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Årsberättelse för Hälsinglands Utbildningsförbund 2016 

 

Direktionen 

 

Hälsinglands Utbildningsförbund är ett kommunalförbund som bildats av Bollnäs, Nordanstig 

och Söderhamns kommuner med uppdrag att möta studerandes efterfrågan på utbildning med 

bredd och kvalitet. 

Hälsinglands Utbildningsförbund leds av en direktion bestående av nio ledamöter. Dessa har nio 

valda ersättare. Varje medlemskommun utser vardera 3 ledamöter och 3 ersättare. För 2016 har 

direktionen haft följande sammansättning: 

Mattias Åhlund (S)  Söderhamn Ordförande  

Shida Kinuka (S)  Bollnäs Vice ordförande 

Joann Ling (MP)     Söderhamn   

Magnus Svensson (C)     Söderhamn 

Bengt-Olov Renöfält (C) Bollnäs 

Åsa Äng Eriksson (M) Bollnäs 

Anders Engström (S) Nordanstig 

Pernilla Kardell (C)    Nordanstig 

Per-Ola Wadin (L)     Nordanstig 

 

Direktionen har två beredande utskott: 

Gymnasieutskott  Vuxenutbildningsutskott 

Mattias Åhlund, ordförande Shida Kinuka, ordförande 

Anders Engström   Pernilla Kardell  

Bengt-Olov Renöfält  Magnus Svensson 

Johann Ling, ersättare  Per-Ola Wadin, ersättare 

Åsa Äng Eriksson, ersättare 

Medlemskommunernas andel av förbundet uppgick till följande fördelning utifrån 

medlemsbidrag exklusive schablonersättning och interkommunal ersättning. Balansering av 

resultatet för Höghammarskolan, anpassningsmedel samt bidrag för asylsökande ingår inte 

heller: 

Medlemskommunernas 
andel av förbundet 2015 2016 2016 

Bollnäs kommun 43% 44% 92 934 tkr 

Söderhamns kommun 50%  49%  104 620 tkr 

Nordanstigs kommun 7% 7% 15 524 tkr 

Summa 100% 100% 213 078 tkr 
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Verksamhetsberättelse  

 

Förbundet och medlemskommunerna 

Inledningsvis vill vi framhålla att relationen mellan Hälsinglands Utbildningsförbund och 

medlemskommunerna Bollnäs, Nordanstig och Söderhamn är god. Nu finns en erfarenhet av 

elevplatsprismodellen, vilket inneburit att medlemskommunerna yrkat tidigareläggande av 

utvärdering av behovet av anpassningsmedel som skulle göras år 2019 samt jämkningen av 

ersättningen för asylsökande som skulle genomföras läsår 16/17. Arbetet med att enas om vad 

som ska betecknas som ingångna värden och en budget i balans långsiktigt samt en del avtal 

återstår att klarlägga och enas kring.  

Personal 

Förbundets viktigaste resurs för att uppnå högt ställda mål är vår personal och vi är stolta över 

personalens förmåga att anpassa utbildningarna efter elevernas förutsättningar.  

Det finns ett stort engagemang och intresse för utvecklingsfrågor bland medarbetarna som 

kommer Hälsinglands Utbildningsförbund och medlemskommunerna till godo. 

Lokaler 

Arbetet med lokalanpassningar har kommit igång. Enligt planen för gymnasiesärskolan i Bollnäs 

har Ljungheden flyttats ur per 30 juni 2016 och planer med preliminära skisser för Hälsinglands 

Utbildningsförbunds framtida lokaler i Bollnäs finns framtagna och förankrade i organisationen.  

I Söderhamn har olika förslag diskuterats. Ett samlat förslag med en central gymnasieskola har 

växt fram och betecknas som det mest lämpliga att gå vidare med under 2017. I Nordanstig har 

ett antal alternativa lokaler beaktas, men har inte varit intressanta. Även när det gäller 

lokalfrågan så måste frågan om budget i balans ställas.  

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken   

Förbundet har ingått som en part i det gemensamma arbetet med att minska arbetslösheten för 

unga. Framgångsrikt har varit samorganisationen av olika aktörer såsom arbetsförmedling 

socialförvaltning samt utbildningsförbundets vägledare. Förbundet har även deltagit i 

samverkansprojekt tillsammans med Region Gävleborg. Arbetsförmedlingens 

arbetsmarknadsråd är en annan samverkansform där förbundet medverkar tillsammans med 

arbetsgivare och fackliga organisationer för att bland annat hitta lösningar på 

kompetensförsörjningen till bristyrkesområden.  

I gymnasieskolans programråd ingår numera även politiker från direktionen.  

Förbundet deltar regionalt i Kompetensforum Gävleborg vilket är arenan för samverkan där 

arbetsliv och arbetsmarknadsaktörer möter utbildningssamordnare. Kompetensforum består av 

en mängd aktörer som enskilt och tillsammans påverkar Gävleborgs kompetensförsörjning.  



Hälsinglands Utbildningsförbund 
Organisationsnummer 222000-3111 

 

5 
 

Nationellt ingår förbundet i Nitus (Nätverket för landets lärcentra) styrelse och deltar aktivt i ViS 

(Vuxenutbildning i Samverkan) årliga konferenser och bidrar med remissvar på utredningar 

inom vuxenutbildningsområdet.  

IT, nät, administrativa system 

Hela verksamheten har nu gått över till ett gemensamt nätverk och möjliggör då fördelarna med 

att komma åt och dela resurser med en inloggning i hela förbundet. Flera av de administrativa 

systemen har bytts ut och är i gång.  En tydlig satsning på ”365” systemet som plattform att utgå 

från och bygga vidare på är på gång.  

Lönesatsningar 

Årets lönerevision hamnade på tre procent och får bedömas som bra utifrån vad vår omvärld 

har satsat på och vad det generella utfallet blev i riket. Förutom den vanliga lönerevisionen har 

ytterligare två lönehöjande statliga reformer ökat lönespridningen inom förbundet. Dock 

omfattas inte vuxenutbildningen i den senare statliga lönesatsningen som på sikt kan vara 

negativt både inom förbundet och utåt som attraktiv arbetsgivare. 

Förbundets lönepolicy anger att vi ska ha en bra lönenivå för att behålla och rekrytera personal. 

Flyktingsituationen och tillfälliga statsbidrag 

Då förbundets bildades fördes tre olika ersättningssystem för asylelever in i förbundet och till 

läsåret 2017/18 ska en gemensam ersättningsmodell finnas på plats.  

Förbundet har också via ansökningsprocesser till medlemskommunerna kunnat ta del av de 

extra statliga medlen för tillströmningen av flyktingar. Här har det funnits tre olika modeller, 

vilket gjort att förbundet fått skapa olika lösningar i de olika medlemskommunerna. På sikt bör 

ett mer generellt bidrag kunna underlätta förbundets möjlighet att finansiera flyktingåtgärder. 

Insatser med anledning av den stora tillströmningen av flyktingar 

För gymnasieverksamheten 

Under året 2016 gjordes en stor satsning på trygghetsskapande insatser med förstärkning av 

elevhälsa och andra elevstödjande åtgärder. Insatserna har haft en positiv inverkan genom att 

förebygga och minska omfattningen av konflikter. Samtalsstöd för elever och 

samhällsinformation och demokratiundervisning har genomförts och elever har också fått 

extrastöd i undervisningsgrupperna.  

För vuxenutbildningen/SFI 

Slussverksamhet (inför SFI) har bedrivits på samtliga CFL-enheter inom förbundet. Målsättningen 

har varit att ge deltagarna förberedande kunskaper i svenska språket, vilket gör att tiden i SFI 

kortas och leder till en ökad genomströmning på SFI så att fler kan beredas plats. 

Språkinlärning med hjälp av dramapedagoger har skett med hjälp av distansöverbryggande 

teknik (videokonferens) för slussgrupperna. Försöket har gett goda resultat som gör att vi under 

2017 kommer att prova konceptet i skarpt läge inom hela förbundet på SFI-nivå. 
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Ett snabbspår pågår, kallat vårdakademiker, vilket är ett samarbete mellan Region Gävleborg, 

Forsa folkhögskola samt CFL Söderhamn. Effekter som uppnåtts är att några av eleverna fått 

anställning inom det yrke de är utbildade för. Utveckling av flexibla digitala distanskurser inom 

SFI har påbörjats.   

Verksamhetens utveckling mot målen 

Gymnasieskolan 

Arbetet med ökad måluppfyllelse har främst fokuserats på insatser för förbättrad läsförståelse, 

(deltagande i den statliga satsningen ”Läslyftet”), utökad studietid för vissa ämnen där behov 

finns, tid och stöd för matematikinlärning genom bl.a. ”mattestugor” och fortsatt utveckling 

utifrån tidigare deltagande i matematiklyftet. Resursfördelningen är flexibel vilket gjort att bland 

annat gruppstorlekar kan anpassas efter behov. Hög prioritet har gällt kring arbetet med att 

minska frånvaron. Förbundet deltar under detta läsår i ett riktat projekt för minskad frånvaro, 

PlugIn 2.0. Konkret finns nu exempel där lärare och elevhälsoteam gemensamt tagit fram policy 

och handlingsplan för hur det arbetet ska ske.  

För yrkesprogrammen har ett speciellt fokus varit, dels att utveckla lärling som ett alternativ på 

samtliga yrkesprogram, dels att finna samverkansmöjligheter med vuxenutbildningen när det 

gäller uppdragsutbildning och andra riktade utbildningar för vuxna.  

Generella utvecklingsområden för gymnasieskolorna är det systematiska kvalitetsarbetet och 

elevhälsans främjande och förebyggande arbete. 

Rektorsenheterna är självständiga och organiserade i arbetslag med syfte att öka inflytande och 

möjlighet att påverka arbetet i den egna verksamheten. Som exempel kan nämnas att flera 

arbetslag inför läsåret 15/16 (och 16/17) själva beslutat om utvecklingsområden som planeras, 

genomförs och utvärderas utifrån handlingsplan och uppsatta mål. 

Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av introduktionsprogrammets 

språkinriktning i Nordanstig. Utvecklingsområden att arbeta med är bland annat att utveckla 

kvalitetsarbetet, ämnesutbudet för IM-språk och att elevhälsans arbete blir främjande och 

förebyggande. 

Organisationen med LOSAM (samverkansgrupper) på rektorsnivå behöver fortsatt utvecklas. 

Bland annat finns utmaningar för de fackliga organisationerna, att få fram lokalombud på varje 

rektorsområde. 

Inflytandet för eleverna sker organisatoriskt genom elevråd och uppföljning av 

klassrådsprotokoll och genom ett arbete inom betyg och bedömning med att tydliggöra 

kunskapskraven. Rektor deltar  regelbundet på gemensamma möten och följer upp frågor 

gällande elevinflytande och delaktighet. 

Vilka hinder finns att nå målen, strategi för att nå målen 

För gymnasieverksamheten ser ledningen behov av fortsatt fokus och fortbildning inom flera 

utvecklingsområden. Det gäller läsutveckling, mentorskapet som måste utvecklas, vidare gäller 

det betyg och bedömningar. Ledarskapet i klassrummet behöver också lyftas liksom APL 
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(Arbetsplatsförlagt lärande). Med allt fler nyanlända elever måste fokus också finnas på 

integrationsarbetet och hedersrelaterad problematik. Det gäller också en ökning av antalet 

elever med social problematik och låga förkunskaper.  

Strategiskt sker arbetet utifrån det systematiska kvalitetsarbetet där det för varje rektor finns ett 

uppdrag att följa och stödja verksamheten utifrån skolinspektionens inspektionsgrunder: 

Undervisning och lärande 

Grundläggande värden och inflytande 

Trygghet och studiero 

Särskilt stöd 

Bedömning och betygssättning 

Måluppfyllelse gymnasieverksamheten 

Elevernas genomsnittliga betygspoäng inom varje nationellt program ska ligga över 

poänggenomsnittet för såväl Hälsingland som landet i sin helhet.  

Målet är inte uppfyllt för varje nationellt program läsåret 15/16. Målet är uppfyllt för fem av tio 

redovisade program i förbundet. Noterbart är att det totalt fanns 14 program med 

avgångselever läsåret 15/16, men i fyra av programmen var elevantalet mindre än tio och 

redovisas då inte i statistiken från SIRIS.  

Andelen elever med gymnasieexamen inom fyra år ska ligga över genomsnittet för såväl Hälsingland 

som landet i sin helhet. 

Målet kan sägas vara uppnått, i förhållande till län och rike.  

 

Resultat lå 15/16:  

Andel elever (%) med 
gymnasieexamen HUFB Länet Riket 

Totalt  89,9 89 89,8 

Högskoleförberedande 90,8 90,2 91,2 

Yrkesprogram 89,0 87,6 87,1 

 

Andel elever (%) med 
behörighet till högskola HUFB Länet Riket 

Högskoleförberedande 90,8 90,2 89,6 

Yrkesprogram 37,2 36,4 35,5 
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Vuxenutbildningsverksamheten  

Samarbete har påbörjats med gymnasieskolan vilket lett till att vuxenelever bedriver studier 

tillsammans med gymnasieelever på vissa yrkesprogram. Trainee- och lärlingsutbildningar 

bedrivs inom både offentlig och privat sektor.  

Varje rektorsområde har under året funnit former för samverkan via arbetsplatsträffar och 

lokala samverkansgrupper. Organisationen med LOSAM (Lokal samverkansgrupp) på chefsnivå 

behöver fortsätta att utvecklas. De fackliga organisationerna har fortfarande svårigheter att 

bemanna upp med fackliga representanter till LOSAM. 

Tillströmningen av SFI-elever har fortsatt att öka under året. Trots utökning av lokaler, personal 

samt  slussverksamhet (inför SFI) är kön fortsatt lång. Försöksverksamhet pågår inom samtliga 

enheter med bland annat fjärrundervisning där pedagoger utvecklar språkinlärning med hjälp av 

drama. Andelen utlandsfödda innebär ett ökat behov av språkstöd i SFI och inom grundläggande 

vuxenutbildning. Fler språkassistenter samt lärare med kompetens i svenska som andraspråk är 

nödvändigt.  

Arbete har pågått med fokus på att minimera antalet kursavhopp och maximera elevernas 

kunskapsutveckling. De vanligaste orsakerna till kursavhopp är ekonomiska och/eller sociala 

skäl. Även avsaknad av studievana och studieteknik bidrar till att man väljer att sluta sin 

utbildning/kurs. Alla enheter har därför lagt mer resurser på att förstärka studerandestödet för 

att nå bättre resultat och motverka avhopp. På sikt kommer behov av specialpedagogisk 

kompetens att behövas eftersom en stor del av eleverna inte fullföljer sina studier på grund av 

kognitiva nedsättningar. Utveckling av distansundervisning via digitala läromedel, tematiserad 

undervisning, sambedömning är exempel på satsningar som gjorts 2016. 

Inom yrkesvux har samverkan med gymnasiets yrkesprogram intensifierats med syfte att 

möjliggöra yrkeskurser inom efterfrågade områden. Trainee- och lärlingsutbildning förekommer 

både inom privat och offentlig sektor.   

Yrkeshögskola/Internationalisering/Projekt  

Lagändringar från och med första januari 2017 innebär bland annat att en utbildningsanordnare 

inom yrkeshögskolan (YH) ska ha den kompetens och de förutsättningar som krävs för att 

anordna utbildning inom det yrkesområde som utbildningen avser. Det betyder i sin tur att 

anordnaren måste ha såväl praktiska förutsättningar som egen kunskap om yrkesområdet för 

att få anordna en yrkeshögskoleutbildning. En annan lagändring är att en utbildning inom YH får 

bedrivas som en behörighetsgivande förutbildning på gymnasial nivå om det finns brist på 

behöriga sökande till den ordinarie YH-utbildningen. Hälsinglands Utbildningsförbund gynnas av 

ovanstående lagändringar då förbundet har både gymnasial- och eftergymnasial utbildning inom 

den egna organisationen.   

Förbundet har tappat sammanlagt tre utbildningar inom yrkeshögskoleverksamheten och en 

genomlysning av verksamheten ska vara klar våren 2017.  
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Internationalisering/projekt har som målsättning att skapa utvecklingsmöjligheter för 

organisationen och personal genom ökad tillgång till extern finansiering. Här pågår ett arbete för 

att få fler personer engagerade inom förbundet och en genomlysning av verksamheten kommer 

att genomföras under våren 2017.  

Högskole- och uppdragsutbildning/FoU Högskole- och uppdragsutbildningen fortsätter att 

utvecklas positivt med ambition att utifrån arbetsmarknadens behov knyta fler utbildningar till 

Hälsinglands Utbildningsförbund. Aktiva rekryteringsinsatser pågår bland annat till ingenjörer 

och lärare. Socionomutbildning kommer att starta i samarbete med högskolan i Gävle hösten 

2017. Forskningsverksamheten arbetar för att sprida information om möjligheten att disputera 

på distans samt söker projektmedel och arbetar för att få till externt finansierade uppdrag med 

fokus på regional utveckling.  

Måluppfyllelse vuxenutbildningen 

Andelen elever med fullföljd utbildning/avslutad kurs ska ligga över snittet för såväl Hälsingland som 

landet i sin helhet.  

Målet för läsåret 2015/2016 är inte mätbart grund av att siffrorna för riket finns tillgängliga 

tidigast hösten 2017.  

Andelen elever som genomför kurserna utifrån sin individuella studieplan med godkända resultat ska 

ligga över genomsnittet för såväl Hälsingland som landet i sin helhet.   

Målet är inte mätbart på grund av att det inte finns jämförelsesiffror för riket. Målet tas bort 

inför år 2017. 

Samtliga yrkeshögskoleutbildningar ska ha en kvalitetsnivå motsvarande ”mycket nöjd”. 

Totalbedömningen är på gränsen till mycket nöjda med kommentaren att de studerande på YH 

Vindkraft påtalar en del förbättringsområden, vilket vi inte kunnat leva upp till då utbildningen 

kommer att upphöra och investeringar därmed inte gjorts.  

Andelen högskolestuderande som nyttjar lärcentra ska öka.  

Målet är uppnått. 487 högskolestuderande nyttjade lärcentra höstterminen 2016 jämfört med 

440 höstterminen året innan.  

Alla våra högskolestuderande ska vara nöjda med den service vi erbjuder.  

Målet är inte uppnått. CFL Söderhamn 86 %, CFL Bollnäs 90 %, CFL Nordanstig 95 %. 

Vuxenutbildningens måluppfyllelse för verksamhetsutveckling har förbättrats jämfört med 

föregående läsår. Samverkan internt med gymnasieverksamheten har gjort att vi kan erbjuda 

fler utbildningsmöjligheter inom yrkesutbildning för vuxenstuderande. 

Vilka hinder finns för att nå målen/strategier? 

Svårigheter att kunna rekrytera kvalificerade sökande till våra YH-utbildningar samt kvalificerade 

lärare/konsulter med branschkompetens.  

 

Fortsatt utvecklingsarbete är nödvändigt gällande integration/inkludering och 

studietradition/studiemotivation med syfte att höja den eftergymnasiala utbildningsnivån.  
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Finansiella mål 

Ekonomin ska vara i balans 

Målet är uppfyllt, åtminstone kortsiktigt då både 2015 och 2016 genererat ett positivt resultat. På 

längre sikt måste förbundet hantera minskade elevintäkter, kuddar, lokalinvesteringar och 

anpassningar av både lokaler och personal till ev minskat elevunderlag. Medlemskommunernas 

hantering av beslutad bidragsmodell är också en osäkerhetsfaktor. Även fördelning av 

statsbidrag som tilldelas i det generella statsbidraget, istället för riktade statsbidrag som 

förbundet kan söka själva, innebär en osäker verklighet för förbundet. Samtidigt gör den höga 

andelen riktade statsbidrag inom vuxenutbildningen också verksamheten sårbar.  

Det egna kapitalet ska inflationssäkras 

Målet är uppfyllt. Årets resultat på 6 253 tkr förstärker det egna kapitalet med mer än vad 

inflationen varit under 2016. I bokslut 2015 fastställdes förbundets resultat till + 7 067 tkr och 

inflationen var 1,7% för 2016, så för att målet ska vara nått 2016 måste resultatet vara minst 120 

tkr. 

Framtidsbedömningar 

Lokalfrågorna i alla tre medlemskommunerna bör vara underlag för beslut så planering av 

verksamheten kan göras, dels för att öka vår attraktionskraft, men även för att uppnå 

demografianpassning och samordningsvinster mellan alla våra verksamheter.  

Arbetet med att få fler människor med rätt utbildning för att få arbete fortsätter, och lösningar 

som inte enbart bygger på projektform bör arbetas fram.  

En fortsatt intrimning av vår gemensamma IT-plattform och att allt fler tjänster och utformning 

för undervisningen bör ta form och en tidig plan för hur vi ska möta digitalisering bör påbörjas.  

En fortsatt översyn över lönestrukturen inom förbundet är viktigt för att vi ska kunna uppnå vår 

lönepolicy. Det är också av största vikt för förbundet att följa hur man i framtiden ska hantera de 

olika särskilda statliga lärarlönesatsningarna, om de riktade bidragen försvinner och införlivas i 

generella statsbidrag till kommunerna.  

Även förbundets del av de generella statsbidragen som går till medlemskommunerna som 

innehåller satsningar för den verksamhet som förbundet bedriver behöver lyftas och bevakas. 

Att förbundet ska behöva söka pengar på särskilt sätt i kommunerna bör upphöra. 

Med nu kända förutsättningar har Utbildningsförbundet möjligheter att uppnå de intentioner 

och mål som medlemskommunerna ställt på förbundet. 
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Personalredovisning 
Förbundet hade vid årets slut 481 anställda fördelat på 38 procent män och 62 procent kvinnor. 

Medelåldern totalt sett är relativt hög, 49,1 år. Antalet anställda i förbundet har ökat med totalt 

14 procent varav 44 kvinnor och 15 män.  

Antal anställda, exkl 
timanställda 

2016-12-31 2015-12-31 

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

Totalt  298 183 481 254 168 422 

Varav tillsvidareanställda 229 134 363 211 141 352 

Varav visstidsanställda 69 49 118 43 27 70 

Medelålder   49,1   50,2 

Årsarbetare 281 173 454 241 161 402 

 

Personalomsättning och åldersstruktur 

I början av året hade förbundet 354 tillsvidareanställda och vid årets slut 363. Totalt sett 

lämnade 52 tillsvidareanställda förbundet under 2016 och 61 tillkom. Kategorin med flest 

avgångar var lärare, 21 ämneslärare samt sju yrkeslärare. 

 

 

 

 

Stora pensionsavgångar kommer aktualiseras inom de närmaste tio åren, vilket innebär en stor 

utmaning för förbundet. Det råder brist på behöriga lärare, vilket tvingat såväl förbundet som 

andra arbetsgivare i regionen att anställa obehöriga lärare, en utveckling som sannolikt tilltar i 

framtiden. Arbetsgivaren avser därför utveckla arbetet med arbetsgivarvarumärket för att 

därigenom stärka sin konkurrenskraft och säkra framtida kompetensbehov.       
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Åldersstruktur 2016-12-31

Tillsvidareanställda Visstidsanställda

Personalomsättning 
(tillsvidareanställda) 

Anställda vid 
2016-01-01 

Anställda vid 
2016-12-31 

Rörlighet 

Kvinnor  Män Kvinnor Män 13,4% 

214 140 229 134 

Avgångar 33 19 52 avgångar 
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Sjukfrånvaro 

Den totala sjukfrånvaron under året uppgick till 3,74 procent och består i ungefärligt lika stora 

delar kort- och långtidssjukfrånvaro. Ingen av enheterna utmärkte sig särskilt beträffande 

sjukfrånvaron förutom administrationsenheten där sjuktalet uppgår till 9,41 procent, varav ca 80 

procent utgör långtidsfrånvaro. För förbundets administrativa chef är orsakerna kända, 

gruppens åldersstruktur är en faktor.  

Sjukfrånvaro 

2016 2015 

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

Total sjukfrånvaro alla anställda inkl 
timanställda  4,78% 2,05% 3,74% 5,31% 2,41% 4,15% 

Andel långtidssjukfrånvaro >60 
dagar 58% 38% 54% 63% 47% 59% 

Andel korttidssjukfrånvaro <60 
dagar 42% 62% 46% 37% 53% 41% 

 

Den totala sjukfrånvaron i förbundet har sjunkit med 0,41 procentenheter. Det kan noteras att 

sjuktalen hos kvinnorna i förbundet uppgår till mer än dubbla värdet än hos männen. Kvinnor 

har dessutom mer långtidssjukfrånvaro än männen. Andelen långtidssjukfrånvaro bland kvinnor 

har dock minskat jämfört med 2015.          

Övertid 

Den största delen gällande övertidsarbete består i fyllnadstid vilket utgör 70 % av det totala 

uttaget. 

Utmärkande är rektorsområde 1 med 1670h, detta beror på att idrottsgymnasiet haft tränings- 

och tävlingsresor med elever. 

 

 

 

 

 

När det gäller enkel och kvalificerad övertidsersättning är uttaget störst vid administrations-

enheten (700h) huvudsakligen beroende på byte av elevadministrativt system. Den kraftiga 

belastningen på den administrativa organisationen har också medfört ett behov av uttag från 

timbanken i företagshälsovården, för åtgärder av stresshanteringskaraktär. 

  

Övertid 2016  

Timmar 
uttagna i 
pengar 

Timmar 
uttagna i 

tid 

Totalt 
antal 

timmar 

Total övertid  2692 3007 5699 

Varav enkel övertid 575 279 854 

Varav kvalificerad övertid 656 170 826 

Varav fyllnadstid 1461 2558 4019 
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Pensionsåtaganden 

Vid ingången av 2016 hade förbundet en pensionsskuld uppgående till 1 966 tkr, inkl löneskatt. 

Enligt KPA:s prognosberäkning har skulden beräknats öka med 1 388 tkr till 3 354 tkr. Detta är 

mycket lägre än 2015 års prognos som var 3 815 tkr. En förklaring kan vara att förbundet varit 

felregistrerat som bolag hos KPA under 2015 vilket enligt KPA kunde få effekten att 

pensionskostnaden beräknats för högt i tidigare prognos. En annan förklaring är också hög 

omsättning på personal och beräknad kostnad för de nyanställda (yngre) är lägre. 

Antalet anställda som förmånsbestämd ålderspension (FÅP) beräknas för har ökat från 16 till 23 

personer. Hittills har inte förstelärar- och lärarlönesatsningen resulterat i fler med FÅP. De som 

genererar FÅP är främst ledning och administrativ personal. Snittkostnaden har ökat med 23 tkr 

från i snitt 123 tkr till 146 tkr per person.  

Förbundet har för närvarande inga finansiella placeringar för pensionsmedel och har inte några 

planer på försäkringslösning.  

Elevantal 
Elevantalet i förbundets skolor har överträffat målbildens prognos i alla gymnasieskolor. Till 

största delen beror elevökningen på ett ökat antal asylsökande men alla gymnasieskolor har 

även högre antal elever från andra kommuner än prognosen. Sammanlagt har förbundet haft ca 

1 475 elever i snitt under 2016 att jämföra med 1 325 elever i målbilden för 2016 vilket är 150 

elever fler.  Motsvarande siffra för december jämfört med målbildsprognosen för hösten är 180 

elever. 

 

 

Vid Höghammargymnasiet har elevsiffrorna följt prognosen och minskat med 25% till ca 87 

elever hösten 2016. Utanhed har få elever och färre än prognosen.  
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Ekonomi 
Elevplatspriserna för medlemskommunerna är uppräknade med 2,6% för 2016. I uppräkningen 

beräknades 3% för personalkostnader och 2% på övriga kostnader och uppräkningen stämmer 

bra med kostnadsbilden. 

Priserna för gymnasieverksamheten 2016 är beräknade utifrån 2014 års nivå i kommunernas 

utfall med tillägg för ”kuddar” för att lindra effekten av prognosticerade elevminskningar. I 

istället har antalet elever ökat vilket resulterat i högre intäkter än tänkt vilket till viss del 

budgeterats ut till verksamheten (elevökningen har varit ännu större än vad som antogs i 

budget). Till detta kommer att Migrationsverket har höjt elevbidraget för asylsökande från 

72 500 kr/elev/år till 110 800 kr/elev/år. Det var känt att bidraget skulle höjas men bidragets 

storlek fastställdes i mitten på januari. Verksamheten har inte fullt ut hunnit dimensioneras upp 

utifrån de nya förutsättningarna. Så fort eleven får uppehållstillstånd får förbundet 

schablonersättning istället med mellan 2 tkr – 37 tkr per elev och år beroende på kommun. 

Medlemskommunerna har invänt mot beräkningsgrunderna som tagits fram av kommunernas 

ekonomer avseende asylsökande samt en önskan om tidigareläggning av bedömning om 

förbundet behövt anpassningsmedlen eller inte som skulle göras år 2019. För att möta detta har 

10 mkr preliminärt reserverats för asylsökande och 12 mkr för anpassningsmedlen. Utöver detta 

har 2 048 tkr reserverats för den årliga regleringen som ska göras mellan förbundet och Bollnäs 

kommun för Höghammarskolan enligt anpassningsplanen. 

Av fjolårets positiva resultat på 7 067 tkr har direktionen beslutat att 7 412 tkr ska 

resultatbalanseras över perioden 2016-2018. 3 963 tkr avser 2016 och har utfördelats till 

ansvariga men motbudgeterats så budgetvolymen fortfarande är noll på årsbasis. Förbundet bör 

ur balanskravssynpunkt inte redovisa minusresultat i resultaträkningen.  

Förbundet har erhållit kompensation från medlemskommunerna för de merkostnader för IT 

som beräknats för Bollnäs och Nordanstig vid övergång till IT-drift via Söderhamn Nära AB. 

Kompensationen har dock bara beräknats för gymnasiet så vuxenutbildningens kostnader för IT 

kommer allteftersom att bli ett ökande problem. Gymnasieskolan i Bollnäs har tilldelats extra 

medel för IT-kostnader men full effekt av omläggning till leasing av datorer fås först om några år, 

till dess finns här ett överskott som delvis äts upp av att lokalerna kostar mer än fastställt i 

målbilden.  

Yrkeshögskoleutbildningarna har blivit färre i antal under hösten. Grafisk design och CAD har 

upphört och vindkraftsutbildningen hade för få sökande och någon ny årskurs startades ej 

under hösten. Statsbidraget för eleverna i kvarvarande utbildningar har balanserats för 

kvarvarande terminer och eventuella avvecklingskostnader om utbildningarna ej beviljas fortsatt 

bidrag till hösten. Underskott befaras också på lokaler för CFL i Söderhamn och Bollnäs samt IT-

kostnader för CFL i Söderhamn. 

SFI-verksamheten har tilldelats extra medel för flyktingsituationen i alla tre kommuner. Kö till 

SFI-studier har förekommit i alla tre kommunerna och utbetalda schablonbidrag har balanserats 

för detta då kostnaderna senareläggs p g a kösituationen.  
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Engångskostnader för skoladministrativa program och skolportal mm genererar ett underskott 

av engångskaraktär. I OH-ersättningen ingår en miljon i buffert 2016 och på kansliet finns 

vakanta tjänster som ger överskott men oförutsedda personalåtgärder under hösten har kostat 

förbundet 500 tkr och 300 tkr av bufferten har nyttjats till projektinsatser. 

Sammanlagt redovisar förbundet ett positivt resultat med 6 253 tkr. Vuxenutbildningen står för 

4 196 tkr av det positiva resultatet och administration och övergripande verksamhet står för 

1 214 tkr. Utanhed gör ett underskott på 202 tkr och Höghammargymnasiets resultat är 

nollställt. Gymnasieskolorna gör sammanlagt ett positivt resultat på 1 044 tkr där Nordanstigs 

gymnasium står för större delen då de andra gymnasieskolornas överskott av ökade intäkter p g 

a högre elevtillströmning reserverats för att kunna möta medlemskommunernas önskemål om 

tidigareläggning av återbetalning av anpassningsmedel. 

  

 

 

 

Studentfirande IB-elever 
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Avstämning per kommun och verksamhet  
 
Jämförelse mot förbundets lagda budget utom lokalkostnader gymnasieskola. 

Resultatbalansering från fg år stör resultat per verksamhet, se gul markering. 

Balansering av medel är inlagt för att se storleksordningen, se rosa markering. 

       

 TKR                                                               Resultat 2016 Varav/varav Bollnäs Söderhamn Nordanstig 
            

OH-kostnader 2 495 2 495 1 154 1 113 229 

  Politiker  362       

  Buffert  212       

  Vakanta tjänster, föräldraledigt 1 126       

  Resultatbalansering 2015 (komputv + politiker) 1 208       

  IT-kostnader  -278       

  Revision  -50       

  Marknadsföring mm  -85       

            

Administration -326 -326 -107 -138 -81 

  Gemensam, dubbla elevsystem mm -554 -256 -247 -51 

  Lokal adm  228 149 109 -30 

            

Övergripande gemensamt -955 -955 -646 37 -346 

  Företagshälsovård  317 147 141 29 

  Skyddsombud, ej utfördelat  333 154 149 31 

  Kapitalkostnader  1 141 150 997 -6 

  Pensionsskuldsminskning  887 410 396 81 

  Övrigt  330 153 147 30 

  Resultatbalansering motbokning -3 963 -1 660 -1 793 -511 

            

Gymnasiesärskola -202 -202 0 -202 0 

  Höghammar IKE + IG-intäkter över budget 1 550 1 550     

  Höghammar mindre medlemsintäkter -316 -316     

  Utanhed mer medlemsintäkter än budget 64   64   

  Underskott Utanhed  -266   -266   

  Underskott Höghammar  -342 -342     

  Återbetalning Bollnäs kommun -2 048 -2 048     

  Resultatbalansering 2015   1 100 1 100     

 Elevhälsa (mindre elever gysär men ej ändrad budget  56 56     
      

Gymnasieskola exkl VO 1 044  1 044 -5 158 891 

  Medlemsintäkter efter korr för asyl med 10 mkr -6 103 -1 118 -2 325 -2660 

  IKE-intäkter  4 065 2 343 1 535 187 

  Schablonersättning  -413 -74 -5 -334 

  Migrationsverksintäkter exkl 36 tkr per elev 8 794 933 5 446 2 415 

  Skolverkspengar till 2017  1 300   1 300   

  IT-kostnader (leasing ej full effekt Bollnäs) 2 100 3 060 -966 6 

  Lokalkostnader   -416 -1 731 1 369 -54 

  Övrigt  3 618 887 1 700 1 031 

  Resultatbalansering 2015   205 -199 104 300 

  Balansering anpassningsmedel 2015 resp skola -4 285 -1 109 -3 176 0 

  Balansering anpassningsmedel 2016 resp skola -7 820 -2 997 -4 823 0 
            

Vuxenutbildning inkl VO 4 197 4 197 356 2 019 1 822 

  Medlemsintäkter  0 0 0 0 

  Schablonersättning exkl balansering för kö 794 1032 -405 167 

  IT-kostnader (leasing ej full effekt Bollnäs) 141 174 -262 229 

  Lokalkostnader   -332 0 -332 0 

  Övrigt  1 198 -1 300 1 261 1 237 

  Högskola  135 0 100 35 

  LNO/Fou/Konferens - bl a vakant tjänst 434 0 434 0 

  Yrkeshögskola - avveckling vindkraft -528   -528   

  Vakant tjänst mm  351   351   

  Statsbidrag, buffert  554 250 250 54 

  Resultatbalansering 2015   1 450 200 1 150 100 
            

  SUMMA: 6 253 6 253 751 2 987 2 515 
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Investeringar 

Direktionen beslutade 2015 att investera i släpvagn och timmerbil till Fordonsprogrammet på 

Staffangymnasiet. För  2016 har direktionen beslutat om ett investeringsutrymme på 3 000 tkr 

som fördelas av Förbundschef. 6 087 tkr av investeringsmedlen har förbrukats. Förbundet 

finansierar investeringarna med egna medel dvs upplåning bedöms i nuläget ej vara nödvändigt. 

En önskvärd nivå på investeringsutrymme bedöms vara 5 miljoner kronor per år. Överläggningar 

om detta har förts med medlemskommunernas ekonomichefer men de är av uppfattningen att 

elevtillströmningen bör kunna finansiera det ökade behovet av investeringar.  

Kostnaden för av- och nedskrivningar uppgick till 2 562 tkr vilket är 422 tkr mindre än 

budgeterat. Detta kan förklaras med att en del övertagna investeringar skrivits av under året dvs 

de har haft en kvarvarande avskrivningstid på bara ett år. Dessutom har nya investeringar gjorts 

till största delen under hösten vilket innebär inga eller några få månaders avskrivning för dessa 

investeringar under 2016.  

 

INVESTERINGAR (TKR)    

    

 Budget 2016-12-31 Avvikelse 

Investeringar beslutade av direktionen 2015    
Släpvagn - FP Staffangymnasiet 480 480 0 

Timmerbil - FP Staffangymnasiet 3000 2 945 55 

    
Investeringsutrymme 2016 3 mkr    
fördelas av förbundschef enl direktionsbeslut i juni    
Torsbergsgymnasiet 811 684 127 

Staffangymnasiet 1084 896 188 

Nordanstigs gymnasium 360 361 -1 

Höghammar gymnasieskola 52 52 0 

Utanhed 0 0 0 

CFL – Bollnäs 115 103 12 

CFL – Söderhamn 368 384 -16 

CFL – Nordanstig 210 182 28 

    
Summa investeringar beslutade 2015-2016: 6 480 6 087 393 

 

Under 2016 har även investeringar i anläggningstillgångar i form av leasingbilar skett till ett 

värde av 856 tkr. 
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Ekonomirapporter 
 

RESULTATRÄKNING (TKR)     

      

 Not Budget Utfall Avvikelse Utfall 

  2016 2016 2016 2015 

       
Intäkter 1 439 483 451 538 12 055 184 697 

Kostnader 2 -436 424 -442 756 -6 332 -176 196 

Av- och nedskrivningar 3 -2 984 -2 562 422 -1 391 

       
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER  75 6 220 6 145 7 110 

        
Finansiella intäkter 4 0 128 128 2 

Finansiella kostnader 5 -75 -95 -20 -45 

       
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA 
POSTER 0 6 253 6 253 7 067 

       
Extraordinära intäkter  0 0 0 0 

Extraordinära kostnader  0 0 0 0 

       
ÅRETS RESULTAT 6 0 6 253 6 253 7 067 
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BALANSRÄKNING (TKR)    

     
TILLGÅNGAR Not 2016-12-31 2015-12-31 

     
Anläggningstillgångar     
Materiella anläggningstillgångar      
Maskiner & inventarier  5 345 4 672 

Bilar & andra transportmedel  4 625 917 

Summa materiella      
anläggningstillgångar 7 9 970 5 589 

     
Omsättningstillgångar     
Fordringar 8 63 072 52 811 

Kassa & bank 9 53 856 24 092 

Summa omsättningstillgångar  116 928 76 903 

     
SUMMA TILLGÅNGAR  126 898 82 492 

       
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR      
& SKULDER      
       
Eget kapital 10 13 320 7067 

Varav årets resultat   6 253 7067 

     
Avsättningar     
Pensionsavsättning 11 3 354 1 966 

Summa avsättningar  3 354 1 966 

      
Skulder      
Långfristiga skulder 12 555 0 

Kortfristiga skulder 13 109 669 73 459 

Summa skulder   110 224 73 459 

     
SUMMA EGET KAPITAL,       
AVSÄTTNINGAR & SKULDER   126 898 82 492 

     
Ställda säkerheter  Inga Inga 

     
Ansvarsförbindelser  Inga Inga 

    

    
Nyckeltal i balansräkningen    
Soliditet   10,5% 8,6% 

Kassalikviditet  106,6% 104,7% 
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KASSAFLÖDESANALYS (TKR)    

    

 Not 20160101 20150101 

  20161231 20151231 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     
Årets resultat 6 6 253 7 067 

Justering för av- och nedskrivningar 3 2 562 1 391 

Justering för gjorda avsättningar 11 1 388 1 966 

Medel från verksamheten före förändring     
av rörelsekapital  10 203 10 424 

     
Förändring kortfristiga fordringar 8 -10 261 -52 811 

Förändring kortfristiga skulder 13 36 210 73 459 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  36 152 31 072 

     
INVESTERINGSVERKSAMHETEN     
Investering i materiella anläggningstillgångar 7 -6 943 -6 980 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  14 0 

Övrig justering av anläggningstillgångar  -14 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -6 943 -6 980 

     
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     
Förändring långfristiga skulder 12 555 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  555 0 

     
ÅRETS KASSAFLÖDE  29 764 24 092 

     
Likvida medel vid årets början  24 092 0 

Likvida medel vid årets slut 9 53 856 24 092 
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Redovisningsprinciper 
8 

Allmänna redovisningsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad enligt kommunal redovisningslag och i enlighet med rekommendationer 

från Rådet för kommunal redovisning. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de 

ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett 

tillförlitligt sätt. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

Värderingsprinciper mm 

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 

Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 

Semester- och ferielöneskuld samt personalomkostnadspålägg 

Semester-, ferie- och uppehållslöneskulden motsvarar de anställdas fordran på Hälsinglands 

Utbildningsförbund i form av sparade semesterdagar och intjänad ferie- och uppehållslön. Tillsammans 

med okompenserad övertid och därpå upplupna arbetsgivaravgifter redovisas löneskulden som en 

kortfristig skuld i balansräkningen. 

Förbundets personal är till stor del ferieanställda. Ferie- och uppehållsanställda tjänar in sin ferie- och 

uppehållslön under läsåret. Inför nytt läsår har föregående års löneskuld tömts och under hösten har de 

anställda tjänat in nästa sommars ledighet med ca 4,5 månader av läsårets tio månader (ca 45%).  

Personalomkostnadspålägg har interndebiterats med 38,33 procent via lönesystemet (ett kalkylmässigt 

pålägg) för att täcka pensionskostnader och arbetsgivaravgifter. Eftersom medlemskommunernas budget 

byggde på ett PO-pålägg på 38,46% och förbundet befarandes få kraftigt ökande pensionskostnader pga 

statliga lärarlönesatsningar har interndebiteringen justerats upp manuellt till 38,46 procent. 

Anläggningstillgångar 

För att betraktas som en investering krävs att tillgången har en nyttjandeperiod på minst tre år och att 

tillgångens anskaffningsvärde överstiger 25 000 kr. Undantaget övertagna maskiner och inventarier från 

kommunerna där Hälsinglands Utbildningsförbund köpt dessa till kommunernas bokförda värde och 

använt kommunernas kvarstående avskrivningstid. 

Anläggningstillgångar upptas i balansräkningen det år de anskaffas till anskaffningskostnaden. 

Leasingavtal för bilar – där varje enskilt avtal är oväsentligt och enskilt klassificeras som operationell 

leasing – bedöms samlat för tillgångskategorin ”bilar” och redovisas som finansiell leasing då värdet totalt 

är väsentligt. Väsentligt sammanlagt värde fastställs till 10 prisbasbelopp. 

Avskrivningar 

Avskrivning sker enligt nominell linjär metod över den beräknade nyttjandeperioden med början den 

tidpunkt då tillgången är införskaffad. 

Följande ekonomiska livslängder tillämpas: 

Maskiner   5-20 år 

Inventarier   3-10 år 

Fordon och transportmedel  2-15 år 

 

Pensioner 

Hälsinglands Utbildningsförbunds pensionsskuld redovisas som avsättning i balansräkningen. 

 

 



Hälsinglands Utbildningsförbund 
Organisationsnummer 222000-3111 

 

22 
 

NOTER (TKR)   

 2016-12-31 2015-12-31 

    
NOT 1 INTÄKTER    
Verksamhetens intäkter 60 053 28 837 

Statsbidrag och övriga bidrag 66 339 17 018 

Driftbidrag medlemskommuner 325 146 138 842 

SUMMA INTÄKTER 451 538 184 697 

    
NOT 2 KOSTNADER    
Verksamhetens personalkostnader 227 655 93 026 

Köp av verksamhet 107 940 39 978 

Lokalkostnader 50 132 19 358 

Övriga verksamhetskostnader 57 029 23 834 

SUMMA KOSTNADER 442 756 176 196 

    
NOT 3 AVSKRIVNINGAR    
Planmässig avskrivning på anskaffningsvärden 2 260 1 391 

Nedskrivning, se not 7 302 0 

SUMMA AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR 2 562 1 391 

    
NOT 4 FINANSIELLA INTÄKTER    
Ränteintäkter 12 2 

Valutakursvinst 116 0 

SUMMA 128 2 

    
NOT 5 FINANSIELLA KOSTNADER    
Räntekostnader 18 28 

Bankkostnader 77 17 

SUMMA 95 45 

    
NOT 6 BALANSKRAVSUTREDNING    

    
Årets resultat enligt resultaträkningen 6 253 7 067 

Reducering av samtliga realisationsvinster -12 0 

Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0 0 

Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0 0 

Orealiserade förluster i värdepapper 0 0 

Justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0 0 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 6 241 7067 

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0 0 

Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 0 

BALANSKRAVSRESULTAT 6 241 7 067 
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 2016-12-31 2015-12-31 

NOT 7 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    
Maskiner    
Ingående anskaffningsvärde 120 0 

Årets investering 68 120 

Utgående anskaffningsvärde 188 120 

    
Ingående ackumulerade avskrivningar -4 0 

Årets avskrivningar -15 -4 

Utgående ackumulerade avskrivningar -19 -4 

Bokfört värde maskiner 169 116 

    
Inventarier    
Ingående anskaffningsvärde 5 808 0 

Årets investering 2 545 5 808 

Utgående anskaffningsvärde 8 353 5 808 

    
Ingående ackumulerade avskrivningar -1 252 0 

Årets avskrivningar -1 925 -1 252 

Utgående ackumulerade avskrivningar -3 177 -1 252 

Bokfört värde inventarier 5 176 4 556 

    
Bilar & andra transportmedel inkl leasade fordon    
Ingående anskaffningsvärde 1 052 0 

Årets investering 4 330 1 052 

Årets justering vid försäljning/utrangering   -14 0 

Utgående anskaffningsvärde 5 368 1 052 

    
Ingående ackumulerade avskrivningar -135 0 

Årets avskrivningar -320 -135 

Årets justering vid försäljning/utrangering   14 0 

Utgående ackumulerade avskrivningar -441 -135 
   

Ingående nedskrivning 0 0 

Årets nedskrivning * -302 0 

Utgående nedskrivning 302 0 

Bokfört värde bilar & andra transportmedel 4 625 917 

SUMMA MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 9 970 5 589 
   

* Nedskrivning har skett av fordon VMJ 574 Scania R580 då försäljning av fordonet ämnar ske.  

Fordonet inköptes begagnat och åsattes en för lång avskrivningstid med tanke på detta.  
Under ägandet har fordonet åsamkats skador som gör att bedömningen av försäljningsvärdet blir lågt. 

Nytt fordon som ersätter detta har införskaffats i december 2016.   
Anpassat användningsvärde uppskattas till 0 kronor och försäljningsvärdet uppskattas till 0 kronor. 
 

NOT 8 FORDRINGAR    
Kundfordringar  35 674 39 785 

Fodringar hos anställda 38 46 

Avräkning medlemskommuner 0 1 388 

Förutbetalda kostnader 6 031 4 783 

Upplupna intäkter 15 483 4 630 

Momsfordran 3 053 2 120 

Skattekonto 2 830 96 

Övriga fodringar -37 -37 

SUMMA FORDRINGAR 63 072 52 811 
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 2016-12-31 2015-12-31 
NOT 9 KASSA & BANK 
Kassa 3 3 

Bankkonto  53 853 24 089 

SUMMA KASSA & BANK 53 856 24 092 

    
NOT 10 EGET KAPITAL    
Ingående eget kapital 7 067 0 

Årets resultat 6 253 7 067 

SUMMA EGET KAPITAL 13 320 7 067 

    
NOT 11 AVSÄTTNINGAR    

Särskild avtals/ålderspension 0 0 

Förmånsbstämd/kompl pension 2 699 1 581 

Ålderspension 0 0 

Pension till efterlevande 0 0 

Summa Pensioner 2 699 0 

Löneskatt årets pensionsavsättning 655 385 

SUMMA AVSATT TILL PENSIONER 3 354 1 966 

    
Ingående avsättning 1 966 0 

Nya förpliktelser under året 1 118 1 581 

Varav     
Nyintjänad pension 1 088 1 563 

Ränte och basbeloppsuppräkning 26 18 

Ändring av försäkringstekniska grunder 0 0 

Pension till efterlevande 0 0 

Övrig post 4 0 

Årets utbetalningar 0 0 

Förändring av löneskatt 270 385 

SUMMA AVSATT TILL PENSIONER 3 354 1 966 

    
NOT 12 LÅNGFRISTIGA SKULDER    
Långfristig leasingskuld (>1 år, <3 år) 420 0 

Långfristig leasingskuld (>3 år, <5 år) 135 0 

Långfristig leasingskuld (>5 år) 0 0 

SUMMA LÅNGFRISTIG SKULD 555 0 

    
NOT 13 KORTFRISTIGA SKULDER    
Kortfristig del av leasingskuld (< 1 år) 226 0 

Leverantörsskulder 18 342 14 019 

Momsskuld 75 742 

Källskatt & arbetsgivaravgifter 8 168 7 257 

Semesterlöne-/ och komp skuld 11 573 11 090 

Timlöneskuld mm 697 779 

Upplupen pensionsavgift  7 422 2 630 

Upplupna socialaavgifter 6 576 4 954 

Prel återbetalning medlemskommuner avseende anpassningsmedel 12 105 0 

Prel återbetalning medlemskommuner avseende asylsökande 10 032 0 

Prel återbetalning medlemskommuner avseende Höghammar 2 048 0 

Förutbetalda intäkter 27 834 25 792 

Upplupna kostnader 4 571 6 196 

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 109 669 73 459 

 


