära om och bidra till den gemensamma
kunskapsbildningen om hur vi kan bli allt bättre på att förverkliga olika mål som finns beskrivna i
densamma.
Stagneliusskolan ska såsom tidigare utveckla sin UF verksamhet i enlighet med de förväntningar som
1
finns uttalade i Budget 2018 . Skolans program ska präglas av attraktivitet och erbjuda en
konkurrensmässig utbildning vilket bland annat innebär att utbildningsutbudet är anpassat till
individens, arbetsmarknadens och samhällets behov. Vi kommer således fortsatt arbeta
kvalitetsmedvetet med entreprenörskap genom UF-företagande och därigenom skapa goda
möjligheter för elever att driva UF-företag.
Den ökade digitaliseringen inom skolan ställer nya krav vad gäller kvalitet, likvärdighet och resultat i
utbildningen. Digitala verktyg i sig ger dock ingen förändring, utan det är först när de används med en
2
genomtänkt pedagogik som man får positiva resultat . Med detta för ögonen så kommer det fortsatta
arbetet med implementeringen av vår pedagogiska helhetsidé vara av yttersta vikt. Genom detta
säkerställer vi att verksamheten får större flexibilitet och därmed ökad möjlighet för eleverna att nå
kunskapsmålen där vi utjämnar livschanser och ger alla vår elever lika möjligheter.
För att Stagneliusskolan ska nå de resultat våra politiker fastställt gällande vision och de prioriterade
områden i budget 2018 är vår enskilt viktigaste uppgift att fortsatt utveckla och förbättra varje
medarbetares prestationer under läsåret.

Axel Weüdelskolan och Mjölnergymnasiet
Ekonomiskt utfall
Axel Weüdelskolan gick in i året med en budget i balans. Inget i delårsbokslutets årsprognos visar på
annat än att skolan klarar detta på helåret. Visst överskott återfinns på den gymnasiala
vuxenutbildningen på grund av delvis vakanta tjänster. Helårsprognosen är, inklusive
Mjölnergymnasiet, positiv med 0,5 mkr.

Viktiga händelser
Axel Weüdelskolan har utformat nya lärmiljöer och utökat de digitala verktygen som gett goda
resultat. Man kan se att elever arbetar utifrån det entreprenöriella lärandet. Fler elever använder sig
av skolans studiehallar där man utöver sina lektioner kan handledas av pedagoger i sitt arbete eller
tillsammans med studiekamrater arbeta med uppgifter i ämnena. Dessutom har man på SFI påbörjat
ett flexkoncept som ska möjliggöra för fler att fortsätta sina studier på SFI trots andra aktiviteter.
Skolan ser att detta har gett god respons och pedagogerna har varit på besök hos andra som arbetar
med detta för att kunna ta lärdom för att utöka detta koncept.
Fler elever tar möjligheten att läsa under sommaren och når sina mål snabbare. Tack vare engagerad
personal har skolan en mycket flexibel bas som gynnar elevernas individuella behov. Eftersom
eleverna har så individuella mål och studietakt så är det av yttersta vikt att man synliggör deras
progression och måluppfyllelse kontinuerligt. För att göra detta så har pedagogerna individuella
samtal med eleverna samt att man via digitala verktyg ger respons. Det finns en kontinuerlig dialog
mellan skolledning och pedagoger gällande elevers progression och måluppfyllelse.

1
2

Budget 2018
Skolans digitalisering
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IKT-pedagogen fick ett riktat uppdrag från skolledningen att genomföra lektionsobservationer där
analysen presenterades för dels den enskilde pedagogen samt skolledningen. IKT-pedagogen tog
fram ett observationsprotokoll i form av Google formulär. Formuläret hade fokus på Dylan Wiliams
fem nyckelstrategier för formativ bedömning, inkludering och digitalisering. I formuläret skulle det
framgå vilken/vilka strategier som var synliga vid respektive lektionsobservation. Det fanns en
beskrivning av vad som hade synliggjorts. Lektionsobservationer genomfördes minst 1 gång/lärare.
Skolan har haft flertalet besök från andra skolor runt om i landet som vill se hur skolan arbetar.
Skolledningen får god respons efter dessa besök där man säger att enheten ligger långt fram i många
frågor. Dessutom har skolan haft ett projekt via skolverket som inneburit en framtagning av en
hemsida gällande språkpraktik. Det var mycket god respons när medarbetare som arbetat med
projektet redovisade projektet på Skolverkskonferensen.
Skolan är en trygg plats enligt trivselenkäter och det sker ett aktivt arbete i klassrummen som
bibehåller denna stämning. Skolan har inrättat ett SHT-team (Studiehälsoteam) där
specialpedagogerna, kurator och skolledning träffas för att dels arbeta förebyggande och ta
gemensamma beslut i aktuella elevärenden. SHT-teamet träffas varje vecka, skolledningen deltar
varannan vecka.
Skolledningen och personalen har påbörjat arbetet med det personalpolitiska programmet där vi
analyserar våra framgångsfaktorer samt utmaningar för att vara en attraktiv arbetsplats.Som ett led i
att fortsätta vara en attraktiv arbetsplats har skolan under året arbetat med personalbefrämjande
åtgärder. Några exempel är personalaktiviteter, uppmuntran till friskvård (inköp av träningsredskap)
och gemensam fika innan konferenserna för att stärka vi-känslan.
Under året har elevantalet ökat vilket inneburit förstärkning på personalsidan samt utökade lokaler.
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Förväntad utveckling
Arbetet med hög måluppfyllelse och individualisering kommer att fortsätta vara en prioritering. För att
få alla elever att nå målen så förväntas skolans insatser gällande stöd ge positiv effekt. Några
exempel på stöd är specialpedagoger, resurstid, studiehallar & tillgång till digitala verktyg. Den
formativa bedömningen är ett prioriterat kompetensutvecklingsområde. Under kommande
verksamhetsår har kompetensutvecklingsdagar avsatts för fortbildning med extern aktör samt
uppdrag till de Särskilt Yrkesskickliga Lärarna kring betyg och bedömning. En investering ligger i nära
tid gällande lärmiljöer som främjar det vuxna lärandet. Elevernas arbetsmiljö är direkt kopplad till
måluppfyllelsen. Sommaren 2019 kommer eleverna kunna läsa reguljära kurser inom grundläggande
nivå, tidigare var det orienteringskurser. Även inom gymnasial vux kommer sommarutbudet förändras.
IKT-pedagogen kommer att genomföra ytterligare lektionsobservationer utifrån samma upplägg som
föregående år med syftet att kunna göra en jämförelse. IKT-pedagogen kommer att delta på några
skolledningsmöten för att presentera nulägesanalys kring lärarnas kompetens inom den digitala
agendan. I uppdraget ingår även att ta fram en kvalitativ analys som ligger till grund för fortsatt
utvecklingsarbete.
Marknadsföringen av Axel Weüdelskolan kommer intensifieras både internt och externt under det
kommande året.
Skolan står inför en stor organisatorisk förändring med många nyheter inom en snar framtid. Axel
Weüdelskolan ser att Kalmarsunds gymnasieförbund har möjlighet att bedriva distansstudier på
grundläggande och gymnasial nivå vilket idag bedrivs av extern aktör. Skolan jobbar för att möta
elevernas individuella behov bland annat genom studier vid olika tider och kontinuerligt under året
inom alla utbildningar samt reguljärt/Kväll/Flex/Distans. Ansvaret avseende Vård- och
omsorgsutbildningen och Barnskötare/omsorgsassistentutbildningen kommer att övergå till Axel
Weüdelskolan. Turism med inriktning Evenemang/Idrott (Ansökan 2019) och Vård (Ansökan 2020) är
kommande YH-utbildningar vilka skolan jobbar med. Utöver nya utbildningar så samverkar skolan
med externa aktörer såsom Arbetsförmedlingen och Kalmar kommun avseende utbildningsplikten och
Nationella yrkespaket. Även kommande lokalanpassningar står på agendan då hyresgäster inom kort
kommer att byta lokaler. Detta ger skolan, organisatoriskt, andra möjligheter .
Ett sätt att säkerställa intäkter är genom att bedriva ett flexibelt lärande och fler utbildningar.
Vuxenutbildningen som det ser ut idag kommer inte att klara en väntad nedgång på SFI och ökade
lokalkostnader. För att klara de organisatoriska förändringar behöver Axel Weüdelskolan få en utökad
investeringsbudget och ett bibehållet budgetutrymme. Skolledningen kommer att genomföra en
genomlysning av organisationen för att säkerställa att de personella resurserna används utifrån ett
ekonomiskt- och verksamhetsperspektiv.
Axel Weüdelskolans vision är att vara förbundets spjutspets och ett nationellt föredöme.

Ölands Gymnasium
Ekonomiskt utfall
Ölands Gymnasiums ingående kostymanpassning 2018 är totalt 1,3 mkr varav 0,8 mkr avser komvux.
Inom ungdomsgymnasiet har nu verksamhetsavtalet med Halltorps gästgiveri avslutats gällande
restaurang och livsmedelsprogrammet. Skolan hade under våren sin sista elev på programmet och
elevpengen täckte inte de kostnader verksamhetsavtalet tillsammans med övriga kostnader uppgick
till.
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Antalet elever på språkintroduktionen på skolan är hösten 2018 21 elever. Under våren var
elevantalet över 50 stycken och prognosen var att skolan under hösten skulle ha cirka 40 elever på
programmet. Skolan tappar därmed resurser men har även anpassat organisationen till situationen
och hämtar därmed in en del av underskottet.
Ungdomsgymnasiet på skolan har en helårsprognos på minus 1 mkr.
Enheten har anställt både modersmålsstödjare samt utökat utbildningen i svenska för invandrare till
eftermiddagar. Dessa satsningar har gjorts tillsammans med Borgholms kommun och nettokostnaden
för enheten är noll. Samarbetet med Kunskapsnavet i Kalmar inom regional yrkesvux fortsätter och
genererar statsbidragsintäkter. Vissa av de platser vilka pengar är sökta för kan bli svåra att fylla och
höjd ha tagits för detta i prognosen.
Vuxenverksamheten på skolan har en helårsprognos på plus 1 mkr.

Viktiga händelser
Skolan har unde 2018 genomfört flera nyanställningar, inte minst för att ersätta obehöriga lärare.
Detta betyder mycket för att kunna utveckla skolan både med innehåll och utbud. Skolan jobbar
mycket för att kvalitetssäkra allt på alla nivåer. Genom ett gott samarbete med Borgholms kommun
och näringsliv startade skolan upp “spår” inom vård-och omsorg i januari 2018. Förhoppningen är att
studie- och yrkesvägledare kommer att spela en stor roll i framöver och bidra till ett ökat elevantal.
Arbetet med att utveckla skolan med fler yrkesprogram tog fart i början av sommaren då rektor,
kommunchef och näringslivsansvarig för Borgholms kommun träffades och inledde ett arbete som ska
fortsätta under hösten. Fokus ligger på behovet av att skolan behöver vara mer flexibel och hitta
alternativa lösningar när det gäller studieformer. Många jobbar och vill studera på flex, distans och
kvällar. Elevunderlaget är inte så stort på Öland men skolan jobbar med att se möjligheterna.
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Idag använder personalen de digitala hjälpmedel och system som finns att tillgå. Rutiner i det dagliga
arbetet är framtagna och förbättras hela tiden. Skolan har upprättat en verksamhetsplan som nu ligger
till grund för en fortsatt utveckling.
Skolan kommer att jobba mer med att bli synlig för allmänheten och vilka kanaler man då ska
använda sig av. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med stöd av Nationellt centrum för
svenska som andraspråk har varit en stor del av verksamhetens kompetensutveckling. Mycket
uppskattat och användbart hos pedagogerna.
Språkintroduktionen har nu minskat till ett 20-tal elever från och med starten i augusti. Det positiva är
att de flesta kunnat gå vidare vilket skolan är stolt över.

Förväntad utveckling
Förväntan är att antalet elever ska öka. Skolan har en studie- och yrkesvägledare och enheten har
jobbat med marknadsföring och knutit nya kontakter och hoppas därmed att fler ska känna till
verksamheten och vilja komma till skolan. Sen i våras sker ett samarbete med Borgholms kommun
om behovet av utbildningar och målet är att kunna starta hantverksutbildning i januari 2019. Likaså är
ambitionen att fortsätta skolans restaurangutbildning.
Implementering och investering av digitala hjälpmedel och system är gjort och nu behöver nästa steg,
i samband med sammanställningen av den totala IKT-verksamheten, ske. Skolans lokala
utvecklingsplan är på plats och enheten kommer att jobba vidare med den tillsammans med övriga
behov.
Skolan kommer att ha språkintroduktion med cirka 20 elever ett år till. En ny specialpedagog är
anställd och förhoppningen är att kunna fortsätta med studi.se och klara kursmålen för eleverna.
En tjänsteskrivelse är inlämnad med önskemål om namnbyte till Ölands Utbildningscenter. Skolan tror
att fler vuxna söker till utbildningarna då namnet riktar sig även till en vuxen målgrupp.
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Driftredovisning

Enhet

Kostnader
Prognos
Budget
2018

Intäkter
Prognos
Budget
2018

Netto
Prognos
Budget
2018

Gemensamt

166 042

170 683

131 019

123 399

35 024

47 284

-12 260

Gymnasieskola
Lars Kaggskolan
Stagneliusskolan
Jenny Nyströmsskolan
Ölands Gymnasium

137 229
90 177
124 843
4 505

146 850
88 796
139 095
5 340

12 527
2 973
14 195
283

17 217
1 920
17 930
143

124 702
87 203
110 648
4 222

129 633
86 876
121 165
5 197

-4 930
327
-10 516
-975

Vuxenutbildning
Axel Weüdelskolan
Öland - komvux
Mjölnergymnasiet

52 627
12 173
3 105

49 203
12 405
3 109

12 693
3 840
133

9 686
5 053
216

39 934
8 333
2 972

39 517
7 352
2 893

417
981
78

Varav avskrivningar
Varav statsbidrag
Varav interna poster

-4 613
0
-84 605

-4 613
0
-117 817

0
-34 996
0

0
-32 896
-29 543

-4 613
34 996
-84 605

-4 613
32 896
-88 274

0
2 100
3 669

finansiering pensioner, IR

-16 261

-17 537

405

399

-16 666

-17 936

1 269

78 700

88 275

405

-399

0

88 673

-88 673

Summa verksamhet enligt RR

569 828

563 788

143 073

113 524

426 755

450 263

-23 508

Pensionskostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad

26 182
4 613
600 623

25 174
4 613
593 575

0
0
143 073

0
0
113 524

26 182
4 613
457 550

25 174
4 613
480 050

1 008
0
-22 500

Medlemsbidrag
Statsbidrag
Verksamhetens resultat

0
0
600 623

0
0
593 575

423 091
34 996
601 160

423 091
32 896
569 512

-423 091
-34 996
-537

-423 091
-32 896
24 063

0
-2 100
-24 600

Poster från finansiella tillgångar/skulder
Extraordinära poster
Årets resultat

37
0
600 660

16
0
593 591

0
0
601 160

0
0
569 512

37
0
-500

16
0
24 079

21
0
-24 579

Varav interna poster
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Avvikelse
Prognos
2018

Investeringsredovisning
Budget
2018
1 190
1 300
500
1 700
200
100
0

Delår
2018
662
131
347
172
149
0
0

Prognos
helår
1 190
1 300
500
1 700
200
100
0

Summa investeringar

4 990

1 461

4 990

Investering 2017

9 774

(tkr)
Gemensam verksamhet
Lars Kaggsskolan
Stagneliusskolan
Jenny Nyströmsskolan
Axel Weüdelskolan
Ölands Gymnasium och komvux
Mjölnergymnasiet

9 445

Kassaflödesanalys
(tkr)
Not
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgång
Återbetalning medlemskommuner
Avsättning till pensioner
Övrigt
Ökning (-) / minskning (+) av förråd och lager
Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordr
Ökning (+) / miskning (-) av kortfristiga skulder
Medel från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Medel från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån
Amortering av skuld
Långfristiga fodringar
Medel från finansieringsverksamheten
ÅRETS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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4
14
13
14
10
15

9

11

Delår
2018

Bokslut
2017

Delår
2017

3 077

2 037

14 607

2 840
0
544
-1 095
0
-11 194
-2 812
-8 641

3 679
-10 048
-122
-2 186
736
-2 952
49 879
41 024

2 290
-10 048
-245
-1 484
0
28 445
1 801
35 368

-1 461

-9 445

-5 500

-1 461

-9 445

-5 500

0
0
0
0

0
0
98
98

0
0
98
98

-10 102
94 014
83 912

31 677
62 338
94 014

29 965
62 338
92 303

Resultaträkning

(tkr)
Not

Budget
2018

Prognos
2018

Delår
2018

Bokslut
2017

Budget
2017

Prognos
2017

Delår
2017

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Pensionskostnader m m
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad

1
2
3
4

118 043
-544 797
-26 182
-4 613
-457 549

113 524
-563 788
-25 174
-4 613
-480 050

77 144
-360 317
-16 844
-2 840
-302 857

140 349
-558 264
-19 812
-3 678
-441 405

124 361
-510 530
-19 433
-4 447
-410 049

114 605
-547 935
-20 360
-3 435
-457 125

84 028
-358 633
-13 865
-2 290
-290 760

Medlemsbidrag
Statsbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat

5
6
7
8

423 091
34 996
0
-37
500

423 091
32 896
0
-16
-24 079

282 061
23 872
0
2
3 077

410 178
33 293
1
-29
2 037

410 483
0
100
-34
500

410 483
43 340
0
-26
-3 327

273 355
32 000
-6
18
14 607

38

Balansräkning
(tkr)
Anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristig fordran
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd
Fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Tillgångar

Eget kapital
Ingående eget kapital
Direktbokning eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner
Andra avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
Eget kapital och skulder
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser före 980101
inklusive löneskatt
Borgensåtaganden
Leasingåtaganden operationella
Nyckeltal
Anläggningskapital
Rörelsekapital
Soliditet
Likvida medel
soliditet inkl ansvarsförbindelse
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Delår
2018

Bokslut
2017

Delår
2017

22 721
0
0
22 721

24 099
0
0
24 099

21 543
0
0
21 543

0
107 390
83 912
191 302
214 023

0
96 196
94 014
190 210
214 310

736
64 799
92 304
157 838
179 381

Delår
2018

Delår
2017

Delår
2017

56 967
0
3 077
60 044

64 978
-10 048
2 037
56 967

64 978
-10 048
14 606
69 537

13
14

2 235
0

1 691
1 095

1 541
1 825

16
15

0
151 744
153 979
214 023

0
154 556
157 342
214 310

0
106 478
109 845
179 381

17

31 052
38 585

29 735
36 949

30 846
38 329

18

117 811

153 118

146 025

22 721
39 558
28%
83 912

24 099
35 654
27%
94 014

21 543
51 360
39%
92 304

10%

9%

17%

Not
9
11

10
12

Not

14

Noter
Not 0: Redovisningsprinciper
Kalmarsunds gymnasieförbund följer den kommunala redovisningslagen och rekommendationer från
Rådet för kommunal redovisning vilket bland annat innebär att:
• Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att
tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
• Fodringar har upptagits till de belopp var med dem beräknas inflyta.
• Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.
• Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.
Pensionsskuld
Kalmarsunds gymnasieförbund har beslutat att försäkra bort så mycket som möjligt av
pensionsskulden i balansräkningen. Från och med 1998 ska förbundets pensionsskuld redovisas
enligt den så kallade blandmodellen. Enligt den här modellen ska pensionsförpliktelser intjänade från
och med 1998 redovisas som skuld i balansräkningen och pensionsförpliktelser intjänade före 1998
redovisas som ansvarsförbindelse. Skulden respektive ansvarsförbindelsen har belastats med
särskild löneskatt på 24,26 %. Beräkningen av pensionsskulden är framtagen av Skandia.
Varulager
Lager har värderats enligt ”lägsta värdets princip” LVP, vilket betyder det lägsta av anskaffnings- eller
nettoförsäljningsvärdet (verkligt värde).
Avskrivningar
Rak avskrivning innebär att ett lika stort belopp kostnadsförs varje år under avskrivningstiden.
Planenliga avskrivningar görs enligt kommunförbundets förslag till avskrivningstider.
De olika avskrivningstiderna för investeringar är:
• Inventarier 10 år
• Stadigvarande undervisningsmaterial 5 år
• Kopiatorer 4 år
Förbundet investerar endast i stadigvarande undervisningsmaterial samt inventarier och äger inte
några byggnader. Detta innebär att komponentavskrivning och övrig klassning av komponenter inte är
aktuell.
Gränsdragning mellan investering och drift
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 0,5 prisbasbelopp och gäller som gemensam gräns för materiella-och
immateriella tillgångar.
Kapitaltjänstkostnader
Kapitalkostnaden består dels av rak avskrivning på anskaffningsvärdet, dels av internränta på bokfört
värde enligt SKL:s nivåer.
Semesterlöneskuld
Semesterlöneskulden och okompenserad övertid för de anställda har redovisats som en kortfristig
skuld. Årets prognostiserade förändring har belastat resultaträkningen. De intjänade förmånerna har
belastats med lagenliga arbetsgivaravgifter. Årets underlag baseras på semesterlöneskulden efter
december månad 2017 dvs underlag uttagna efter lönekörning i december samt 8/12 av budgeterad
ökning 2018.
Interna poster
Enheterna belastas med en intern kostnad för personalomkostnader (kto 59). Motkonto till detta är
konto 579xx. Konto 579xx ska finansiera arbetsgivaravgifterna (kto 561), Konto för finansiering av
arbetsgivaravgifterna samt redovisning av arbetsgivaravgifterna redovisas på ansvar 29 (finansiellaoch pensionsposter). För att reducera för interna poster i resultaträkningen avseende ovan
angivna konton finns i not 2 beskrivet förhållandet.
|
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Not 1: Verksamhetens intäkter
Intäkter
Summa intäkter verksamhet enligt RR

20180831
77 144
77 144

2017
140 349
140 349

20170831
84 028
84 028

282 061
23 872
19 695

410 178
33 293
29 655

32 000
19 692

Not 2: Verksamhetens kostnader
Kostnader
Finansiering PO

20180831
-313 159
11 691

2017
-488 913
15 765

20170831
-312 800
10 525

Summa kostnader verksamhet enligt RR

-360 317

-558 264

-358 633

Avskrivningar
Interna kostnader (ny redov 2017 även kto 59)
Kalkylerade personalomkostnader

-2 840
-19 598
-78 545

-3 679
-19 812
-114 772

-2 290
-76 050

Not 3: Pensionskostnader m m
Semesterlöneskuld
Löneväxling
Personalbil redovisning
Löneskatt
Avtalsförsäkringar (KPA, FORA)
FÅP
Omställningsfonden
Förvaltningsavgifter
Förändring pensionsskuld
löneskatt förändring p-skuld
Utbetalda pensioner
Pensioner (ind. valet)
Summa
Finansiering pensioner interna poster

20180831
-333
176
52
-3 098
-70
-3 805
0
-622
-439
0
-1 392
-7 313
-16 844
11 691

2017
-886
103
-10
-3 334
-155
-2 443
-36
-513
105
0
-2 049
-10 594
-19 812
15 765

20170831
-333
0
-2
-2 523
-104
-2 314
-36
-369
179
48
-1 270
-7 140
-13 865
10 525

Not 4: Avskrivningar
Avskrivningar
Internränta
Summa

20180831
-2 840
-266
-3 105

2017
-3 679
-430
-4 109

20170831
-2 290
-270
-2 560

Not 5: Medlemsbidrag

20180831

2017

20170831

11,9%
7,5%
67,1%
13,5%

11,6%
6,6%
67,8%
14,1%

11,4%
7,0%
67,0%
14,7%

282 061

410 178

273 355

medlemsbidrag
statsbidrag
Interna intäkter

varav internt (kto 579)
korr interna poster på balans

Borgholm
Torsås
Kalmar
Mörbylånga

Summa

41

58 850

84 662
-455

56 357

Not 6: Statsbidrag m m
Övrigt
Summa

20180831
23 872
23 872

2017
33 293
33 293

20170831
32 000
32 000

Not 7: Finansiella intäkter
Räntor på likvida medel
Summa

20180831
0,0
0,0

2017
0,0
0,0

20170831
0,0
0,0

Not 8: Finansiella kostnader
Finansiella kostnader p-skuld
Summa

20180831
-2,0
-2,0

2017
29,0
29,0

20170831
-17,7
-17,7

Not 9: Anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Ackumulerat Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Ackumulerade justeringar
Ingående bokfört värde
Årets nyanskaffningar
Årets avskrivningar
justerpost
Utgående bokfört värde
Summa anläggningstillgångar

20180831

2017

20170831

192 692
-161 358
-7 247
24 088
1 461
-2 840
12
22 721
22 721

183 247
-157 679
-7 247
18 322
9 445
-3 679
12
24 099
24 099

183 247
-157 679
-7 247
18 322
5 500
-2 290
12
21 543
21 543

Not 10: Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter
Övriga fordringar
Schablonmoms
Fodran moms
Fodringar hos staten
Skattekonto
Interimsfordringar löner
Summa

20180831
37 996
10 027
27 758
-40
0
1 691
3 640
26 095
223
107 390

2017
42 516
8 097
11 037
772
1 563
4 629
1 423
25 893
267
96 196

20170831
7 815
12 691
21 031
75
0
4 436
4 517
14 108
126
64 799

Not 11: Långfristiga fordringar
Elevkår Stagg
Summa

20180831
0
0

2017
0
0

20170831
0
0

Not 12: Likvida medel
Bankkonto
Handkassor
Summa

20180831
83 861
50
83 912

2017
93 964
50
94 014

20170831
92 253
50
92 304
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Not 13: Avsättning pensioner mm
Ingående avsättning Rek 17.2
Pensionsutbetalningar
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Förändring löneskatt
övrigt
Utgående avsättning
varav löneskatt

20180831
1 655
-147
557
8
106
21
2 200
430

2017
1 775
-220
172
26
-23
-75
1 655
323

20170831
1 777
-125
-70
24
-50
-37
1 519
297

Rek 2.2 särskild avtalspension och visstidspension
Specifikation - Avsatt till Pensioner
FÅP
PBF
KÅP
Ålderspension
Pension till efterlevande
Summa Pensioner
Löneskatt

358
689
151
224
349
1 770
430

363
199
153
166
450
1 332
323

368
38
155
379
282
1 223
297

Summa avsatt till pensioner

2 200

1 655

1 519

Antal visstidsförordnanden
Politiker
Tjänstemän

0
0

0
0

0
0

Rek 7.1 pensionsmedel och pensionsförpliktelser
Avsättning för pensioner
Ansvarsförbindelse
Finasiella placeringar
Särskild avtalspension
Totala pensionsförpliktelser
Återlånade medel

2 200
38 585
0
0
40 786
40 786

1 655
36 949
0
0
38 604
38 604

1 519
38 329
0
0
39 848
39 848

Del av pensionsförpliktelsen som tryggats genom försäkring
Förpliktelser intjänade före 1998, ansvarsförbindelsen
Förpliktelser intjänade from 1998, pensionsavsättning

1 394
10 590

1 381
8 030

1 355
7 335

Utredningsgrad
Överskottsfond

99%
9 977

99%
9 977

99%
9 261

Not 14: Eget kapital och övriga avsättningar
Ingående avsättning
Omstrukturering S4U
Utgående avsättning

20180831
1 095
-1 095
0

2017
3 309
-2 214
1 095

20170831
3 309
-1 484
1 826

forts. Not 14: Eget kapital och övriga avsättningar
Direktbokning eget kapital
Summa

20180831
0
0
0
0
0
0

2017
10 048
10 048
1 078
695
6 736
1 538

20170831
10 048
10 048
1 078
695
6 736
1 538

Borgholm
Torsås
Kalmar
Mörbylånga
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Not 15: Kortfristiga skulder
Semesterlöneskuld
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader
Övriga kortfr skulder
Intäktsförskott
Upplupna pensionskostnader
Upplupen arbetsgivaravgift
Upplupna skatter
Totala kortfristiga skulder

20180831
22 473
20 826
8 743
34 268
35 406
7 782
12 045
10 201
151 744

2017
22 139
27 280
7 916
34 269
40 935
10 498
5 785
5 735
154 556

20170831
21 587
26 809
4 001
1 437
34 361
7 717
5 588
4 978
106 478

Not 16: Långfristiga skulder
Summa

20180831
0

2017
0

20170831
0

Not 17: Ansvarsförbindelser mm
Leasing och lokalhyror
Leasing
Lokalhyra inom ägarkretsen
Lokalhyra utom ägarkretsen
Summa

20180831

2017

20170831

20 259
93 041
4 511
117 811

22 489
122 081
8 549
153 118

24 686
83 614
37 725
146 025

31 052
7 533
38 585

29 735
7 214
36 949

30 846
7 483
38 329

Not 18: Leasing
Leasingavtal över 3 år
Totala minimileaseavgifter
Därav förfall inom 1 år
Därav förfall inom 1-5 år
Därav förfall senare än 5 år

20180831

2017

20170831

20 259
188
863
19 208

22 489
2 014
992
19 483

24 686
2 080
704
21 903

Not 19: Räkenskapsrevision
Sammanlagd kostnad för kommunala revisorernas granskning
av bokföring, delårsrapport och årsredovisning

20170831
0,1

2017
50,0

20170831
0,0

Pensionsförpliktelser äldre än 1998
Pensionsförpliktelser
Löneskatt
Summa

44

Kalmarsunds gymnasieförbund, Delårsbokslut 2018

FÖRBUNDSKONTORET | Postadress Box 865, 391 28 Kalmar | Telefon 0480-45 15 00 | E-post gymnasieforbundet@gyf.se | www.gyf.se

