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Inledning 

Budget avseende tilldelningsekonomi med programersättningar är beslutad av ut-

bildnings- och arbetsmarknadsnämnden den 18 oktober 2017. Verksamhetsekonomin 

lämnar härmed ett förslag till budget utifrån de förutsättningar som fastställts av 

nämnden. Budgeten redovisas på totalnivå för verksamhetsområde, resultatkrav per 

enhet, resultat per program samt verksamhetsmått per område.  

 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har även fattat beslut om nämndens styr-

kort, följekort och internkontrollplan. Utifrån detta styrdokument har en verksam-

hetsplan för gymnasieverksamheten upprättats och fastställts av Barn- och utbild-

ningsförvaltningens direktör. Denna handling lämnas separat som information.  
 
  

Budgetförutsättningar från nämnden   

Utgångspunkten i budgetarbetet är att de programersättningar som beslutats av 

nämnden ska täcka motsvarande kostnader för eleverna. Programersättningarna är för 

flertalet program uppräknade med 2,2 %, vilket innebär full kompensation för för-

väntad löne- och prisutveckling. Av de nationella programmen har en särskild sats-

ning gjorts på handel- och administrationsprogrammet med 11,8 %. Gymnasiesärsko-

lan har höjts med 6,6 %.  

 

Till budget 2017 fattade nämnden beslut om ett antal förändringar i programersätt-

ningar så att ersättningen bättre motsvarar de budgeterade kostnader som kommunen 

har för dessa program. Förändringarna har lett till förväntad effekt och flertal pro-

gram har en bra överensstämmelse mellan intäkter och kostnader. För vissa av pro-

grammen har dock den kommunala utföraren volymproblem vilket innebär att ök-

ningarna inte kommer innebära full kostnadstäckning för samtliga program.  

 

Ekonomiskt utgångsläge 

Den kommunala gymnasie- och vuxenutbildningen har redovisat stora underskott 

under ett antal år. Men genom kraftfulla besparingsåtgärder har resultatet förbättrats 

även om en ekonomi i balans ännu inte uppnåtts. Utfallet för 2013 redovisades till -

31,2 mnkr, för 2014 till -20,9 mnkr, för 2015 -8,2 mnkr och för 2016 -8,3 mnkr.  

 

Resultatet för 2017 uppgår till -15,8 mnkr. Underskottet för 2017 beror till -9,1 mnkr 

på underskott i vuxenutbildning och yrkeshögskolan. Under 2018 kommer lokalkost-

nader öka med cirka 4 mnkr på grund av nya lokaler för Tranellska. Det ekonomiska 

utgångsläget inför budget för 2018 innebär därmed en betydande obalans. 

 

Den ekonomiska utvecklingen uppdelat per verksamhet syns i diagrammet nedan. 

Där framgår att resultatet för gymnasieverksamheten förbättrats avsevärt samtidigt 

som resultatet för vuxenutbildning och yrkeshögskolan försämrats. Orsaken till un-

derskottet på vuxenutbildningen beror främst på att antalet beställda platser från 

VUC sjunkit kraftigt. Den kommunala utföraren har haft en organisation uppbyggd 

för att ta emot vuxenutbildning och yrkeshögskola men eftersom beställningarna inte 

varit kända från årets början har det varit svårt att anpassa organisationen. VUC har 

inte haft medel att beställa utbildningar hos den kommunala utföraren på grund av 

lägre tilldelning. Till 2018 ökar dock tilldelningen och med en ny ersättningsmodell 
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till den kommunala utföraren som garanterar en viss basvolym på några av utbild-

ningarna kommer ekonomin att förbättras.  

 

Gymnasiesärskolan har successivt försämrat sitt resultat på grund av färre elever och 

elever som har behov av mer personalresurser. Ersättningen har ökat med mer än 

pris- och löneökningar till 2018 men budgeten kommer ändå innebära en obalans.   

 

 
 

 

Målsättningen i budgetarbetet 2018 har varit en budget i balans. För att verksamhets-

området som helhet ska klara detta har ett antal enheter budgeterats med resultatkrav. 

Anledningen beror på att ett antal enheter har program med för låga elevvolymer 

inom vissa årskullar. Detta innebär att fyra enheter har budgeterats med underskott 

om sammanlagt 12,6 mnkr. För att minska underskottet har några enheter budgeterats 

med positiva resultatkrav om sammanlagt 8,6 mnkr. Den återstående budgetposten 

om 4 mnkr har budgeterats på verksamhetschefens ansvar för gemensamma poster. 

Det innebär därmed att det finns en obalans om 4 mnkr som inte är specificerad med 

åtgärder.  

 

Det har inte varit realistiskt att fördela dessa 4 mnkr i besparingskrav på enheterna 

utan att de får alltför stora konsekvenser som riskerar att påverka grundbemanning 

och kvalitén. Med föreslagen budget har enheterna en möjlig och realistisk budget ut-

ifrån nuvarande verksamhet och ekonomiska situation. Flera av enheterna har ett 

kostnadsläge som behöver anpassas för att klara föreslagen budget för 2018. De har 

därför upprättat handlingsplaner med besparingsåtgärder.  

 

Under året kommer verksamheten fortsätta arbeta med att minska obalansen och upp-

följning av att identifierade besparingsåtgärder kommer fortlöpande rapporteras till 

nämnden. De intäkter som är budgeterade bygger på en antagen andel av troligt elev-

antal till den kommunala utföraren som givetvis kan förändras och påverka resultatet.  

 

Kostnadsutveckling 

Kostnadsutvecklingen för det kommunala gymnasiet och gymnasiesärskolan per elev 

visas i diagrammet nedan. Kostnader för den kommunala vuxenutbildningen och yr-

keshögskolan är därmed exkluderade.  
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Personalkostnadernas andel av totala kostnader är för 2017 cirka 60 %, lokalkostna-

derna cirka 15 % och övriga kostnader cirka 25 %. Personalkostnaden per elev har 

ökat vilket både beror på ökat antal anställda och högre löner genom lärarlönelyftet 

och karriärtjänster. Antalet årsarbetare har från 2014 till oktober 2017 ökat från 578 

till 624. Det är en ökning med 8 %. Under samma period har antalet elever ökat med 

motsvarande antal, det vill säga 8 %. Enligt senaste SCB statistiken är lärartätheten 

för Västerås 12,1 elever per lärare. Detta kan jämföras med 11,9 elever per lärare i 

snitt för de 31 största kommunerna. 

 

Lokalkostnaderna har minskat utifrån kostnad per elev till och med 2017. Trots stora 

lokalomställningar med utflytt från Vedbovägen har lokalkostnaden per elev kunnat 

minska. I budgeten för 2018 ökar lokalkostnaden inklusive el och värme med 3,4 

mnkr vilket innebär en ökning per elev från 17,6 tkr till 18,1 tkr. Detta beror på att 

Tranellska kommer lämna Vedbovägen med en planerad inflyttning till hösten 2018 

vid Sjöhagsvägen. 

   

Övriga kostnader per elev minskar tack vare besparingsåtgärder. Av övriga kostnader 

är måltidskostnader, läromedel och köpta tjänster såsom IT, städning, administration 

med mera de största kostnadsposterna. Kostnadsutvecklingen per elev visas för några 

av de större posterna i diagram och tabell nedan. 
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Som en följd av det inköpsprojekt som startades 2014 har en inköpsorganisation 

inom barn- och utbildningsförvaltningen etablerats för att säkerställa att upphand-

lingar och avtal sker med våra verksamheter i fokus. En särskild kontaktperson är ut-

sedd på servicepartners upphandlings- och inköpscenter och inom beställarverksam-

heten har förvaltningen en avtalscontroller som är länken inom förvaltningen och till 

andra förvaltningar för att säkerställa att vi har ändamålsenliga avtal för våra verk-

samheter. Kontinuerligt sker en uppföljning av inköpsstatistik, och utvecklingen av 

inköp som sker i inköpssystemet VIP ligger på en bra nivå och ökar kontinuerligt. 

Detta resulterar därmed i lägre kostnader, högre avtalstrohet, effektivare administrat-

ion och bättre statistik inför kommande upphandlingar.  

 

 

Antalet elever 

Antalet elever som är inskrivna i gymnasieutbildning exklusive särskolan har i bud-

get 2018 beräknats till 4 123 elever vilket är 226 färre än budget 2017. Att antalet är 

lägre än i budget 2017 beror främst på att betydligt fler elever för språkintroduktion 

hade budgeterats än vad utfallet blev. Antalet elever för utfallet 2017 är 4 110 elever.  

 

Antalet elever i gymnasiesärskolan har budgeterats till 133 elever. Det är 4 elever 

fler än i budgeten för 2017 och 1 elev fler än utfallet för 2017. Sedan 2012 har anta-

let elever minskat med 47 elever (26 %).  

 

Dessa siffror är beräknade som snitt för åren. Antalet elever uppdelade per termin 

syns i diagrammet nedan. 

 

 

2014 2015 2016 2017

Måltider 4 288 4 210 4 519 4 450

Läromedel 5 974 4 829 4 591 3 910

Städning 2 162 1 927 1 854 2 025

IT- infrastruktur och utrustning för elever 5 526 5 762 5 036 5 153

Personalutbildning 528 646 625 561
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Antalet elever som går den grundläggande vuxenutbildningen är budgeterade till 0 

eftersom Frimanska har flyttats till Beställarverksamheten. Antalet elever i den gym-

nasiala vuxenutbildningen har budgeterats till 89 elever vilket innebär en beräknad 

ökning i förhållande till utfallet 2017 om 13 elever.  

 

Gymnasie- och vuxenutbildning totalt 

De totala intäkterna är budgeterade till 578 mnkr vilket är en minskning med 25 

mnkr (-4 %) i jämförelse med 2017 års budget. Minskningen beror dels på att enhet-

en Frimanska med en omsättning om 14 mnkr har överflyttats till Beställarverksam-

heten samt att budgeten för 2017 hade för höga intäkter i förhållande till utfallet för 

2017 med cirka 25 mnkr. Anledningen till den negativa avvikelsen i intäkter beror 

framför allt på lägre intäkter för vuxenutbildning och yrkeshögskola samt språkintro-

duktion. Uppräkning av programersättningar ger cirka 14 mnkr i ökade budgeterade 

intäkter. Dessa poster blir sammanlagt -25 mnkr i jämförelse av budgeten mellan 

åren. 

 

Personalkostnaderna uppgår till 344 mnkr vilket är en minskning med knappt 10 

mnkr (2,7 %) i jämförelse med 2017 års budget. Minskningen beror dels på att en-

heten Frimanska med en budgeterad personalkostnad om 9 mnkr har överflyttats till 

Beställarverksamheten samt på besparing på personal med 8 mnkr. Ökad lönekostnad 

på grund av lönerevison är budgeterad med 7 mnkr. Dessa poster blir sammanlagt -

10 mnkr i jämförelse av budgeten mellan åren. 

 

Lokalkostnaderna uppgår till 81,5 mnkr vilket innebär en minskning i förhållande till 

budgeten för 2017 med 4,8 mnkr. 2017 års lokalkostnader kommer dock bli betydligt 

lägre än budgeterat. Det beror på minskade ytor och därmed lägre internhyra på 

Vedbovägen i förhållande till budgeten. Det beror bland annat på avveckling av en-

heten Langeska. Budgeten för lokalkostnader 2018 innebär därmed en ökning utifrån 

kostnadsnivån 2017 med 3,5 mnkr. Anledningen är främst att Tranellska flyttar från 

Vedbovägen till nya lokaler på Sjöhagsvägen som innebär en ökad hyra inklusive el 

och värme om 4,6 mnkr. Wijkmanska kommer säga upp lokaler i Tillberga och Ved-

bovägen vilket leder till kostnadsminskningar med 1,4 mnkr. 

 

För internt hyrda lokaler har hyrorna för 2018 fastställts enligt funktionsvärdemo-

dellen. Det har inte påverkat den totala hyran utan endast en omfördelning av hyres-

kostnader enligt deras funktionsvärde. Konsekvensen av detta är att Rudbeckianska 

fått en ökad lokalkostnad om 1,6 mnkr och Edströmska en lägre lokalkostnad om 1,2 

mnkr. Lokalkostnad per enhet i totalbelopp samt per elev framgår i en tabell i det 

ekonomiska underlaget. 

 

Övriga kostnader uppgår till 152 mnkr vilket innebär en minskning med 11 mnkr (-

6,7 %) jämfört med budgeten 2017. Minskningen av övriga kostnader beror till 2,5 

mnkr att enheten Frimanska överflyttats till Beställarverksamheten. Övrig kostnads-

minskning beror framför allt på besparingsåtgärder för framför allt läromedel men 

även till viss del på lägre kostnader för IT och måltider. Av övriga kostnader är mål-

tidskostnader, läromedel och köpta tjänster såsom IT, städning, administration med 

mera de största kostnadsposterna 
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Gymnasie- och vuxenutbildningens enheter 

Som tidigare nämnt har inte alla enheter en ekonomi i balans. Två enheter med bra 

elevvolymer och därmed bra ekonomiska förutsättningar har budgeterats med rejäla 

resultatkrav för att bidra till att täcka tre enheter som har svårt med en ekonomi i ba-

lans. 
 

I tabellen under ekonomisk redovisning presenteras enheternas omsättning och resul-

tatkrav med korta kommentar om anledningen till deras resultatkrav. Lite utförligare 

kommentarer lämnas nedan för framför allt de enheter som har störst negativa resul-

tatkrav. 
 
 

Enheter budgeterade med överskott 
 

Rudbeckianska 

Rudbeckianska har haft en stabil ekonomi i många år. Elevvolymerna är goda vilket 

ger möjlighet till fulla klasser och därmed kostnadseffektiv undervisning. Resultatet 

för 2015 var +5,5 mnkr, för 2016 +5,4 mnkr och resultatet för 2017 uppgår till 3,6 

mnkr. Till 2018 kommer lokalkostnaderna öka med 1,6 mnkr på grund av funktions-

värdemodellen. Det har varit en bra elevutveckling på naturvetenskapliga program-

met och en ytterligare klass planeras till höstterminen. Resultatkravet om 4 mnkr be-

döms möjligt.  

 

Widenska  

Widenska har haft en stabil ekonomi i många år. Elevvolymerna är goda vilket ger 

möjlighet till fulla klasser och därmed kostnadseffektiv undervisning. Resultatet för 

2015 var +1,4 mnkr, för 2016 +2,3 mnkr och resultatet för 2017 +3,6. Widenska 

kommer erhålla högre hyra efter flytten till Carlforsskaområdet 2019. Ett resultatkrav 

på 3 mnkr är därför nödvändigt för att verksamheten ska drivas med rätt kostnads-

nivå avseende personal och övriga kostnader. 

 

Enheter med budget runt +/-0 
 

Edströmska – Självstyrande enhet 

Den självstyrande enheten Edströmska hade ett utfall 2015 på -4,5 mnkr och 2016 -

3,9 mnkr. Resultatet för 2017 uppgår till -2,7 mnkr. Det är vuxenutbildningen som är 

orsaken till underskottet 2017. Till 2018 är Edströmska garanterad en viss ersätt-

ningsnivå för vuxenutbildningen. En handlingsplan med ett antal åtgärder för att för-

bättra ekonomin är identifierade. Lokalkostnaden kommer också att bli lägre tack 

vare den nya funktionshyresmodellen för internt hyrda lokaler. Elevvolymernas ut-

veckling ser goda ut. Resultatkravet för 2018 är satt till +0,5 mnkr. 

 

Carlforsska IM 

Carlforsskas introduktionsprogram redovisade ett positivt resultat för 2016 om 2,5 

mnkr. Resultatet för 2017 uppgår till -1,8 mnkr. Organisationen utökades under 2017 

för att ta emot en förväntad ökning av elever. Ökningen har blivit lägre än förväntat 
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och organisationen håller på att anpassas till den nivå som ersättningarna ger möjlig-

het till. Resultatkravet för 2018 är satt till +0,3 mnkr.  

 

Carlforsska EK/HA 

Carlforsskas ekonomi- och handelsprogram har en ekonomi i balans med ökade vo-

lymer. Resultatkravet för 2018 är satt till +0,5 mnkr. 

 

Hahrska 

Hahrska redovisade ett utfall för 2015 om -3,4 mnkr och för 2016 om 0,1 mnkr. Re-

sultatet för 2017 uppgår till -1,8 mnkr. Åtgärder för att minska underskottet har vid-

tagits och ett resultatkrav för 2018 är satt till +0,3 mnkr. 

 

Lidmanska 

Lidmanska är en gymnasiesärskola som har det individuella programmet. Lidmanska 

redovisade ett överskott för 2015 med 0,7 mnkr och 2016 med 0,6 mnkr. Lidmanska 

har haft en trend med färre och mer resurskrävande elever. Anpassningar av kostna-

derna till lägre volymer har gått bra men för 2017 uppstår ett underskott och resulta-

tet uppgår till -1,2 mnkr. Budgeten för 2018 är fastställd till 0.  

 

Wijkmanska 

Wijkmanska har redovisade ett stort underskott 2016 om 5,1 mnkr. Resultatet för 

2017 uppgår till -2,4 mnkr. Omställningsåtgärder avseende personalen pågår vilket 

gör det möjligt att sätta ett resultatkrav om -0,5 mnkr för 2018. Nämnden har beslutat 

att inte ta in nya elever till RX Tåg-utbildningen. Därför kommer lokalkostnader i 

Tillberga att sägas upp vilket innebär en besparing på 0,4 mnkr. Underskottet för RX 

Tåg uppgår ändå till -1,2 mnkr på 9 elever vilket innebär ett underskott på 138 tkr per 

elev. Underskottet täcks av att övriga program har budgeterats med överskott. 

 

Västerås Yrkeshögskola 

Västerås yrkeshögskola är beroende av beslut från YH-myndigheten kring nya start-

tillstånd för att uppnå en budget i balans. 

 

 

 

 

Enheter budgeterade med underskott 
 
Carlforsska 
Carlforsska är organiserad i fyra enheter. Enheterna har redovisat negativa resultat 

sedan 2009 med ett utfall om -12,7 mnkr 2013 som största underskott. Utfallet för 

2015 var nästan i balans med -0,9 mnkr, utfallet för 2016 var -4,7 mnkr och resultatet 

för 2017 uppgår till -10,2 mnkr. Carlforsska IM och Carlforsska EK/HA förväntas 

dock ha en budget i balans 2018 medan övriga två enheter budgeteras med resultat-

krav om – 6,3 mnkr. För att få större enheter som är mer ekonomiskt bärkraftiga är 

det lämpligt att Carlforsska ES går ihop med Carlforsska SA/VO/IB och Carlforsska 

HV går ihop med Hahrska. 
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Carlforsska SA/VO/IB  

Underskottet 2015 var -5,0 mnkr och för 2016 -6,3 mnkr. Resultatet för 2017 uppgår 

till -4,7 mnkr. Anledningen till det stora underskottet är det låga elevantalet inom 

framför allt det samhällsvetenskapliga programmet. Elevantalet har varit vikande un-

der flera år. Anpassningar av personalkostnader har gjorts där det varit möjligt men 

det låga elevantalet leder till klasser som inte är fulla och kostnaden per elev blir 

därmed för hög. Personalkostnaden är 70 tkr per elev för 2017. Som jämförelse har 

Rudbeckianska en personalkostnad på 50 tkr per elev. I samband med budgetarbetet 

för 2018 har ett antal besparingsåtgärder tagits fram som framför allt rör personalen. 

Elevvolymen beräknas bli något lägre än 2017 och enheten klarar inte en ekonomi i 

balans. Ett resultatkrav är satt till -3,9 mnkr. 

 

Carlforsska ES/HV  

Enheten hade ett stort underskott 2013 om -6,1 mnkr. Ökad programersättning, an-

passning av kostnader samt förbättrade elevvolymer ledde till att enheten redovisade 

resultat om +1,3 mnkr för 2015. Resultatet för 2016 blev dock på nytt negativt med -

0,7 mnkr. Elevutvecklingen har varit negativ under 2017 vilket lett till att resultatet 

för 2017 uppgår till -3,1 mnkr. Anpassningar av personalkostnader har gjorts där det 

varit möjligt men det låga elevantalet leder till klasser som inte är fulla och kostna-

den per elev blir därmed för hög. Antalet elever från 2014 till 2017 har minskat med 

cirka 50 elever (15 %). Antalet elever beräknas bli ca 20 färre till 2018 och ett resul-

tatkrav är satt till -2,4 mnkr. Anledningen är ett försämrat elevintag på framför allt 

Estetiska programmet, musikinriktning.  

 

Tranellska 

Tranellska redovisade ett utfall för 2014 om -3,2 mnkr. Inför 2015 höjdes programer-

sättningarna mer än allmänna pris- och löneökningar vilket innebar att de ekono-

miska förutsättningarna förbättrades till 2015. Elevvolymerna för 2015 och 2016 

fortsatte att minska och resultatet var -1,6 mnkr för 2015 och -5,1 mnkr för 2016. 

Den låga elevvolymen innebär svåra förutsättningar för att erhålla en ekonomi i ba-

lans med en utbildning som har stora fasta kostnader i form av lokaler och utrustning. 

Grupperna blir dessutom små vilket innebär att personalkostnaden per elev blir för 

hög. Den uppgår till cirka 93 tkr per elev för 2017. Programersättningen för hotell- 

och turismprogrammet höjdes med 11 % och restaurang- och livsmedelsprogrammet 

med 28 % till 2017 vilket lett till att underskottet minskat till -2,9 mnkr för 2017. 

Tranellska kommer att flytta från Vedbovägen till nya lokaler på Sjöhagsvägen till 

höstterminen 2018. Detta innebär en högre lokalkostnad om 4,6 mnkr. Elevvolymen 

beräknas öka något till 2018 men Tranellska har ingen möjlighet att klara en budget i 

balans med nuvarande volymer och budgeten för 2018 är beräknad till -5,8 mnkr. 

Den nya lokaliseringen med ett mer centralt läge bör öka attraktionskraften. Lokal-

kostnaderna kommer dock bli ytterligare cirka 5 mnkr högre 2019 eftersom enheten 

då är lokaliserad i de nya lokalerna hela året. Enheten har därmed en stor ekonomisk 

utmaning. Med nuvarande ersättningsnivå behöver elevvolymerna öka med 35 % el-

ler 70 stycken för en ekonomi i balans.   
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Resultat per program 

Från och med 2017 års verksamhetsbudget har budgeten även fördelats på program. 

En specifikation av resultat per program framgår i det ekonomiska underlaget. Det är 

rimligt med en viss skillnad i resultatet per program eftersom elevvolymer varierar 

mellan åren och programersättningen är fastställda utifrån en normalnivå över tid. Ett 

lågt intag för ett program under ett år påverkar förutsättningarna för de gymnasier 

som har programmet under hela utbildningstiden. Kortfattade kommentarer har läm-

nats om respektive program i det ekonomiska underlaget. 

 

Av underlaget framgår att större positiva avvikelser mellan budgeterade intäkter och 

kostnader finns på bygg- och anläggningsprogrammet med 1,7 mnkr, ekonomipro-

grammet med 2,5 mnkr och naturvetenskapliga programmet med 4,4 mnkr. Att det 

varit möjligt att budgetera med ett överskott på bygg- och anläggningsprogrammet 

beror på ökade elevvolymer samtidigt som personalstyrkan behållits på samma nivå. 

De budgeterade överskotten för ekonomiprogrammet och det natursvetenskapliga 

programmet har varit möjligt tack vare goda elevvolymer. Dessa överskott behövs 

för att enheterna ska klara sina resultatkrav.  

 

Större negativa avvikelser är det framför allt på restaurang- och livsmedelsprogram-

met -3,4 mnkr, estetiska programmet -1,7 mnkr, samhällsvetenskapliga programmet -

1,5 mnkr och Tågteknik -1,2 mnkr. Det budgeterade underskotten på restaurang- och 

livsmedel, estetiska samt tågteknik beror främst på lågt elevantal vilket leder till hög 

kostnad per elev. Restaurang och livsmedels underskott beror även på en högre lo-

kalkostnad i och med Tranellskas flytt från och med hösten 2018. Det samhällsveten-

skapliga programmets underskott beror på att Carlforsska SA/VO/IB har ett lågt ele-

vantal som leder till stort underskott. Rudbeckianska och Widénska har ekonomi i 

balans på sitt samhällsvetenskapliga program.  

 

Språkintroduktion gav ett överskott 2017 men har budgeterats med underskott 2018 

om -3,1 mnkr. Det beror på en ny ersättningsmodell som innebär att ersättningen 

sjunker i proportion till antalet år i Sverige. Antalet elever med asylersättning har 

också minskat kraftigt vilket innebär en reducering i ersättning. 

 

Gymnasieverksamhetens program är sammanlagt budgeterad med underskott om 2,1 

mnkr, gymnasiesärskolan med ett underskott om 2,0 mnkr och vuxenutbildningen 

med ett litet överskott +0,1 mnkr. Det blir därmed sammanlagt -4,0 mnkr. För att er-

hålla en budget i balans är 4 mnkr budgeterat som en gemensam obalans som inte är 

specificerad på något program.  

 

När det gäller gymnasiesärskolan har elevantalet minskat de senaste åren vilket leder 

till mindre grupper och ökad kostnad per elev. Vuxenutbildningen kommer gå med 

ett kraftigt underskott 2017. Tack vare en ny ersättningsmodell med en fast baser-

sättning med en garanterad miniminivå har ekonomi kunnat förbättras. Dessutom har 

enheten Frimanska som har en prognos om -1,5 mnkr för 2017 flyttat till Beställar-

verksamheten. 
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Finansiering av central förvaltning 

I budgeten avseende tilldelningsekonomi har i bilaga 2 lämnats en redovisning över 

hur den centrala förvaltningen inom barn- och utbildningsförvaltningen finansieras. 

Dessutom har en redovisning lämnats avseende övriga gemensamma resurser som 

köps eller fördelas från servicepartner och statsledningskontoret. De kostnader som 

verksamheten ska finansiera fördelas på enheterna genom täckningsbidrag. Täck-

ningsbidraget utgör 4,0 % av den kommunala utförarens totala kostnader. 

 

 
 

 

Det täckningsbidrag som fördelas på gymnasie- och vuxenutbildningens enheter be-

står av följande poster: 

 

 
 

I jämförelsen mellan åren är det rimligt med en kostnadsökning på knappt 3 % ef-

tersom det framför allt är kostnader för personal som ingår i täckningsbidraget. 

 

Kostnaderna som fördelas från servicepartner och stadsledning har minskat med 0,3 

mnkr och från den centrala förvaltningen med 0,4 mnkr.  

 

Utvecklingsresurser och gemensamma resurserna har ökat mellan åren med 1,0 mnkr 

varav 0,3 mnkr beror på pris- och löneökningar. Återstående skillnad beror främst på 

tillkommande budgetering för lektorstjänst om 0,5 mnkr.  

 

En specifikation av kostnader framgår i det ekonomiska underlaget. 

 
  

Täckningsbidrag 2018 2017 Skillnad %

Servicepartner och stadsledning 4 543 4 869 -6,7%

Bufs centrala förvaltning 9 540 9 909 -3,7%

Utvecklingsresurser och gemensamma resurser 10 066 9 062 11,1%

Summa 24 149 23 840 1,3%
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Ekonomiskt underlag 
 
Resultaträkning per verksamhetsområde 
 

 
 
 

Lokalkostnader 
 

 

Gymnasium Budget 2018 Budget 2017 Skillnad

Intäkter 577 644 602 868 -4,2%

Summa intäkter 577 644 602 868 -4,2%

Kostnader:

Personalkostnader -343 895 -353 372 -2,7%

Lokalkostnader -81 690 -86 503 -5,6%

Övriga kostnader -152 059 -162 993 -6,7%

Summa kostnader -577 644 -602 868 -4,2%

Resultat 0 0

Lokalhyra inklusive el o värme

Enhet

Elever 

bgt 2018

Lokalhyra 

inkl el och 

värme bgt 

2018

Lokalhyra 

inkl el 

och 

värme, 

per elev 

bgt 2018

Elever T2 

2017

Lokalhyra 

inkl el och 

värme T2 

2017

Lokalhyra 

inkl el 

och 

värme, 

per elev 

T2 2017

Internt 

eller 

externt 

hyrt

Edströmska 404 10 170 000 25 173 387 11 400 000 29 457 Internt

Carlforsska ES/HV 274 5 140 000 18 759 293 5 370 000 18 328 Int/Ext 1)

Carlforsska EK/HA 307 4 660 000 15 179 292 4 660 000 15 959 Externt

Carlforsska SA/VO/IB 318 4 460 000 14 025 332 4 630 000 13 946 Internt

Carlforsska IM 301 6 376 300 21 184 281 6 157 000 21 911 Int/Ext 2)

Rudbeckianska 1323 14 350 000 10 847 1266 12 700 000 10 032 Internt

Hahrska 332 10 153 400 30 583 342 10 562 000 30 883 Externt

Tranellska 198 9 077 100 45 844 177 4 397 000 24 842 Int/Ext 3)

Lidmanska 51 3 951 000 77 471 50 4 280 000 85 600 Externt

Wijkmanska 297 6 177 000 20 798 324 7 552 000 23 309 Externt

Widénska 535 4 530 000 8 467 536 3 723 000 6 946 Internt

Västerås yrkeshögskola 166 2 410 000 14 518 152 2 625 000 17 270 Externt

Totalt 4506 81 454 800 18 077 4432 78 056 000 17 612

1) Carl forsska  ES internt, Carl forsska  HV externt Kopparlunden

2) Carl forsska  internt, Vasagatan,  Bäckby och Rosenhi l l  externt

3) Externt hyrt från och med 2018-08-01
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Verksamhetsmått 
 

 
 

 
 
 

Enheternas resultatkrav 
 

 
 

Verksamhetsområde Budget Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall

(inklusive självstyrande) 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Gymnasium

Antal inskrivna elever:

Västeråsare 3 155 3 105 3 099 2 931 2 875 2 939 2 905
Andra kommuner 968 1 005 986 914 893 845 735

Summa 4 123 4 110 4 085 3 845 3 768 3 784 3 640

Gymnasiesärskolan 133 132 138 157 174 177 179

Summa gymnasie och särskola 4 256 4 242 4 223 4 002 3 942 3 961 3 819

Vuxenutbildning

Antal inskrivna elever: 

Grundläggande 0 70 52 84 70 71 67

Gymnasial 89 56 70 77 40 44 40

Elever i yrkeshögskola 166 154 158 212 282 278 287

Summa 255 280 280 373 392 393 394

Budget Budget Resultat-

Enhet Intäkter Kostnader krav Kommentar

Carlforsska EK/HA 30 793 -30 293 500

Ökande elevvolymer ger möjlighet till överskott. Ökad 

ersättning till handelsprogrammet.

Carlforsska ES/HV 34 055 -36 455 -2 400 Stor obalans pga vikande elevvolymer

Carlforsska IM                                             44 890 -44 590 300 Ekonomi i balans

Carlforsska SA/VO 33 689 -37 589 -3 900 Stor obalans pga vikande elevvolymer

Västerås Yrkeshögskola 12 087 -12 087 0 Budgeten bygger på bra utfall av inlämnade ansökningar

Hahrska 45 906 -45 606 300 Ekonomi i balans

Lidmanska 25 794 -25 794 0 Ekonomi i balans

Rudbeckianska 120 707 -116 707 4 000

Har möjlighet att ge överskott för att förbättra 

verksamhetsområdets ekonomi

Tranellska 32 694 -38 494 -5 800

Låga elevvolymer och nya lokaler från hösten med högre 

hyra om 4,7 mnkr

Widénska 49 258 -46 258 3 000

Har möjlighet att ge överskott för att förbättra 

verksamhetsområdets ekonomi. Dessutom viktigt för att 

klara kommande högre hyra

Wijkmanska 37 967 -38 467 -500 Besparingar gjorda för att komma nära ekonomi i balans

Edströmska 71 488 -70 988 500 Handlingsplan upprättad för att erhålla ekonomi i balans

Elevhälsoenheten 9 136 -9 136 0 Ekonomi i balans

Summa 548 464 -552 464 -4 000

Gemensamt 29 178 -25 178 4 000 Korrigering av verksamhetsområdets totalbudget

Summa 577 642 -577 642 0
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Resultat per program 
 

 
 

 

 
  

Program

 Budgeterat 

antal elever

Budgeterad 

intäkt

Budgeterad 

kostnad

Skillnad 

i tkr

Skillnad 

tkr/elev Kommentar

Barn och fritid 202 18 669 -18 718 -49 0

Bygg och anläggning
263 36 628 -34 882 1 746 7

Överskott tack vare ökad volym mot 2017 med 

bibehållna resurser

El och energi
70 8 434 -7 925 509 7

Minskad personalkostnad på programmet ger 

överskott. Behövs för totalekonomin för enheten.

Fordon och transport
241 37 282 -36 507 775 3

Visst överskott behövs för att täcka andra program 

på Edströmska

Handel och administration 79 8 364 -8 477 -113 -1 Rimlig skillnad

Hantverk 64 7 638 -7 866 -228 -4 Enheten har svårt med ekonomi i balans

Hotell och turism
33 4 391 -5 191 -800 -24

Låga elevvolymer och nya lokaler med högre hyra 

från höstterminen

Industritekniska
41 7 410 -6 750 660 16

Minskad personalkostnad på programmet ger 

överskott. Behövs för totalekonomin för enheten.

Restaurang och livsmedel
92 14 336 -17 768 -3 432 -37

Låga elevvolymer och nya lokaler med högre hyra 

från höstterminen

VVS och fastighet 46 6 423 -7 049 -626 -14 Låg volym leder till för hög kostnad per elev

Vård och omsorg 121 12 609 -13 079 -470 -4 Låg volym leder till för hög kostnad per elev

Ekonomi
307 27 752 -25 245 2 507 8

Överskott behövs för att klara enheternas 

resultatkrav

Estetiska 206 25 753 -27 494 -1 741 -8 Enheten har svårt med ekonomi i balans

Humanistiska 53 5 698 -5 240 458 9 Överskott behövs för att klara enhetens resultatkrav

Naturvetenskapliga 689 59 740 -55 379 4 361 6 Överskott behövs för att klara enhetens resultatkrav

Samhällsvetenskapliga
867 73 309 -74 856 -1 547 -2

Den negativa avvikelsen beror på för lågt elevantal 

på Carlforsska

Teknik 161 18 910 -19 581 -671 -4 Avvikelsen beror på att elevtrenden är negativ

RX Flygteknik
53 11 578 -10 853 725 14

Visst överskott behövs för att täcka andra program 

på Edströmska

International Baccaleurate 68 9 328 -9 437 -109 -2 Rimlig skillnad

RX Tågteknik
9 1 341 -2 587 -1 246 -138

Låg volym leder till för hög kostnad per elev. Inget 

intag till hösten 2017.

Individuellt alternativ/Preparand 164 29 089 -28 831 258 2 Rimlig skillnad

Språkintroduktion

300 39 538 -42 603 -3 065 -10

Avvikelsen beror på ny ersättningsmodell som 

innebär att ersättningen sjunker i proportion till 

antalet år i Sverige samt att det är färre asylsökande

Gymnasiesärskolan
133 45 648 -47 619 -1 971 -15

Lägre volymer och mer resurskrävande elever leder 

till underskott

Vuxenutbildning 29 462 -29 393 69 Ekonomi i balans

Summa 4 256 539 330 -543 330 -4 000
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Specifikation av täckningsbidrag 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Specifikation av Servicepartner och stadsledning 2018 2017

Ekonomi, ekonomisystem 705 667

HR 911 931

Löner och HR-system 1 398 1 524

Upphandling 223 222

Insidan 136 199

Försäkringar 282 374

Antagning och praktiksamordning 435 443

Säkerhet och brandskyddsutbildning 128 138

Växel 274 272

Övrigt 51 99

Summa 4 543 4 869

Centrala förvaltningsenheter

VC, utvecklingsledare 2 729 3 031

Ekonomistöd 2 534 2 566

Planering 185 517

Stöd från IKT 345 173

Stöd från Beställarverksamheten 212 226

HR-stöd 1 361 1 196

Informatör och projektledare 1 606 1 644

Registraturstöd 568 556

Summa 9 540 9 909

Utvecklingsresurser och gemensamma kostnader

Enheten för didaktik och ämnesutveckling 107 256

Gemensamma resurser, IKT-mentorer m m 4 338 3 106

IT-system skola i verksamheten 3 852 4 019

Gemensam  hyra, projekt, utbildningar m m 1 769 1 681

Summa 10 066 9 062




