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Nämnden i korthet 

Ekonomiskt resultat 

+ 18 096 tkr 

Ansvarsområden 

• Öppna förskolan 

• Pedagogisk omsorg 

• Förskola 

• Grundskola förskoleklass - årskurs 9 

• Grundsärskola årskurs 1 - årskurs 9 

• Grundsärskola Träningsskola 

• Fritidshem 

• Fritidsgårdsverksamhet 

• Vaktmästeri 

• Modersmålsenheten 

• Centralt skolstöd 
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Viktiga händelser 

Vilka är de fem viktigaste händelserna under 2020? 

Hanteringen av Covid-19 

2020 har varit ett utmanande år med hantering av Covid-19, följden har blivit hög sjukfrånvaro på 

personal, barn och elever. Högstadieskolorna har stundtals behövt köra distansundervisning. 

Verksamheternas engagemang för att lösa situationer på ett bra sätt har varit stort. 

Digitalisering 

I samband med hanteringen av Covid-19 krävdes det ett annat arbetssätt av samtliga verksamheter. 

Teams har införts i hela Skolförvaltningen och det har underlättat kommunikationen vid 

personalmöten som numer hålls på distans men framförallt har det förbättrat kommunikationen mellan 

elever och lärare. 

Tillgänglig lärmiljö 

Under året har det gjorts undersökningar kring och satsningar på tillgänglig lärmiljö. Det här är fortsatt 

ett utvecklingsområde som kräver samsyn inom kommunens övriga förvaltningar. Elevernas 

tillgängliga lärmiljö påverkas inte bara av ventilation i ett klassrum utan även av pedagogernas 

varierande undervisning. 

Språkplan och matematikplan 

Läsa skriva räkna garantin har drivit på utvecklingen med språkplaner för förskola och grundskola 

samt matematikplan för grundskola. Årskurs 1 läsåret 2019/2020 var först med att få undervisning 

enligt nya språkplanen. Läsa skriva räkna garantin är en garanti för tidiga stödinsatser vilket medfört 

fler specialpedagoger i förskoleklass och lågstadiet. 

Utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet på samtliga nivåer 

Läsa skriva räkna garantin, SPSMs värderingsverktyg för tillgängliga lärmiljöer, Skolförvaltningens 

elevhälsoplan, barnhälsoplan och digitaliseringsplan är alla viktiga delar i utvecklingen av det 

systematiska kvalitetsarbetet inom Barn- och utbildningsnämndens verksamheter. Samtliga delar 

bidrar till en bättre verksamhet för barn och elever samt att öka måluppfyllelsen. 

  



 

  5 

 

Verksamhet 

Måluppfyllelse 

 

Teckenförklaringar 

Vision Karlskoga 

Karlskoga, den välkomnande, kloka och innovativa kommunen. 

Vi är stolta över vår historia och nyfikna på vår framtid. Tillsammans gör vi som lever, verkar och bor 

i Karlskoga vår vision till verklighet. 

Nämndens slutliga mål är alltid 100 % eller motsvarande beroende på mätmetod, (kan ex. vara 0 % 

eller plats 1) 

Mål 1. En god start 

Karlskoga minskar barngrupperna i förskolan och välkomnar privata initiativ. Hundra procent av 

barnen i Karlskoga ska ha godkända kunskaper i svenska och matematik när man lämnar lågstadiet. 

Alla elever som går ut grundskolan ska vara behöriga till gymnasiestudier. 

Bedömning 

 

Kommentar: 

Barn- och utbildningsnämndens samlade bedömning är att nämndens måluppfyllelse kommer vara god 

2022 även om Covid-19 har varit en utmaning för Skolförvaltningen att hantera. Skolverket ställde in 

de nationella proven våren 2020, vilket medfört att det inte finns några resultat på den typen av 

indikatorer. Glädjande är att språkutvecklingsarbetet har kommit igång rejält både i förskolan och 

grundskolan även om det kommer ta flera år innan effekten syns i avgångsklassernas betyg och 

meritvärden. Ett sätt att följa utvecklingen i grundskolans läsplan är genom uppföljning av 

bedömningsstöd årskurs 1 men även titta på progressionen för förskoleklassen 19/20 som har fått 

undervisning enligt språkplanen. 

Behörigheten till gymnasiet har ökat på samtliga skolor under 2020. Framförallt har behörigheten för 

pojkar ökat, men även flickor. Vid en djupare analys är det eleverna med annat modersmål som har 

ökat måluppfyllelsen. 29% av avgångseleverna läsåret 2019/2020 hade annat modersmål och det är i 
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den gruppen den största förbättringen har skett de senaste tre åren. Det pågår ett systematiskt 

förbättringsarbete i grundskolans verksamheter som kommer eleverna till gagn. Målsättningen med 

utvecklingsarbetet är att samtliga elever som går ur årskurs 9 ska vara behöriga att söka till nationellt 

program på gymnasiet. En faktor som påverkar är att elever som har ett annat modersmål har en 

starkare progression beroende på hur väl utvecklat det egna modersmålet är. Ju mer kunskap det finns 

i skolan kring nyanländas lärande desto bättre möjligheter finns det att ge rätt stöd. Under perioden 

2021-2023 kommer Karlskoga kommun delta i Skolverkets projekt Nyanländas lärande. Syftet med 

projektet är att stärka förmågan att både på kort och lång sikt erbjuda barn och elever som är 

nyanlända eller har annat modersmål än svenska en utbildning av hög och likvärdig kvalitet. Målet är 

förbättrade förutsättningar för högre måluppfyllelse i förskolan, förskoleklassen och fritidshemmet och 

förbättrade förutsättningar för goda kunskapsresultat för elever i grund- och gymnasieskolan samt 

inom kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Utöver ovanstående skolformer 

ska insatserna även vända sig till grund- och gymnasiesärskolan. 

Barn- och utbildningsnämnden har valt att knyta samtliga nämndmål till fullmäktigemål 1 En god 

start. Det pågår ett stort utvecklingsarbete inom nämndens verksamheter med målsättning att det ska 

vara god kvalitet på samtliga nivåer. Det ska även vara en enkel och rättssäker struktur. Hela 

nämndens verksamhet har fokus på barnens bästa och har därför valt en nämndmålstruktur som är 

tydlig och enkel. Alla anställda inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter bidrar till en god 

start för barnen. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål 

2022 

Bedömning Trend 

Personaltäthet, 

inskrivna 

barn/årsarbetare, 

kommunal regi, 

antal 

 5.7 5.7 5.0 5.1   

Kommentar: 

Resultatet för 2020 är preliminärt och baseras på inlämnad statistik den 15 oktober. 2020 har varit präglat av 

Covid-19 och många insatser har gjorts för att förskolans verksamheter ska vara säkra arbetsplatser. 

Exempelvis har rutiner för lämning och hämtning setts över och kommunen har vädjat till vårdnadshavare 

som är beviljade 15 timmar/vecka för sina barn att hålla sina barn hemma. Det positiva resultatet bedöms vara 

en coronaeffekt. Att enbart titta på personaltäthet ger ingen fullständig bild för det ser väldigt olika ut på 

respektive förskola. Vid en del förskolor känner de inte igen sig i det positiva resultat som förskolan visar på 

kommunnivå. 

Hösten 2021 öppnar en ny konceptförskola (Bullerdalen). Förskolan är inriktning på hållbarhet och har sex 

avdelningar. Det är ingen utökning av antalet platser utan förskolan kommer ersätta Solbringen, Bråten och 

Sandtorpet. Förskolan är dimensionerad för 17 barn/avdelning. Den nya förskolan effektiviserar 

användningen av personal eftersom personalen vid de olika avdelningarna kan samarbeta med varandra kring 

öppning och stängning samt möjliggöra att all personal kan få sin pedagogiska utvecklingstid dagtid. 

Förskolan kommer att ha eget tillagningskök med egen personal vilket minskar på pedagogernas 

kringuppgifter och ger dem mer tid till den pedagogiska verksamheten.  

Ett arbete har påbörjats där analys görs utifrån befolkningsprognoser för framtida behov av förskolor och 

personal. Det är en utmaning att öka personaltätheten när det är många förskolor och som dessutom är 

dimensionerade efter mått som gällde för 20-40 år sedan.  
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Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål 

2022 

Bedömning Trend 

Elever i åk 3 

som deltagit i 

alla delprov som 

klarat alla 

delprov för 

ämnesprovet i 

svenska och 

svenska som 

andraspråk, 

kommunala 

skolor (%) 

 
Alla 

66% 67%  80%   

 
Flickor 

71% 80%     

 
Pojkar 

61% 55%     

Kommentar: 

De nationella proven ställdes in vårterminen 2020 på grund av Covid-19 därför finns inga resultat för 2020. 

Under 2021 kommer de nationella proven för årskurs 3 att genomföras. Den bedömning som verksamheten 

gör är att det arbete som genomförs med språkplanen kommer synas i resultatet för de nationella proven våren 

2021 i form av att delmålsnivån för indikatorn uppnås.  

Barn- och utbildningsnämndens egen uppföljning av kunskaperna i svenska och svenska som andraspråk visar 

på en hög måluppfyllelse (ca 90%). Utmaningen är elever med svenska som andraspråk. Under 2021-2023 

kommer Karlskoga kommun delta i Skolverkets riktade insats Nyanländas lärande. En av målsättningarna är 

att de erfarenheter som arbetet kommer bidra med är högre måluppfyllelse för elever med annat modersmål, 

genom den kartläggning som kommer vara till grund för beslut om insatser. 

 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål 

2022 

Bedömning Trend 

Elever i åk 3 

som deltagit i 

alla delprov som 

klarat alla 

delprov för 

ämnesprovet i 

matematik, 

hemkommun, 

andel (%) 

 
Alla 

64% 62%  75%   

 
Flickor 

65% 67%     

 
Pojkar 

64% 57%     

Kommentar: 

De nationella proven ställdes in vårterminen 2020 på grund av Covid-19 därför kan inga resultat ges. Under 

våren 2021 kommer de nationella proven för årskurs 3 att genomföras. Den bedömning som görs är att det 

arbete som genomförs med matematikplanen kommer synas i resultatet för de nationella proven våren 2021 i 

form av att delmålsnivån för indikatorn uppnås. 

Barn- och utbildningsnämndens egen uppföljning av kunskaperna i matematik visar på en hög måluppfyllelse 

(ca 85%). Utmaningen är elever med annat modersmål. Under 2021-2023 kommer Karlskoga kommun delta i 

Skolverkets riktade insats Nyanländas lärande. En av målsättningarna är att de erfarenheter som arbetet 

kommer bidra med är högre måluppfyllelse för elever med annat modersmål, genom den kartläggning som 

kommer vara till grund för beslut om insatser. 
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Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål 

2022 

Bedömning Trend 

Elever i åk 9 

som är behöriga 

till 

yrkesprogram, 

kommunala 

skolor (%) 

 

 
Alla 

75% 70% 78% 85%   

 
Flickor 

75% 73% 78%    

 
Pojkar 

74% 66% 79%    

Kommentar: 

Behörigheten till gymnasiet har ökat på samtliga skolor under senaste året. Framför allt har behörigheten för 

pojkar ökat, men även flickor. Det är ett tydligt trendbrott som skett och vid jämförelser med tidigare år så får 

man backa till år 2014 för att hitta ett högre resultat (resultatet för 2014 var 81%). Genomsnittet för riket för 

läsåret 2019/2020 var 84% (flickor 85%, pojkar 83%). 

29% av avgångseleverna läsåret 2019/2020 hade annat modersmål och det är i den gruppen den största 

förbättringen har skett de senaste tre åren. Det pågår ett systematiskt förbättringsarbete i grundskolans 

verksamheter som kommer eleverna till gagn. Målsättningen med utvecklingsarbetet är att samtliga elever 

som går ur årskurs 9 ska vara behöriga att söka till gymnasiet. En faktor som påverkar är att elever som har ett 

annat modersmål har en starkare progression beroende på hur väl utvecklat det egna modersmålet är. Desto 

mer kunskap det finns i skolan kring nyanländas lärande desto bättre möjligheter finns det att ge rätt stöd. 

Under perioden 2021-2023 kommer Karlskoga kommun delta i Skolverkets riktade insats Nyanländas 

lärande. Syftet med insatsen är att stärka förmågan att både på kort och lång sikt erbjuda barn och elever som 

är nyanlända eller har annat modersmål än svenska en utbildning av hög och likvärdig kvalitet. Målet är 

förbättrade förutsättningar för högre måluppfyllelse i förskolan, förskoleklassen och fritidshemmet och 

förbättrade förutsättningar för goda kunskapsresultat för elever i grund- och gymnasieskolan samt inom 

kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Utöver ovanstående skolformer ska insatserna 

även vända sig till grund- och gymnasiesärskolan. 

Under läsåret 2019/2020 har ett antal insatser bidragit till den ökade måluppfyllelsen, exempelvis har det getts 

studiestöd genom projektet Plugga vidare. Det har även funnits läxhjälp, engelska- och matematikstöd utanför 

lektionstid. På högstadieskolorna har matematikpedagoger haft riktat uppdrag. Det har genomförts extra 

anpassningar på grupp- och individnivå och det digitala arbetet med eleverna har utvecklats och genomförs 

numer via classroom, meet och hangout. Det systematiska kvalitetsarbetet har utvecklats genom tätare 

uppföljningar av elevernas resultat. Fokus är riktat mot elevens behov. 

 

Mål 1.1 Våra förskolor och skolor har god måluppfyllelse 

Bedömning 

 

Kommentar: 

Inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter pågår ett aktivt förändringsarbete för att erbjuda 

en högkvalitativ och likvärdig skola och förskola. Förskoleverksamheten arbetar för att vara en 

attraktiv arbetsplats för att lyckas rekrytera behörig personal motsvarande det behov som finns. Den 

nya profilförskolan Bullerdalen kommer ge förutsättningar för ett förändrat arbetssätt eftersom den 

erbjuder 100 platser fördelat på sex avdelningar. 

Glädjande är att språkutvecklingsarbetet har kommit igång rejält både i förskolan och grundskolan 

men det kommer ta flera år innan effekterna syns i resultatet. Utmaningen är de låga resultaten för 
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elever med svenska som andraspråk eftersom svenska språket är avgörande för att klara av andra 

ämnen som t.ex. matematik. 

Trots de utmaningar som finns i barn- och utbildningsnämndens verksamheter så finns framtidstro och 

förändringsvilja. Därför bedömer barn- och utbildningsnämnden att kommunens förskolor och skolor 

kommer ha god måluppfyllelse 2022. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål 

2022 

Bedömning Trend 

Antal inskrivna 

barn per 

avdelning 

 17.3 16.5 16.6 16.0   

Kommentar: 

Antal inskrivna barn/avdelning är i snitt 16,6 barn år 2020. För riket är snittet år 2019 15 barn/avdelning. 

Under hösten 2020 påbörjade bygget av den nya förskolan (Bullerdalen) som kommer öppna hösten 2021. 

Bullerdalen är en konceptförskola med inriktning på hållbarhet och har sex avdelningar. Förskolan är 

dimensionerad för 17 barn/avdelning. Den nya förskolan effektiviserar användningen av personal eftersom 

personalen vid de olika avdelningarna kan samarbeta med varandra kring öppning och stängning samt 

möjliggöra att all personal kan få sin pedagogiska utvecklingstid under dagtid. Förskolan kommer att ha eget 

tillagningskök med egen personal vilket minskar på pedagogernas kringuppgifter och ger dem mer tid till den 

pedagogiska verksamheten. 

Barn- och utbildningsnämnden har inte genomfört någon utökning av antalet platser i förskola i Karlskoga 

kommun under många år. Däremot har en ny femavdelningsförskola öppnat hösten 2018 (Kartografen) och 

ovan nämnda konceptförskolan som kommer att öppna hösten 2021 (Bullerdalen). Kommunens 

förskoleverksamhet bedrivs i flera mindre förskolor och de nya förskolorna är ersättningsförskolor. Det är 

därmed en utmaning att sänka antalet barn/avdelning när det inte görs någon utökning av antalet platser i 

förskolan. I investeringsplanen finns det med en ny förskola som planeras att byggas 2022. En 

konceptförskola med sex avdelningar, två av avdelningarna föreslås ersätta andra och de resterande fyra 

avdelningarna föreslås vara utökning. 

Bedömningen som barn- och utbildningsnämnden gör är att mer pedagogtid och bättre lärmiljöer bidrar till en 

högre måluppfyllelse. Genom goda förutsättningar för personalen så är förhoppningen att Karlskoga kommun 

ska ses som en attraktiv arbetsgivare som det är positivt att arbeta för. 
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Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål 

2022 

Bedömning Trend 

Elever i åk 6 

med lägst 

betyget E i 

matematik, 

kommunala 

skolor, (%) 

 
Alla 

79% 86% 84% 88%   

 
Flickor 

79% 88% 85% 88%   

 
Pojkar 

79% 85% 82% 88%   

Kommentar: 

Måluppfyllelsen har minskat marginellt 2020 jämfört med 2019 men ligger inom 5% från delmålet om 88%. 

Vid analys av resultaten för varje skola sticker Stråningstorpsskolan ut vilket även är den skola vars elever har 

en socioekonomiskt svårare bakgrund. Det svenska språket är avgörande för att klara ämnen som t.ex. 

matematik och tyvärr är det många elever vid Stråningstorpsskolan som får F i svenska som andra språk. 

Glädjande är dock att resultatet för elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik blir högre på 

Stråningstorpsskolan för varje år som går. Aggerudsskolan, Bråtenskolan, Bregårdsskolan 4-6 och 

Sandviksskolan ligger alla på genomsnittet eller mycket högre och har gjort det de senaste tre åren vilket tyder 

på en ihållande positiv utvecklingstrend. 

 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål 

2022 

Bedömning Trend 

Elever i åk 6 

med lägst 

betyget E i 

svenska inkl. 

svenska som 

andraspråk, 

hemkommun, 

(%) 

 
Alla 

79% 87% 82% 88%   

 
Flickor 

86% 92% 87% 88%   

 
Pojkar 

73% 82% 77% 88%   

Kommentar: 

Läsförståelse och språkutveckling är ett fokuserat område inom hela grundskolan i Karlskoga och alla skolor 

arbetar utifrån den språkutvecklingsplan som är gemensam för grundskolan. Utmaningen är de låga resultaten 

för elever med svenska som andraspråk. Trenden är svårbedömd. Sedan läsåret 2016/2017 har antalet elever 

med svenska som andraspråk varit mellan 60-70 personer årligen. Läsåren 16/17 och 17/18 var det 50% som 

hade E som lägsta betyg för att sedan gå upp till ca 68% läsåret 18/19 och landa på ca 43% för 19/20. Det är 

framförallt Stråningstorpsskolan som sticker ut här. I Stråningstorpsskolans egen uppföljning av 

kunskapskraven för de lägre årskurserna som går på Häsängsskolan så klarar fler och fler kunskapskraven av 

de elever som har svenska som andraspråk men det är fortfarande här som utmaningen finns. Insatser pågår 

för att öka måluppfyllelsen. 
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Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål 

2022 

Bedömning Trend 

Elever i åk 6 

med lägst 

betyget E i 

engelska, 

hemkommun, 

andel (%) 

 
Alla 

82% 88% 86% 88%   

 
Flickor 

82% 88% 87% 88%   

 
Pojkar 

82% 88% 84% 88%   

Kommentar: 

Resultatet för läsåret 2019/2020 var lägre än läsåret innan. Framförallt är det pojkarna som inte når 

måluppfyllelse. Vid närmare analys i verksamhetssystemet visar det sig att målgruppen elever med annat 

modersmål hade en måluppfyllelse på ca 73% vårterminen 2020. Höstterminens betyg för målgruppen elever 

med annat modersmål visar en måluppfyllelse på ca 80%. Elever i årskurs 6 med svenska som modersmål har 

en måluppfyllelse på ca 90% höstterminen 2020 vilket är på samma nivå som det var för den målgruppen 

vårterminen 2020. 

 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål 

2022 

Bedömning Trend 

Elever i åk 9 

som uppnått 

kunskapskraven 

i alla ämnen, 

kommunala 

skolor, (%)  

 
Alla 

68% 62% 70% 72%   

 
Flickor 

69% 68% 70% 72%   

 
Pojkar 

67% 56% 69% 72%   

Kommentar: 

Måttet visar andel elever med godkänt betyg i alla ämnen som ingått i elevens utbildning. Andelen beräknas 

på de elever som fått eller skulle ha fått betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet (elever 

som saknar godkänt betyg i alla ämnen ingår). 

Den stora förändringen i resultatet för pojkarna härleds till Österledsskolan som hade låg måluppfyllelse 

(36%) läsåret 2018/2019. Måluppfyllelsen för läsåret 2019/2020 ökade rejält (till 65%) och det syns särskilt i 

statistiken för pojkar med annat modersmål som ökade måluppfyllelsen från 27% (läsåret 18/19) till 78% 

(läsåret 19/20). Vid analys av progressionen för den här gruppen elever så har de hög måluppfyllelse från 

årskurs 6 till årskurs 9. 
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Förskola - Barn som ingår i målgruppen för finskt förvaltningsområde informeras aktivt om 

gruppens rättigheter och erbjuds insatser 

Utvecklingen av indikatorn beskrivs i nämndens verksamhetsberättelse för året. 

Ansvarig Startdatum Slutdatum Status Färdiggrad 

Verksamhetschef Förskola 2020-01-01 2020-12-31   

Kommentar: 

Två finskspråkiga förskollärare har rekryterats till den förskola som är utsedd för att ta emot 

finskspråkiga barn. Under hösten kommer en handlingsplan arbetas fram för det fortsatta arbetet. 

Grundskola - Elever som ingår i målgruppen för finskt förvaltningsområde informeras aktivt 

om gruppens rättigheter och erbjuds insatser 

Ansvarig Startdatum Slutdatum Status Färdiggrad 

Verksamhetschef Grundskola 2020-01-01 2020-12-31   

Kommentar: 

Finska är ett av minoritetsspråken som Barn- och utbildningsnämndens verksamheter är skyldiga att 

undervisa i. Grundskolan har läsåret 2020/2021 59 elever i de kommunala skolorna som har finska 

som modersmål och det bedrivs undervisning i modersmål för de elever som önskar det. 

 

Mål 1.2 BUN:s verksamheter har goda lärmiljöer som är anpassade utifrån barns och 

elevers skilda behov 

Bedömning 

 

Kommentar: 

Inom Barn- och utbildningsnämndens verksamheter pågår ett stort arbete för att förbättra lärmiljöerna. 

En undersökning har genomförts bland kommunens grundskolor avseende hur man arbetar med 

tillgängliga lärmiljöer. Den fysiska lärmiljön är en del, och där är lokalen viktig. Skolförvaltningen 

måste fortsätta att utveckla alla delar i Tillgänglighetsmodellen inom grundskolans, grundsärskolans 

och fritidshemmens verksamhet och då får inte den fysiska miljön glömmas bort, men inte heller 

enbart fokuseras på. Övriga delar i tillgänglighetsmodellen, det vill säga: 

• Förutsättningar för lärande 

• Social miljö och 

• Pedagogisk miljö, är lika viktiga. 

Rektorerna lyfter fram fritidspedagogernas roll för den sociala miljön men säger även att det är svårt 

att arbeta med de delar i tillgänglighetsmodellen som inte hör till den fysiska lärmiljön. Trots 

utmaningarna har skolorna arbetat med att utveckla lärmiljöerna och det har gjorts satsningar kring 

den digitala lärmiljön. 
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För att fånga upp elevernas egna synpunkter om skolan och hur de upplever sin utbildning så är 

elevenkäten ett viktigt instrument. Flera skolor gör även egna uppföljningar som ett led i sitt 

kvalitetsarbete. Årets utmaningar med Covid-19 har medfört att planerade insatser inte har kunnat 

genomföras i verksamheten på grund av sjukskrivningar av nyckelfunktioner i EHT-teamen. 

Barn- och utbildningsnämnden bedömer att nämndens verksamheter kommer att ha goda lärmiljöer 

som är anpassade utifrån barns och elevers skilda behov vid utgången av 2022. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål 

2022 

Bedömning Trend 

Andel av 

förskolans 

och 

grundskolans 

lokaler som 

kan anses 

uppfylla 

SPSMs krav 

på en 

tillgänglig 

skolmiljö 

       

Kommentar: 

SPSM har tagit fram kriterier för en tillgänglig skolmiljö utifrån fysisk, social och pedagogisk tillgänglighet. 

Begreppet skolmiljö pekar mot den fysiska delen av lärmiljön och är ett gemensamt ansvar för 

Samhällsbyggnadsnämnden och Barn- och utbildningsnämnden och gäller både inom- och utomhusmiljön. 

Under 2021 kommer inventering ske av skolgårdarna tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden. 

Förskoleverksamheten har under 2020 genomfört en inventering av varje förskola tillsammans med 

Samhällsbyggnadsförvaltningen. Totalt 74 avdelningar har blivit genomlysta. Inventeringen har skett både ur 

perspektivet moderna lärmiljöer och giftfri förskola. 

En undersökning bland grundskolorna visar att nästan alla skolor har påbörjat arbetet med tillgängliga 

lärmiljöer och kommit en bra bit på väg. Flera av skolorna har en handlingsplan som lärarkåren känner till. De 

uttrycker själva att det är lättast att utveckla den fysiska miljön, de andra indikatorerna kräver djupare arbete. 

Flera skolor anger dock att de använder stödstrukturer av olika slag, exempelvis bildstöd, lådor för särskilda 

fokushjälpmedel etc. Rektorerna lyfter fram fritidspedagogerna som en viktig resurs för att bidra till den 

sociala miljön som också är en viktig del i att upprätthålla goda lärmiljöer. 

Covid-19 är ett återkommande tema i undersökningen som de flesta rektorer nämner – och därav en del som 

måste lyftas. Utvecklingen av den digitala undervisningen har gynnats av pandemin. En positiv förändring 

som många uttrycker att man vill fortsätta bygga vidare på. Projekt och inplanerade föreläsningar har ställts in 

vilket varit ett bakslag för arbetet med tillgänglig lärmiljö. 

I det fortsatta arbetet behövs större fokus på förutsättningar för lärande, social och pedagogisk miljö. Flera 

specialpedagoger nämner att dessa är extra svåra eftersom det kräver självgranskning och kritisk blick. Det 

upplevs vara lättare att köpa in fysiskt material. Det behöver förtydligas hur omfattande fortsatta arbetet ska 

vara. SPSM:s värderingsverktyg behöver förankras tillsammans med tydliga handlingsplaner med tidsplan 

och ansvarsområden. Omvärldsbevakning och samarbete med andra skolor är viktigt. 
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Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål 

2022 

Bedömning Trend 

Andel elever 

i lågstadiet 

som anser att 

lärarna 

hjälper dem i 

skolarbetet 

när de 

behöver det 

(alltid/ofta) 

 
Alla 

91.5% 91.7% 90.7% 95.0%   

 
Flickor 

93.3% 93.7% 93.0% 95.0%   

 
Pojkar 

90.0% 89.7% 88.6% 95.0%   

Kommentar: 

Andel elever i lågstadiet som anser att lärarna hjälper dem i skolarbetet när de behöver det är fortsatt högt och 

i nivå med föregående års resultat. Sandviksskolans resultat är ca 83% vilket är mycket lägre jämfört med 

tidigare år, övriga skolor ligger kvar på mellan 87-97%. Sandviksskolan har under läsåret 2019/2020 haft tre 

olika rektorer. Elevhälsans kompetenser har inte funnits på plats under vårterminen 2020 vilket bidragit till att 

pedagoger och elever inte fullt ut fått det stöd de haft behov av. Under hösten utökades elevhälsan med en 

specialpedagog. 

 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål 

2022 

Bedömning Trend 

Andel elever 

i 

mellanstadiet 

som anser att 

lärarna 

hjälper dem i 

skolarbetet 

när de 

behöver det 

(alltid/ofta) 

 
Alla 

89.0% 88.6% 87.1% 94.0%   

 
Flickor 

88.0% 88.9% 88.0% 94.0%   

 
Pojkar 

90.0% 89.3% 86.7% 94.0%   

Kommentar: 

Andel elever i mellanstadiet som anser att lärarna hjälper dem i skolarbetet när de behöver är något lägre 

jämfört med tidigare år. Aggerudsskolan, Stråningstorpsskolan och Sandviksskolan har ett resultat på mellan 

81-86%. Bregårdsskolan 4-6, Karlbergskolan och Bråtenskolan har ett resultat på 90-96%. Det är trots allt ett 

bra resultat även om det är eftersträvansvärt att ha 100% måluppfyllelse. 
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Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål 

2022 

Bedömning Trend 

Andel elever 

i högstadiet 

som anser att 

lärarna 

hjälper dem i 

skolarbetet 

när de 

behöver det 

(alltid/ofta) 

 
Alla 

79.0% 77.2% 74.0% 90.0%   

 
Flickor 

77.0% 76.1% 68.7% 90.0%   

 
Pojkar 

81.0% 80.2% 80.3% 90.0%   

Kommentar: 

Andel elever i högstadiet som anser att lärarna hjälper dem i skolarbetet när de behöver det har minskat 

jämfört med tidigare år. Det är framförallt flickorna som anser att de får mindre hjälp av lärarna i skolarbetet. 

Vid jämförelse med resultaten för åren 2018-2020 så är det Österledsskolan som har minskat i andel elever i 

högstadiet som anser att lärarna hjälper dem i skolarbetet när de behöver det. 

Vid analys av hur resultatet fördelar sig mellan kön och årskurser syns det ingen tydlig trend förutom att 

andelen positiva svar från flickorna i årskurs 7 på Skrantaskolan har ökat kraftigt men samtidigt har de fått 

mycket lägre andel positiva svar från elever i årskurs 8 och 9. Österledsskolan har mycket färre positiva svar 

från flickorna i årskurs 7 och 9, jämfört med tidigare år. 

Ett antal insatser har pågått under året i kommunens högstadieskolor som förhoppningsvis kommer återspegla 

sig i elevenkätsresultaten för 2021. Exempelvis så har det funnits studiestöd i form av Plugga vidare-projektet, 

läxhjälp, engelska- och mattestöd utanför lektionstid. Det har även skett extra anpassningar på grupp- och 

individnivå, mycket digitalt arbete med eleverna via classroom, meet och hangout samt tätare uppföljningar 

av elevernas resultat som en del av det systematiska kvalitetsarbetet. 

 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål 

2022 

Bedömning Trend 

Elever i åk 

9: Jag är 

nöjd med 

min skola 

som helhet, 

positiva svar, 

(%) 

 
Alla 

   67.0%   

 
Flickor 

   67.0%   

 
Pojkar 

   67.0%   

Kommentar: 

Resultaten i Kolada kommer från Skolinspektionens skolenkät som genomförs vartannat år och det finns inga 

resultat än för 2020. 2018 var 63,9% av eleverna i årskurs 9 nöjda med sin skola som helhet enligt 

skolinspektions enkät. Från och med våren 2021 kommer Skolinspektionen genomföra sina undersökningar 

årligen. Nöjdhetsfrågan är även med i skolförvaltningens årliga elevenkät. Resultaten för 2020 är lägre 

jämfört med resultaten i Skolinspektionens enkät. Av eleverna i årskurs 9 svarar ungefär hälften att de är 

nöjda med sin skola som helhet och så har det resultatet sett ut de senaste tre åren. När djupare analys av 

resultaten för 2018-2020 så har Österledsskolans elever i årskurs 9 blivit mindre och mindre nöjda med sin 

skola medan Skrantaskolans resultat ligger på samma nivå och Bregårdsskolans resultat ökar. Det är flera 

faktorer som påverkar svaret hur nöjd man är med sin skola. Att enbart analysera enkätsvar ger inte tillräckligt 

god bild om varför eleverna inte är nöjda med sin skola samt hur nämnden ska kunna vända den trenden. 

Målsättningen är att högstadieeleverna ska vara nöjda och stolta över sin skola precis som eleverna i de yngre 

åldrarna. 
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Mål 1.3 Medarbetarna inom BUN uppfattar Karlskoga kommun som en attraktiv 

arbetsgivare, där alla har samma möjligheter 

Bedömning 

 

Kommentar: 

Medarbetarundersökningar är viktiga att genomföra men även svåra att tolka. Det som har 

framkommit i årets analys är att de arbetsgrupper som arbetar mot flera chefer förutom sin närmaste 

chef ibland glömmer bort att man ska svara på frågorna utifrån relationen med sin närmaste chef. 

Den slutsats som ändå kan dras utifrån de senaste tre årens resultat är att män är nöjdare med sin 

närmaste chef och önskar tydligare styrning än hur kvinnor har svarat. 

Verksamheterna arbetar med HME-resultaten i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Uppföljning görs 

på varje enhet och insatser utifrån HME-resultaten genomförs av respektive rektor. 

Kompetensförsörjning är en av verksamhetens största utmaningar. För att kunna rekrytera kompetent 

arbetskraft behöver man upplevas som en attraktiv arbetsgivare. Det är mycket som spelar in för att 

uppfattas som en attraktiv arbetsgivare men en utvecklande arbetsplats med goda kollegor samt ett 

tydligt och mänskligt ledarskap är några av de viktigaste verktygen. Ett arbete för att förbättra 

kompetensförsörjningen har påbörjats i förvaltningen. 

2020 har varit ett utmanande år med Covid-19, hög sjukfrånvaro på personal, barn och elever, 

distansundervisning samt löneökning på 1%. Samtidigt finns det en kämparglöd i nämndens samtliga 

verksamheter och ett dynamiskt och utvecklande förhållningssätt. Det sker kontinuerligt mindre 

omorganisationer och förändringar i arbetssätt för att bli en mer effektiv och ändamålsenlig 

organisation som levererar god kvalitet till barn och elever i våra verksamheter. 

Den slutliga bedömningen som Barn- och utbildningsnämnden gör är att det kommer vara god 

måluppfyllelse 2022. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål 

2022 

Bedömning Trend 

HME 

ledarskap: 

medarbetarnas 

uppfattning 

om sin 

närmaste chef 

(index) 

 
Alla 

77 76 78 83   

 
Kvinnor 

 77 77 83   

 
Män 

 76 82 83   

Kommentar: 

Resultaten för HME ledarskap är lite högre för 2020 jämfört med föregående år. Män är mer nöjda med sin 

närmaste chef än vad kvinnor har svarat. Barn- och utbildningsnämndens verksamheter är kvinnodominerade 

arbetsplatser vilket gör att den mindre gruppens svar blir tydligare. Det krävs ett positivt svar hos många för 

att kunna höja indexvärdet i den större gruppen. 
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Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål 

2022 

Bedömning Trend 

HME 

motivation: 

medarbetarnas 

upplevda 

motivation i 

arbetet 

(index) 

 
Alla 

80 80 79 83   

 
Kvinnor 

 80 79 83   

 
Män 

 77 80 83   

Kommentar: 

Resultatet för HME motivation är i stort sett oförändrat jämfört med föregående år. Både kvinnor och män 

upplever till stor del motivation i arbetet. Det här är ett index där 100 är eftersträvansvärt eftersom en 

människa som upplever motivation i arbetet även troligtvis trivs och mår bra på jobbet. Medarbetare i Barn- 

och utbildningsnämndens verksamheter arbetar med barn och elever, varför medarbetarnas relationella 

förhållningssätt och värdegrund behöver bottna i skollagen 1 kap 4§ 

Syftet med utbildningen inom skolväsendet 

4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och 

värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 

Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så 

att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas 

förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga 

utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål 

2022 

Bedömning Trend 

HME 

styrning: 

medarbetarnas 

uppfattning 

om 

tydligheten i 

styrningen på 

arbetsplatsen 

(index) 

 
Alla 

82 80 80 86   

 
Kvinnor 

 81 81 86   

 
Män 

 76 77 86   

Kommentar: 

Det är mycket små förändringar i resultaten. Både män och kvinnor önskar tydligare styrning. I det stora hela 

ska Barn- och utbildningsnämnden vara nöjd med sitt resultat då det är lite högre än för kommunen som 

helhet. Det pågår ett utvecklingsarbete inom nämndens verksamheter som förhoppningsvis även kommer ge 

positiv effekt på styrningsindexet inom några år. 
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Mål 2. Ett gott liv 

Alla i Karlskoga som kan, ska arbeta eller studera utifrån sina egna förutsättningar. Vägen till ett gott 

liv börjar med en egen inkomst. Den psykiska ohälsan ska minska. Boende ska präglas av trygghet, 

attraktivitet och vara utan segregation. 

Kommentar: 

Barn- och utbildningsnämnden har inga nämndmål eller indikatorer mot fullmäktigemål 2. 

Mål 3. Ett gott näringslivsklimat 

Karlskoga ska rankas bland de 100 bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs kommunranking. 

Företagare och företagsamma personer skapar tillväxt och ska bemötas med smidighet och respekt. 

Tillväxten säkrar framtida välfärd i Karlskoga kommun. Större frihet för alternativa driftsformer i 

kommunen. 

Kommentar: 

Barn- och utbildningsnämnden har inga nämndmål eller indikatorer mot fullmäktigemål 3. 

Mål 4. Ett gott miljöarbete 

Karlskoga utvecklas utan att äventyra kommande generationers möjligheter att leva i en god miljö. 

Prioriterat är att klimatsäkra upphandling, bostäder och energi. Den framtida vattenkvaliteten ska 

säkerställas. 

Kommentar: 

Barn- och utbildningsnämnden har inga nämndmål eller indikatorer mot fullmäktigemål 4. 

Mål 5. Ett gott åldrande 

I Karlskoga har de äldre ett aktivt och innehållsrikt liv utifrån sina egna önskemål. Den oönskade 

ensamheten ska minska och tryggheten ska öka. Valfrihet när det gäller boende och tjänster. 

Kommentar: 

Barn- och utbildningsnämnden har inga nämndmål eller indikatorer mot fullmäktigemål 5. 
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Grunduppdrag 

Uppdrag Språkutveckling i förskola o pedagogisk omsorg 

Genom att ha uppföljning av läskunnighet i förskoleklass som mätpunkt ska språkutvecklingen i 

förskola och pedagogisk omsorg kunna följas upp och kartläggningen kan över tid visa om förskolans 

språkutvecklingsarbete haft önskad effekt. 

Status Färdiggrad 

  

Kommentar: 

Inom förskolan har det bedrivits ett språkutvecklingsprojekt, tillsammans med grundskolan. Inom 

förskolan har det varit två språkpedagoger som arbetat 50% vardera. Språkpedagogerna har arbetat 

handledande i förskolorna samt arbetat fram en språkplan för hela förskoleverksamhetens arbetssätt 

för den språkliga utvecklingen. Språkplanen tangerar grundskolans språkutvecklingsplan. 

Det kommer nu rekryteras en person som arbetar 100% som språkpedagog istället för två halvtider, för 

erfarenheten är att det är svårt att få till en bra insats och utveckling på en halvtid för en person. 

Förskolan behöver fokusera på utveckling av det språkutvecklande arbetssättet vilket en person på 

heltid kan få bättre förutsättningar att göra, utan behöva känna sig splittrad mellan olika uppdrag. 

Uppdrag Språkutveckling i grundskola 

Status Färdiggrad 

  

Kommentar: 

Grundskolorna har kommit långt i arbetet med språkutvecklingsplanerna men det kan ta många år 

innan vi ser resultatet i avgångsklassernas betyg och meritvärden. Språkplan kommer arbetas fram 

även för årskurs 7-9. 
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Ekonomi 

Driftredovisning 

Redovisning (tkr) Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Budget 

2020 

Avvikelse 

2020 

Kostnader 576 884 601 900 624 000 583 527 -40 473 

*Varav personal 380 375 390 961 422 900 395 025 -10 414 

Intäkter -78 600 -70 196 -93 594 -35 025 58 569 

      

Nettokostnader 498 285 531 704 530 406 548 502 18 096 

      

Nettobudget 500 525 536 727 548 502 548 502 0 

      

Resultat i förhållande till budget 2 240 5 023 18 096 0 18 096 

Barn-och utbildningsnämndens resultat för 2020 är ett överskott på 18 096 tkr, en positiv avvikelse på 

3% av nettobudgeten. Överskottet är framförallt av engångskaraktär kopplat till specifika 

omständigheter för året. Coronapandemin har haft stor påverkan på verksamheten och bidrar till 

överskottet på flera sätt. Förändring avseende kriterier för periodisering av bidrag mellan åren har en 

stor del i årets överskott. Förseningar i lokalinvesteringar av olika karaktär bidrar till temporärt lägre 

lokalkostnader. Det förbättrade resultatet påverkas även av lägre omfattning av barn och elever jämfört 

med budgeterat. Samtidigt har ersättningar för asylsökande barn och elever inte reducerats i den takt 

som indikerats vilket medfört att dessa erhållits i betydligt högre omfattning än budgeterat. 

Överskottet påverkas även av att det varit temporära vakanser i verksamheten på flera positioner, att 

vikarier inte tillsatts i samma omfattning som frånvaro samt problem att få in extra resurser. 

Budgeten för året är 548 502 tkr. Den har ökat jämfört med tidigare år med kompensation för 

löneökningar, driftkostnadseffekt för investeringar och internhyreseffekt för lokalers 

komponentavskrivningar. Budgeten har också justerats under året avseende folkhälsonämndens 

kostnader för kostnadsökningar samt nya produktionsköket. Etableringsersättningen är 1 700 tkr vilket 

är en minskning mot föregående år med 2 300 tkr. Asylersättningen budgeteras uppgå till 2 500 tkr 

vilket är oförändrat jämfört med föregående år. Statsbidragen som hanteras i internbudgeten 

budgeteras till 37 400 tkr, ytterligare bidrag tillkommer normalt under året med direkt koppling till 

motsvarande prestation/kostnad. 

Avvikelsen för året på totalt 18 096 tkr fördelas på ett överskott inom förvaltningsgemensamt på 957 

tkr, ett överskott inom förskolan på 7 386 tkr och ett överskott inom grundskolan på 9 753 tkr. 

Överskottet inom förvaltningsgemensamt är framförallt en följd av temporära vakanser i verksamheten 

för förvaltningschef och verksamhetschef för grundskolan samtidigt som planerade aktiviteter inte 

kunnat genomföras på grund av pandemin. Omfattningen av omställningskostnader för personal har 

däremot varit i en högre omfattning än budgeterat. Överskottet inom förskolan och grundskolan har 

flera gemensamma orsaker. Pandemin har medfört en del ökade kostnader för anpassningar av 



 

  21 

verksamheten och mycket merarbete samtidigt som det inom flera områden medfört lägre kostnader. 

Personalkostnader är på grund av pandemin lägre än planerat till följd av flera faktorer. Vikarier har 

inte tagits in i samma omfattning som brukligt då det samtidigt varit en högre frånvaro av barn och 

elever samt för att det för delar inte funnits vikarier att tillsätta. Bemanningsenhet har för året 

genererat ett oplanerat överskott till verksamheten. Ersättning har erhållits för kompensation av 

sjuklönekostnader enligt riksdag och regeringens tillfälliga regler avseende detta på grund av 

pandemin. Inom elevhälsa har resurser temporärt lånats ut till socialnämnden vilket bidragit till lägre 

kostnader inom elevhälsan. Måltidskostnaderna har tillfälligt reduceras till följd av pandemin till följd 

av en högre frånvaro av barn och elever i verksamheten. Kompetensutveckling och 

utvecklingsaktiviteter har inte kunnat genomföras som planerat vilket påverkat till lägre kostnader för 

året men samtidigt byggt upp en fortbildningsskuld för framtiden. Inköp av material av olika karaktär 

har nedprioriterats i kombination med att leveranser försenats till kommande år. Kriterierna för 

periodiseringar av externa bidrag mellan åren har stramats upp vilket medfört att en lägre omfattning 

kunnat föras vidare till 2021 och därmed har en större del av dessa resultatförts på året. 

Lokalkostnaderna är temporärt lägre än budgeterat på grund av förseningar i byggnation av ny 

förskola vilket i sin tur försenat lokalerna för grundsärskolan. Det har även varit en lägre drifteffekt för 

moderna lärmiljöer. Vad gäller omfattningen av barn och elever så har frånvaron varit högre än 

normalt samtidigt som den totala omfattningen varit lägre än budgeterat framförallt inom förskolan 

och fritidsverksamheten. Inom grundsärskolan har omfattningen av elever varit högre än budgeterat. 

Omfattningen av asylsökande barn och elever i verksamheten har inte reducerats i samma takt som 

budgeterat vilket medfört att asylersättningen är betydligt högre än budgeterat framförallt inom 

grundskolan. 

Inför 2019 genomförde barn- och utbildningsnämnden förändringar i den socioekonomiska 

tilldelningen till förskolor, grundskolor och fritidshem. Tilldelningen som syftar till att uppväga 

skillnader i barns bakgrund och förutsättningar blev tydligare och samtidigt infördes årlig 

återrapportering av insatserna. Från enheterna som erhållit tilldelning rapporteras att det under 2020 på 

grund av pandemin varit insatser som inte kunnat genomföras i planerad omfattning för tex 

utbildningar och samtal och bemötande av familjer i utsatta områden. Socioekonomiska medel har 

under året framförallt använts till resursförstärkningar och inköp av pedagogiskt material. 

Resursförstärkningar har fortsatt arbeta med vi-känsla, integration och det sociala samspelet och att 

möta barns behov av språk och lekutveckling. Det har även skett ytterligare satsningar på pedagogiskt 

material för att stimulera barnens språkutveckling, samspel med barn och lekförmåga. Effekterna 

under året har inte varit lika markanta som föregående år men är fortfarande positiva vad gäller 

medvetenhet och insatser för att utjämna socioekonomiska skillnader. 

Specifika kommentarer driftredovisningen 

Omfattningen för barn och elever i egen och fristående regi inom kommunen inklusive asyl och 

sekretess är 52 lägre inom förskola, 7 lägre för dagbarnvårdare och 82 lägre inom fritidshem. Barn 

inom förskoleklass är enligt budget medan grundsärskolan och grundskolan har 16 elever fler än 

budgeterat. Det lägre barnantalet genererar ett överskott framförallt inom förskolan. Inom grundskolan 

sker en omfördelning av delar av fritidshemmets överskott till grundsärskolan vilket har en relativt hög 

tilldelning per elev. 

Coronapandemin har stor ekonomisk effekt på Barn-och utbildningsnämndens verksamheter. 

Kostnader direkt uppkomna till följd av pandemin uppgår till totalt 6 144 tkr. Det avser framförallt 

resurser men även andra kostnader som resor, skyddskläder och förbrukningsmaterial. Omfattningen 

på åtgärder som genomförs till följd av pandemin är större än vad som fångas upp i den ekonomiska 

rapporteringen. Ersättning på totalt 3 344 tkr har erhållits då Karlskoga kommun fördelat ut erhållen 
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kompensation för sjuklönekostnader enligt riksdag och regerings tillfälliga regler avseende detta på 

grund av Covid-19. Den sjukfrånvaro som varit under pandemin har dock delvis hanterats utan att ta in 

vikarier då verksamheten löst det på annat sätt. Inom elevhälsa har flera sjuksköterskor temporärt varit 

utlånade till socialnämnden vilket bidragit till lägre kostnader inom elevhälsan. Inom flera områden 

har pandemin inneburit lägre kostnader som tillexempel för måltider, pedagogiskt material, 

socioekonomiska insatser, kompetensutveckling och andra utvecklingsområden. 

Förskolor i egen regi redovisar 749 tkr bättre resultat än prognostiserat. Det bättre resultatet är kopplat 

till att coronapandemin temporärt medfört lägre kostnader. Personalkostnader är lägre då 

sjukfrånvaron som varit under pandemin delvis hanterats utan att vikarier tagits in eftersom det 

samtidigt varit högre frånvaro av barn i verksamheten. Förstärkningar av resurser för att tex utöka 

planeringstid har inte heller kunnat genomföras i planerad omfattning på grund av pandemin. Flera 

andra aktiviteter har inte heller kunnat genomföras som planerat som till exempel 

kompetensutveckling och socioekonomiska aktiviteter. Planerade inköp har även påverkats av 

leveransförseningar till 2021. Det är tre områden som har underskott till följd av högre omfattning på 

barn i behov, hög omfattning erfarna förskolelärare samt att parera reducering av dagbarnvårdare i 

kombination med att barngruppernas sammansättning för dessa under perioder varit mer 

resurskrävande. Det behövs fortsatta åtgärder för att säkerställa budget i balans för dessa enheter. 

Grundskolor och grundsärskola i egen regi redovisar 1 232 tkr bättre resultat än prognostiserat. Det 

bättre resultatet är kopplat till pandemin som temporärt medfört lägre kostnader. Personalkostnader är 

lägre till följd av sjukfrånvaro som delvis hanterats utan att vikarier tagits in samt att aktiviteter för 

förstärkningar inte kunnat genomföras som planerat på grund av pandemin. Även för grundskolan är 

det många aktiviteter som inte kunnat genomföras i den omfattningen som planerats för till exempel 

kompetensutveckling. Det rapporteras även om förseningar av leveranser för både läromedel och 

pedagogiskt material. Det är två skolor som har negativ avvikelse till följd av större omfattning av 

personal i förhållande tilldelning och för en av dem även högre övriga kostnader. För de enheterna 

krävs fortsätta insatser för att uppnå budget i balans. 

Fristående enheter och interkommunala redovisar ett överskott för året. Fristående i kommunen 

avseende förskolor och förskoleklass är i nivå med budget, grundskolan är något lägre än budget men 

framförallt är omfattningen av fritidshem betydligt lägre än budgeterat. Vad gäller interkommunala 

och fristående utanför kommunen är det ett betydande överskott till följd av lägre omfattning på elever 

externt och högre omfattning på elever från andra kommuner. Inom grundsärskolan är det särskilt 

markant då dessa i extern regi helt utgått. 

Tilläggsbelopp extraordinära behov uppgår till 8 160 tkr. Inom förskolan har totalt 6 360 tkr beviljats i 

tilläggsbelopp vilket är högre än budgeterade 4 000 tkr. Det har skett en markant ökning i omfattning 

jämfört med tidigare år eftersom tilläggsbelopp för intensiv beteendeterapi, IBT som beviljats 2 250 

tkr av tilldelningar för året. Den ökade kostnaden balanseras upp av andra poster med lägre utfall än 

beräknat. Inom grundskolan har totalt tilläggsbelopp för 1 800 tkr beviljats av budgeterade 2 100 tkr. 

Måltidskostnaderna är 1 318 tkr lägre än budgeterat till följd av kompensationer och lägre 

portionsuttag. Kompensationer har erhållits för kostnadsökningar för måltider i samband med det nya 

produktionsköket samt för löneförändringar. Portionsuttaget under året har varit lägre än beställt vilket 

medfört en kostnadsreglering på 700 tkr. 

Skolskjutskostnaderna är 1 604 tkr lägre än budgeterad nivå för året. Ökning av skolskjutskostnader 

för anpassningar kopplat till coronaviruspandemin har motats markant av att resor samtidigt minskat 

till följd av coronaviruspandemin vilket i kombination med förbättringsarbete inom området medfört 

ett överskott. 
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Lokalkostnaderna är 4 696 tkr lägre än budgeterat framförallt till följd av att förseningar i 

byggnationer. Den nya förskolan blev försenad och beräknas vara klar först under 2021. Inom 

grundskolan påbörjades renoveringen av Aggerudsskolan sent på året samt att grundsärskolan 

senarelagts till efter uppförandet av den nya förskolan. Kompensationer har även erhållits från 

folkhälsa avseende städverksamheten för 2020. 

Etableringsersättning uppgår till 1 700 tkr vilket är enligt budgeterad nivå. Asylersättning från 

Migrationsverket uppgår till 4 745 tkr vilket är betydligt högre än budgeterade 2 800 tkr och bättre än 

prognostiserat. Beslut för 60% av den erhållna ersättningen fattades av Migrationsverket sista 

december. Ersättningsnivån påvisar att reduceringen av omfattning på asylsökande barn och elever 

ännu inte skett. 

Statsbidrag påverkar årets resultat till följd av att mer restriktiva riktlinjer för hantering av 

periodisering mellan åren kommunicerats under hösten 2020. Tidigare år godkändes periodiseringar av 

stora delar av statsbidrag med hänvisning till osäkerhet avseende eventuella risker för återbetalning 

som i regel är kopplat till dem. Föregående år godkändes till exempel periodisering av det nya bidraget 

likvärdig skola på dessa kriterier. För året har striktare bedömning genomförts för periodiseringarna av 

bidrag så att en lägre andel av dem periodiseras. För likvärdig skola har endast 40% av årets bidrag 

periodiserats för eventuell återbetalning. Redovisning av bidraget sker under kommande år med beslut 

från Skolverket om eventuell återbetalning under hösten. Förändringen av hantering medför att en 

högre andel av bidrag för det här året redovisas i årets resultat som ett positivt överskott. 

Åtgärdsplan vid obalans 

Barn- och utbildningsnämndens överskott för året är framförallt av temporär karaktär. Det är mycket 

positivt att obalansen är ett överskott och istället för ett underskott. Det är dock väldigt olyckligt att 

alla medel inte kunnat komma till nytta fullt ut för att hantera verksamheternas stora behov. En 

översyn med åtgärder behövs för att säkerställa framtida budget i balans. 

Coronapandemin är en yttre omständighet vars omfattning och effekter varit väldigt svåra att bedöma. 

2020 års erfarenheter av dem behöver sammanställas för att säkerställa en bättre framtida kontroll av 

dess effekter på verksamhetens olika delar. Inom barn- och utbildningsnämnden behövs 

handlingsplaner finnas när till exempel personalomfattning och kompetensutveckling inte kan 

genomföras som planerat. Signalsystemet mellan nämnder avseende påverkan på ersättningar från stat 

likväl som på reducerade kostnader för tex måltider och bemanning behöver säkerställas så de blir 

snabbare och tydligare. 

Statsbidragsöverskottet för året är av temporär karaktär till följd av förändring av 

redovisningsprinciperna. Bedömningen av bidragen utifrån de nya kriterierna försvårades av 

förändringar i personalen både avseende verksamhetschef för grundskolan och personal för hantering 

av statsbidragen. Merparten av bidragen som är föremål för periodisering mellan åren hanteras inom 

grundskolan. Det behöver tas fram en mer överskådlig sammanställning av bidragen och dess status 

inklusive implementering av regelbundna bedömningar av dess progress. 

Lokalkostnader har ett överskott för året kopplat till förseningar avseende byggnationer vilka det 

signalerats om i årets prognoser. Det är relativt vanligt förekommande. Inför 2021 har åtgärder redan 

vidtagits i internbudgeten för att hantera detta inom barn-och utbildningsnämnden och extra kontroller 

kommer ske i samband med ekonomiska uppföljningar. Det behöver säkerställas ett bättre 

signalsystem mellan nämnder avseende de ekonomiska konsekvenserna av ändringar i planer för 

lokaler. 
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Omfattning av antal barn och elever för året har det signalerats tidigt om i årets prognoser. Den största 

avvikelsen är inom förskolan där arbete redan är igångsatt för att förbättra prognostisering och 

budgetering av framtida omfattning. Därefter behöver motsvarande ske för fritidshem som likt 

förskolan är väldigt svår att förutsäga omfattningen på. För elever i extern regi finns sedan tidigare 

handlingsplaner som ska genomföras men försenats på grund av pandemin. Det omfattar till exempel 

tätare frekvens på avstämning och fakturering av elever från andra kommuner. 

Personal har varit svårt att prognostisera utvecklingen under pandemin. Det överskott som genereras 

avseende personal till följd av pandemin är av temporär karaktär och dessutom svår att påverkad och 

beräkna. Inom förskolan genomfördes åtgärd under senare delen av året för att säkra upp vikarier till 

verksamheten. Det behöver som påtalat under punkten avseende pandemin handlingsplaner för detta. 

Det överskott som genereras avseende personal som inte är kopplade till pandemin utan är en följd av 

temporära vakanser som generellt uppstår så finns sedan tidigare verktyg för att beräkna, följa upp och 

signalera dessa. Det som behöver säkerställas är hantering av det överskott som uppstår till följd av 

temporära vakanser. 

Uppföljning av treårsbudget 

Redovisning (tkr) Ingående balans 

2020 

Utfall 2020 Prognos 2020-

2022 

Resultat i förhållande till budget 0 18 096 0 

Ingående balans 2020 är 0 efter att kommunfullmäktige beslutade att alla nämnders över- och 

underskott elimineras inför den här treårsperioden. 

Utfall 2020 är ett överskott på 18 096 tkr, 3% av budgeten. Orsakerna till överskottet är framförallt av 

engångskaraktär på grund av specifika omständigheter för året. Coronapandemin har bidragit till 

överskott på flera sätt liksom förändring av kriterier för bidragsperiodiseringar. Försenade 

lokalinvesteringar samt lägre omfattning av barn och elever i verksamheten medför också temporärt 

överskott i verksamheten. Högre omfattning av asylersättningar och temporära vakanser bidrar också 

till årets överskott. 

Prognosen för 2020-2022 är 0, dvs att verksamheten ekonomi är i balans men med stor osäkerhet då de 

ekonomiska förutsättningarna inte är klara för hela perioden. Införandet av 1% ramtilldelning from 

2021 beräknas medföra ett årligt effektiviseringskrav för potentiellt högre löneökningar inkluderat 

effekten för ersättning till externa anordnare. Asylersättningarna beräknas reduceras succesivt. 
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Investeringskostnader 

Investeringar (tkr) Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Budget 

2020 

Avvikelse 

2020 

Varav 

överförs till 

nästa år 

Inventarier 3 509 3 500 3 500 0 0 

Teknikcenter* 452 459 548 89 89 

Ny förskola* 75 0 1 775 1 775 1 775 

Digitalisering 574 0 0 0 0 

It-verktyg 966 918 2 000 1 082 1 082 

Grundsär 0 0 1 000 1 000 1 000 

Moderna lärmiljöer 0 212 1 000 788 788 

Aggerudsskolan 0 181 500 319 319 

Giftfri förskola 0 0 1 000 1 000 1 000 

Summa investeringsutgifter 5 576 5 270 11 323 6 053 6 053 

Barn- och utbildningsnämndens investeringar under året uppgår till totalt 5 270 tkr, 47% av 

investeringsbudgeten. 3 500 tkr för inventarier avser inköp av tex möbler, skrivare, ljudanläggning och 

skrivbordscyklar. 459 tkr för teknikcenter avser framförallt resurser för utvecklingsarbete. 918 tkr it 

verktyg avser skrivare och teknik för digital undervisning. 212 tkr för moderna lärmiljöer avser inköp 

av möbler för modernare undervisningsmiljöer. 181 tkr för Aggerudsskolan avser inköp av bland annat 

möbler i samband med renoveringen av skolan som påbörjats under hösten 2020. 

Investeringsbudgeten är totalt 11 323 tkr varav 9 000 avser investeringsbudget för 2020 och 2 323 

avser investeringsbudget som flyttats med från 2019 för teknikcenter och ny förskola. 

Avvikelsen för året är totalt 6 053 tkr för specifika investeringsprojekt för vilka kvarvarande medel 

överförs till nästa år. Teknikcenter beräknas avslutas under våren 2021. Medel för ny förskola 

beräknas användas när den nya förskolan tas i drift under 2021. Den nya förskolan frigör lokaler till 

grundsärskolan under 2021. Genomförandet av IT-verktyg har behövt prioriteras ner under året och 

beräknas därför fullföljas under nästa år. Aggerudsskolans upprustning har påbörjats under hösten 

2020 men kommer färdigställas under 2021. Giftfri förskola har prioriterats ner under året och 

beräknas genomföras under 2021. 
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Barn och elever 

Barn o 

elever 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Förskola 1 408 1 431 1 434 1 459 1 460 1 427 1 412 1 214 1 305 1 320 1 322 1 349 

Dagbarnvårdare 37 37 38 38 38 36 34 23 24 23 24 24 

Förskoleklass 319 318 317 314 314 314 314 314 314 317 317 316 

Grundskola 3 046 3 059 3 059 3 068 3 062 3 062 3 050 3 050 3 057 3 060 3 056 3 055 

Fritidshem 1 068 1 048 1 057 1 024 996 947 907 1 111 1 104 1 079 1 056 1 056 

Utfall omfattar barn och elever i egen och fristående regi inom kommunen inklusive asyl och 

sekretess. 

Internkontroll 

Syftet med intern kontroll är att styrelser och nämnder med rimlig grad av säkerhet ska säkerställa att 

följande mål uppnås: 

• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

• tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

• efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera 

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter är en stor del av Karlskoga kommun vilket medför ett 

behov av tydlighet och medvetenhet hos nämnd och förvaltning kring intern kontroll. Nämndens 

internkontrollområde för 2020 är följande: 

• Övergångar mellan stadier och skolor 

• Kvalitetssäkra det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå 

Områdena för internkontroll interagerar med Gymnasienämndens verksamheter och de har samma 

internkontrollområden. 

Resultat 

Övergångar mellan stadier och skolor 

Uppdraget för internkontrollområdet Övergångar mellan stadier och skolor omfattar uppföljning och 

analys av övergångar mellan olika stadier och skolor: 

• Förskola - Förskoleklass 

• Förskoleklass - Årskurs 1 

• Årskurs 3 - Årskurs 4 

• Årskurs 6 - Årskurs 7 

• Årskurs 9 - Årskurs 1 gymnasiet 
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• Grundsärskolan - Gymnasiesärskolan 

• Från en skola till en annan 

• Byten av klass och skola 

Som ett led i internkontrollarbetet har representanter från grundskolan, förskolan och gymnasiet 

arbetat med att ta fram enhetliga överlämningsplaner (så kallade Brygganplaner) för samtliga 

övergångar mellan stadier och skolor. Genom att överlämningsplanerna nu får en enhetlig layout och 

struktur så blir det tydligare vem som ska göra vad och när det ska ske. Under arbetet med övergångar 

har det blivit tydligt att riktlinjer och rutiner behöver tas fram på huvudmannanivå för övergångar men 

även för elever i behov av särskilt stöd. 

Under hösten har en utvärdering genomförts av övergångarna. Övergångar kommer vara ett 

internkontrollområde även under 2021 och det kommer då behövas genomföras ytterligare utvärdering 

och analys av övergångar för att säkerställa att kommunikationen och dokumentationen vid 

övergångar har förbättrats. 

Kvalitetssäkra det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå 

Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att nämnden och skolenheterna ska följa upp 

verksamheten, analysera resultaten i förhållande till målen och utifrån det planera och utveckla 

verksamheten (Skolverket 2012). Det systematiska kvalitetsarbetet konkretiseras i förvaltningens Mål- 

och budgetdokument och varje skolenhets verksamhetsplan. Verksamhetsplanerna följs upp och 

analyseras i verksamhetsberättelser som även är en form av läsårsanalyser. De utgör även underlag till 

delårs- och årsrapporter som går till nämnden och kommunfullmäktige. Syftet med verksamhetsplaner 

och verksamhetsberättelse är att synliggöra en arbetsprocess där erfarenheter tas tillvara och omprövas 

för ständiga förbättringar. 

Som stöd i arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet beslutar nämnden om en plan för det 

systematiska kvalitetsarbetet för varje år. Planen innehåller en planering för när aktiviteter ska ske för 

styrning, uppföljning och analys samt presentation av resultat. I planen framgår även vilken funktion 

som har ansvaret för genomförandet samt vilken funktion som har beslutanderätten. Beslutanderätten 

är baserad på nämndens delegationsordning. 

De senaste tre åren har mycket arbete lagts på att bygga upp en ny struktur vid skolförvaltningen vilket 

även påverkar utförandet av det systematiska kvalitetsarbetet. Både grundskolan och förskolan har 

många nyrekryterade rektorer, det är många nya förstelärare i grundskolan, gymnasieverksamheten 

genomför besparingsåtgärder, skolkontorets personalgrupp har förändrats till följd av 

personalomsättning och organisationsförändringar samt att ett beslutsstödsystem har köpts in som 

förutom rapporter för ekonomi, personal och målstyrning även har många rapporter för uppföljning 

och analys av antal elever, betyg, nationella prov, frånvaro med mera. 

När man arbetar med de administrativa processerna som många gånger utgör det systematiska 

kvalitetsarbetet så får man inte glömma bort att kvalitetsarbetet ska säkerställa likvärdig utbildning för 

våra elever, samt likvärdig omsorg för våra barn. Som vårdnadshavare ska man vara trygg med att 

barnen och eleverna får den omsorg och utbildning som de har rätt till. För att vara en rättssäker 

förvaltningsmyndighet så behövs det tydlig dokumentation och spårbarhet. Det är inte samma sak som 

att skriva planer och dokument som ingen läser. Utan det handlar om innötning av ett arbetssätt där 

man vet hur man ska agera i olika situationer. Här har vi fortfarande utmaningar eftersom varje 

förskola, skola och program är olika och varje rektor behöver ha möjlighet och utrymme inom sitt 

mandat. 
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Kvalitetssäkringsarbetet är fortfarande i sin linda och behöver pågå under flera år. Mycket av 

kvalitetssäkringen handlar om att bygga upp strukturer och rutiner samt göra dem kända. Utöver det så 

behöver pågående utvecklingsarbeten följas upp och det behöver finnas spårbarhet i de analyser som 

görs av olika former av handlingsplaner och åtgärdsprogram. I det här ligger även att förbättra 

kommunens egna analyser av måluppfyllelsen, samt utbilda i hur man gör uppföljning och analys av 

sin verksamhet. 

I praktiken innebär kvalitetssäkringen av det systematiska kvalitetsarbetet bland annat kontroller av att 

tidplaner efterlevs. Planen för det systematiska kvalitetsarbetet anger vad som ska göras och i 

internkontrollområdet ingår att studera både vad som ska göras och hur det görs. För att lyckas med 

internkontrollen har förvaltningssekreteraren en viktig roll genom att kontrollera att ärenden kommer 

med till nämnden enligt planen för det systematiska kvalitetsarbetet och dess underliggande rutiner. 

Självskattning av internkontrollen som helhet 

Självskattningen görs utifrån en bedömning av nedanstående frågeställningar: 

• Är valet av granskningsområden kopplade till nämndens mål eller processer? 

• Gjordes en riskanalys innan granskningsområdena fastställdes? 

• Vem styr prioriteringarna? 

• Är rollerna mellan de förtroendevalda och tjänstemännen tydliga? 

• Hur fungerar den interna kontrollen? 

• Varför fungerar den? Varför fungerar den inte? 

• Är den interna kontrollen effektiv (har den fokus på rätt saker)? 

• Är den interna kontrollen tillräcklig? 

Svag Tillfredsställande God Mycket god 

 X   

Internkontrollområdena för 2020 är framtagna genom en riskanalys och är prioriterade utifrån Barn- 

och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Arbetet med riskanalyser har utvecklats under de 

senaste åren och det ger politikerna ett värdefullt underlag för att få kunskap om nuläge i primära 

verksamhetsfrågor. Genom ett systematiskt arbete med mål, budget, riskanalys och 

verksamhetsuppföljningar så sker det ett kontinuerligt arbete med internkontrollfrågor utan att 

använda ordet intern kontroll. Allt hänger på att ha ett ständigt pågående systematiskt 

förbättringsarbete. 
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Framtidsanalys 

Corona-effekt 

2020 har till stor del påverkats av Corona-pandemin, den har lagt en sordin på hela samhället och 

skolan inte minst. 2020 benämns av många som ett förlorat år, men för alla våra barn och elever har 

året pågått nästan som vanligt, bara lite tråkigare. Läxor, prov, tester har nästan alla varit desamma. Vi 

måste inför 2021 hjälpas åt att få barnen och eleverna att åter få blicken att lyfta och se att det finns en 

tid när man får vara nära utan att vara rädd för virus. Detta ställer krav på alla vuxna, och för vår del, 

på all personal i våra verksamheter som är ”viktiga vuxna” för barn och elever som lever under svårare 

förhållanden än andra. Vi behöver ingjuta hopp och försöka häva den psykiska ohälsa som fått ett 

grepp om många under 2020. Det kommer att ta tid, även om barn tenderar att glömma fortare än 

vuxna. Det kommer att ta kraft från vår personal. Här har vi ett stort ansvar i skolans värld, men jag är 

övertygad om att vi alla kommer att göra vårt yttersta för att få se blicken i barnens och elevernas ögon 

igen. 

Segregation 

Vi ser redan nu segregation kring flera av våra skolor. Detta måste vi stävja i tid, dvs redan nu. Vi 

behöver få till en samverkan i hela kommunen, både inom olika delar av den offentliga sektorn, det 

privata näringslivet och i civilsamhället. Vi har ett nytt samhälle som vi måste skapa tillsammans och 

värna invånarna i det. Vi måste få likvärdighet för både barn, ungdomar och vuxna. Barn- och 

utbildningsnämndens ansvarsområde omfattar egentligen bara den yngre generationen, men för att få 

till likvärdighet för barn och elever på alla plan måste vi även innefatta deras livsmiljö. Här måste vi ta 

krafttag och det måste ske snart. Helst igår. 

Elevfokus - kompetensförsörjning 

Den sedan i höstas nya ledningsgruppen på Skolförvaltningen startade upp sitt arbete med att 

formulera sitt motto, sin vägledning. Det blev ”För barnen och eleverna”. Detta borde vara självklart i 

hela Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde, men något vi varje dag måste påminna oss 

om. Det ska genomsyra allt vi gör. I omsorgen, undervisningen, skolskjutsen, medarbetarsamtalet, när 

vi lagar en vattenskada eller plåstrar om ett skrubbsår. I vår verksamhet formuleras det ofta 

”elevfokus”. Vi ska sätta dem vi är till för i främsta rummet. Och det är barnen och eleverna. För att 

kunna göra detta behöver vi verktyg. Och våra viktigaste verktyg är våra medarbetare. Vi behöver 

alltså välfungerande, trimmade medarbetare. Medarbetare och chefer som drivs av att vara till för 

barnen och eleverna. Som blir lyckliga av att hoppet tänds i de yngres ögon och gläds med dem när de 

lyckats med något de kämpat med. Arbetsmiljö och kompetensförsörjning är två viktiga ord i det 

sammanhanget som vi har ett pågående arbete kring och måste växla upp. 

Måluppfyllelse 

Måluppfyllelsen inom Barn- och utbildningsnämnden är stigande och ska fortsätta på den inslagna 

linjen. Många insatser är igång och fler håller på att startas upp. Våra insatser ska vara långsiktiga och 

välgrundade. Vi måste vara uthålliga men ändå följa upp och justera när så behövs. Vi ska vara 

prestigelösa men stå för det vi i professionen anser vara rätt. Vi ska ge våra barn och elever rätt 

förutsättningar att nå så långt som möjligt. Och vi är på god väg även om fortsatt utveckling är absolut 

nödvändig. 
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Särskilda rapporteringar till Barn- och utbildningsnämnden 

Antal barn i förskola och pedagogisk omsorg 

Antal barn i kommunal förskola och pedagogisk 

omsorg 2020-10-15 

Flicka Pojke Antal barn 

Blåklintens Förskola 17 19 36 

Bråtens Förskola 29 25 54 

Gullvivans Förskola 31 35 66 

Humlans Förskola/Fritidshem 7 10 17 

Häsängens Förskola 13 14 27 

Karlbergs Förskola 20 15 35 

Kartografens Förskola 38 45 83 

Kompassens Förskola 13 19 32 

Loviselunds Förskola 31 25 56 

Lärkans Förskola 37 30 67 

Myrans Förskola 21 21 42 

Mårbacka Förskola 16 20 36 

Prästkragens Förskola 29 28 57 

Pärlans Förskola 28 26 54 

Rävens Förskola 15 17 32 

Rödhakens Förskola 26 10 36 

Rödluvans Förskola 14 25 39 

Sandmo Ur O Skur-Förskola 20 18 38 

Sandtorpets Förskola 10 17 27 

Sjölyckans Förskola 14 17 31 

Skogsduvans Förskola 20 21 41 

Smedens Förskola 20 30 50 

Solbringens Förskola 4 6 10 

Trollets Förskola 21 14 35 

Ugglans Förskola 39 29 68 

Vallmons Förskola 18 16 34 
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Antal barn i kommunal förskola och pedagogisk 

omsorg 2020-10-15 

Flicka Pojke Antal barn 

Vitsippans Förskola 18 18 36 

Åskullens Förskola 13 23 36 

Ängens Förskola 18 17 35 

Pedagogisk omsorg 10 9 19 

 610 619 1229 

Antal barn i kommunal förskola och pedagogisk omsorg 2020-10-15 

Antal elever i Grundskola och Grundsärskola 

Grundskola FK Åk1 Åk2 Åk3 Åk4 Åk5 Åk6 Åk7 Åk8 Åk9 Totalt 

Aggerudsskolan 54 57 56 55 55 70 78    425 

Bregårdsskolan 4-6     54 53 58    165 

Bregårdsskolan 7-9        128 145 113 386 

Bråtenskolan 39 29 35 48 43 37 41    272 

Häsängsskolan 73 58         131 

Karbergsskolan 37 64 50 53 57 61 66    388 

Rävåsskolan 54 58 55 50       217 

Sandviksskolan 56 46 39 46 49 55 57    348 

Skrantaskolan        116 133 103 352 

Stråningstorpsskolan   65 69 69 61 55    319 

Österledsskolan        97 101 95 291 

 313 312 300 321 327 337 355 341 379 311 3296 

Antal elever i grundskolan 2020-10-15 

Karlskoga Grundsärskola Åk 1-9 

Träningsskola 

Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Totalt 

Aggerudsskolan 11 9   20 

Sandviksskolan   12  12 

Österledsskolan    15 15 

 11 9 12 15 47 

Elever i Karlskoga grundsärskola 2020-10-15 
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Antal elever i fritidshem 

Enhet Flicka Pojke Summa 

Aggeruds fritidshem 98 114 212 

Bråtens fritidshem 57 79 136 

Häsängens fritidshem 37 39 76 

Karlbergs fritidshem 72 72 144 

Rävåsens fritidshem 90 75 165 

Sandvikens fritidshem 91 92 183 

Stråningstorps fritidshem 42 50 92 

Karlskoga Grundsärskolas fritidshem 1 9 10 

 488 530 1018 

Antal barn i kommunala fritidshem 2020-10-15 
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Frånvaro Grundskolan 

Enhet Frånvaro-

tillfällen 

totalt Ht20 

Frånvarotid/ 

pojkar Ht20 

Frånvarotid/ 

flickor Ht20 

Totalt 

frånvarotid 

Ht20 

Totalt 

frånvarotid 

Ht20, i % 

Häsängsskolan 3 271 1 811 1 959 3 769 11% 

Stråningstorpsskolan 9 419 4 161 2 829 6 991 8% 

Aggerudsskolan 18 071 8 204 7 542 15 746 10% 

Rävåsskolan 6 834 3 745 4 035 7 780 11% 

Karlbergsskolan 14 150 5 332 4 866 10 198 10% 

Bråtenskolan 15 527 6 732 5 281 12 013 10% 

Sandviksskolan 14 312 5 305 4 131 9 435 9% 

Bregårdsskolan 4-6 8 664 2 786 3 426 6 212 12% 

Bregårdsskolan 7-9 29 811 12 903 13 262 26 165 11% 

Skrantaskolan 25 105 11 125 11 444 22 568 14% 

Österledskolan 17 574 7 249 7 611 14 860 14% 

Karlskoga Grundsärskola 4 142 1 862 1 061 2 923 14% 
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Klagomålshantering 

Alla skolor ska ha rutiner för att hantera klagomål från vårdnadshavare. Klagomålshantering är en 

möjlighet till verksamhetsutveckling och en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet. I Karlskoga 

kommun finns det möjlighet att lämna beröm, klagomål och förslag via kommunens hemsida genom 

"Tyck om Karlskoga". Under 2020 har ett nytt IT-system införts för "Tyck om Karlskoga" och efter 

vissa inkörningsproblem börjar rutinerna bli tydligare. Förutom "Tyck om Karlskoga" tar Barn- och 

utbildningsnämnden emot klagomål direkt via ärendehanteringssystemet samt att vårdnadshavare 

lämnar dem genom besök, samtal, sms och e-post direkt till förvaltningschef, verksamhetschef och 

rektorer. 

Skolförvaltningen kommer under 2021 fortsätta att arbeta med framtagandet av en tydligare rutin för 

klagomålshanteringen där även processen och ansvarsfrågan belyses. Det behöver bli tydligare vad 

som är ett klagomål men även hur synpunkter från personal och kommuninvånare som inte är 

vårdnadshavare ska delas in. 

Nedan finns beskrivet vilka kategorier ett klagomål till skolförvaltningen ska delas in i. Redovisningen 

av inkomna klagomål visar att många klagomål hamnar under Övriga klagomål eftersom de rör 

rektorns ansvarsområden för personal och organisation. Det finns även med klagomål som är 

synpunkter från personal. 

Klagomålet avser 

Verksamhetens kvalitet 

Bristande stöd 

Kränkande behandling, redovisas separat 

Matens kvalitet 

Utemiljön 

Innemiljön 

Placering 

Grupp- eller klasstorlek 

Schema 

Skolskjuts 

Information från verksamheten 

Bemötande från chefer och personal 

Övriga klagomål 
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Nr Vad Berörd verksamhet Kod 

1 Klagomål på betygsättningen Bregårdsskolan 7-9 Verksamhetens 

kvalitet 

2 Klagomål på bristande stöd för elev Österledsskolan Bristande stöd 

3 Klagomål på skolsituation från tidigare elev Grundskolan Kränkande 

behandling 

4 Klagomål på för små matportioner för barnen i 

förskolan 

Gullvivans förskola Matens kvalitet 

5 Klagomål på att stängningsdagar 

fritidshem/förskola sker på olika dagar vilket 

försvårar för vårdnadshavarna 

Förskola och 

Grundskola 

Schema 

6 Klagomål på information kring hämtning 

skola/fritids under pandemin 

Grundskola Bemötande från 

chefer och personal 

7 Klagomål på att Youtube inte fungerar på 

chroomebooks. Youtube behövs för att kunna 

hänga med i olika ämnen i skolan 

Grundskola Övriga klagomål 

8 Innehåller inget specifikt klagomål. Skolförvaltningen Övriga klagomål 

9 Klagomål på att frånvaro behöver rapporteras till 

både skola och kök om elev med specialkost är 

frånvarande 

Grundskolan Övriga klagomål 

10 Klagomål på inskolning förskola Blåklintens förskola Övriga klagomål 

11 Klagomål på personalomsättningen Bråtenskolan Övriga klagomål 

12 Klagomål på otrygghet i skolan Bråtenskolan Övriga klagomål 

13 Klagomål på otrygghet i Karlskoga kommun Karlskoga kommun Övriga klagomål 

14 Klagomål på personalomsättningen Österledsskolan Övriga klagomål 

15 Klagomål på personalomsättningen Österledsskolan Övriga klagomål 

16 Klagomål på omorganisation Österledsskolan Övriga klagomål 

17 Klagomål på förskoletaxa under pandemi Förskola Övriga klagomål 

18 Klagomål på förskolans vädjan att hålla barn 

hemma under pandemin 

Förskola Övriga klagomål 

19 Klagomål på omorganisation Österledsskolan Övriga klagomål 

20 Klagomål på rutiner för sjukanmälan Grundskola Övriga klagomål 

21 Klagomål på brott mot smittskyddslagen Pärlans förskola Övriga klagomål 
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Nr Vad Berörd verksamhet Kod 

22 Klagomål på att kommunen bjuder elever på en 

dag på Bodaborg 

Skolförvaltningen Övriga klagomål 

23 Klagomål på skolsituation Österledsskolan Övriga klagomål 

24 Klagomål mot att olika försäljare tillåts vistas i 

skolförvaltningens lokaler 

Skolförvaltningen Övriga klagomål 

I tabellen ovan visas en sammanställning över klagomål som blivit diarieförda under 2020, samt vad de avser. 

I Barn- och utbildningsnämndens diarium har 24 ärenden för klagomål registrerats under 2020. I Tyck 

om Karlskoga har 14 ärenden inkommit som rör Skolförvaltningen (både Barn- och 

utbildningsnämnden och Gymnasienämndens verksamheter). Av de 14 klagomål som inkommit till 

Skolförvaltningen så avser flera klagomål mat och lokaler som Samhällsbyggnadsförvaltningen och 

Folkhälsoförvaltningen får svara på. Genom att Tyck om Karlskoga används för klagomålshantering 

så har den som lämnar klagomål även möjlighet att lämna bakgrundsinformation som kön, ålder och 

huruvida man är folkbokförd i Karlskoga. De som lämnat klagomål via "Tyck om Karlskoga" till 

Skolförvaltningen är oftast kvinnor i åldern 36-50, är folkbokförda i Karlskoga och ungefär hälften vill 

att Skolförvaltningen återkopplar till dem med ett svar. 

 

Anmälan om kränkande behandling 

Registrerade kränkningar under 2020 Flicka Pojke Totalt Bedömd 

som 

kränkning 

Ej 

kränkning 

Förskola 2 5 7 1 6 

Gullvivan  1 1 1  

Karlberg  1 1  1 

Kartografen 1  1  1 

Räven  1 1  1 

Rödhaken 1 2 3  3 

      

Fritidshem 6 15 21 15 5 

Aggerudsskolan  2 2  2 

Karlbergsskolan 1 4 5 3 1 

Rävåsskolan 4 6 10 9 1 

Stråningstorpsskolan  3 3 2 1 
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Registrerade kränkningar under 2020 Flicka Pojke Totalt Bedömd 

som 

kränkning 

Ej 

kränkning 

Förskoleklass 7 6 13 9 4 

Aggerudsskolan 1 1 2  2 

Bråtenskolan 1  1 1  

Rävåsskolan 4 5 9 7 2 

Sandviksskolan 1  1 1  

      

Grundskola 180 329 509 369 63 

Aggerudsskolan 12 25 37 13 19 

Bregårdsskolan 4-6 22 62 84 81 3 

Bregårdsskolan 7-9 30 27 57 40 11 

Bråtenskolan 19 42 61 44 2 

Häsängsskolan  2 2 1  

Karlbergsskolan 14 40 54 40 11 

Rävåsskolan 16 37 53 46 7 

Sandviksskolan 15 12 27 21 3 

Skrantaskolan 13 37 50 23 4 

Stråningstorpsskolan 9 10 19 14 1 

Österledsskolan 30 35 65 46 2 

 

Grundsärskola 4 1 5 2 3 

Summa 199 356 555 396 81 
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 Registrerade 

kränkningar 

2020 

Bedömd 

som 

kränkning 

2020 

Registrerade 

kränkningar 

2019 

Bedömd 

som 

kränkning 

2019 

Registrerade 

kränkningar 

2018 

Bedömd 

som 

kränkning 

2018 

Förskola 7 1 7 5 2 2 

Fritidshem 21 15 16 16 11 11 

Förskoleklass 13 9 5 5 15 8 

Grundskola 509 359 529 449 433 378 

Grundsärskola 5 2 11 5 11 5 

Skolinspektionen, ärenden och granskningar 

Nedan redovisas Skolinspektionens ärenden och granskningar vid Barn- och utbildningsnämndens 

verksamheter för de senaste fem åren. 

Skolinspektionsärenden 2020 2019 2018 2017 2016 Summa 

Anmälan 7 1 6 6  20 

Tematisk granskning 1 2  1 2 6 

Tillsyn 1    1 2 

Övrigt  1  2  3 

Summa 9 4 6 9 3 31 

 

År Beskrivning 

2020 Anmälan Österledsskolan 

2020 Anmälan Österledsskolan 

2020 Anmälan Aggerudsskolan och Skrantaskolan 

2020 Anmälan Österledsskolan 

2020 Anmälan Karlbergsskolan 

2020 Anmälan Sandviksskolan 

2020 Anmälan Karlbergsskolan 

2020 Kartläggning och tidiga stödinsatser i förskoleklassen - Tematisk kvalitetsgranskning 

2020 Tematisk tillsyn Karlskoga grundsärskola 
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År Beskrivning 

2019 Anmälan Bråtenskolan 

2019 Kartläggning och tidiga stödinsatser i förskoleklass Rävåsen 

2019 Resultatskillnader inom skolor 

2019 Skolinspektionen beslut gällande kopior på bedömda nationella prov 

2018 Anmälan Bråtenskolan 

2018 Anmälan Skrantaskolan 

2018 Anmälan Karlbergsskolan 

2018 Anmälan Stråningstorpsskolan 

2018 Anmälan Stråningstorpsskolan 

2018 Anmälan Aggerudsskolan sär 

2017 Anmälan Karlbergsskolan 

2017 Anmälan Aggerudsskolan och Skrantaskolan 

2017 Anmälan Bregårdsskolan 7-9 

2017 Anmälan Bregårdsskolan 7-9 

2017 Anmälan gällande plats i förskola 

2017 Anmälan Aggerudsskolan 

2017 Deltagande i pilotstudie avseende kommuners klagomålshantering 

2017 Skolinspektionens ombedömning av nationella prov genomförda vårterminen 2017 

2017 Skolinspektionens förskoleenkät 

2016 Kommunernas erbjudande om omsorg på obekväm tid 

2016 Skogsduvans förskola utifrån arbetet med flerspråkiga barns språkutveckling 

2016 Skolinspektionens tillsyn av de fristående skolorna Lonnhyttan och Granbergdals skola 

Anmälningar kan avse plats i förskolan, skolsituation för elev, brister i undervisning, kränkande behandling med mera. 
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Jämställdhetsintegrering - uppdrag inom CEMR-deklarationen 

Kommunfullmäktige antog den 15 juni 2009 §119 CEMR-deklarationen om jämställdhet. CEMR-

deklarationen är ett verktyg för kommuner att integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska 

beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten. Deklarationen är omfattande och genomförandet 

har skett stegvis. Kommunstyrelsen beslutade att följande artiklar i deklarationen är prioriterade 

• Bekämpa stereotyper (artikel 6) 

• Jämställdhetsanalyser (artikel 9) 

• Utbildning och livslångt lärande (artikel 13) 

• Barnomsorg (artikel 16) 

• Kultur, idrott och fritid (artikel 20) 

• Säkerhet och trygghet (artikel 21) 

• Könsrelaterat våld (artikel 22) 

• Stadsplanering och lokal planering (artikel 25) 

• Kommunen som reglerande instans (artikel 29) 

Under 2017-2018 deltog Karlskoga kommun i ett projekt, som SKR (dåvarande SKL) höll i, som 

syftade till att jämställdhetsintegrera övergripande mål, styrdokument och processer för att kunna 

säkerställa likvärdig och bra verksamhet för kvinnor, män, flickor och pojkar. 

Skolförvaltningen riktade in sig på analys av den årliga läsårsrapporten där elevernas resultat från 

betygsättning och omdömen presenteras uppdelade på kön och skolenhet. Det är sedan länge känt att 

flickornas resultat är bättre än pojkarnas när man tittar på resultatet för alla elever. Vid en djupare 

analys kommer andra mönster fram, särskilt med tanke på de socioekonomiska faktorer som vi 

behöver ta hänsyn till vid analys av elevernas resultat. 

Enligt skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete ska huvudmän, förskole- och skolenheter 

systematiskt och kontinuerligt följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de 

nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen. Verksamhetens resultat behöver 

dessutom följas upp, analyseras och bedömas i förhållande till vad vetenskap och beprövad erfarenhet 

lyfter fram som betydelsefullt i genomförandet. Även vid planering och prioritering av 

utvecklingsinsatser är det viktigt att ta hänsyn till aktuell forskning. Det systematiska kvalitetsarbetet 

ställer krav på ett arbetssätt som gör kvalitet och likvärdighet synlig. Genom att skollagen och 

läroplanerna är utformade på det sätt de är omfattas redan flera av CEMR-deklarationens artiklar i det 

vardagliga arbetet i skolans värld och analyser genomförs ur jämställdhetsperspektiv i samband med 

uppföljning av resultat. Skolförvaltningen har analyserat kommunstyrelsen prioriterade CEMR-artiklar 

och gör bedömningen att de redan är integrerade i det vardagliga arbetet. Skolförvaltningen arbetar för 

att säkerställa en likvärdig utbildning för våra elever och en likvärdig omsorg för våra barn. 

Jämställdhet får inte uppfattas som ett projekt utan ska finnas med som ett perspektiv i allt arbete. 
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Kränkande behandling
Avser registrerade kränkningar under perioden 2020-01-08 - 2020-12-21

Sammanfattning

 

Antal avslutade ärenden Antal %

Ja 459 80,8%

Nej 109 19,2%

Totalt 568 100,0%

Totalt

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

2020

Total 46 61 56 26 45 17 0 28 79 73 75 62
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Polisanmält Antal %

Nej 500 98,2%

Ja 9 1,8%

(blank) 0,0%

Totalt 509 100,0%

 

Status Antal %

Ärendet avslutat 479 84,3%

Utredning pågår 67 11,8%

Utredning klar - åtgärder krävs 13 2,3%

Ej påbörjat 9 1,6%

Totalt 568 100,0%

 

Vuxen på plats Antal %

Ja 261 46,0%

Nej 190 33,5%

Oklart, vet ej 117 20,6%

Totalt 568 100,0%

 

Vårdnadshavare informerad Antal %

Ja 466 82,0%

Nej 75 13,2%

Vet ej 27 4,8%

Totalt 568 100,0%
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Bedöms som kränkning Antal %

Ja 401 82,7%

Nej 84 17,3%

(blank) 0,0%

Totalt 485 100,0%

 

Inträffade Antal %

Inomhus 341 60,0%

Utomhus 227 40,0%

Totalt 568 100,0%
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Bedömning kränkande behandling per enhet

Bedömning Ja Nej (blank) Totalt

Fritids 15 5 20

Aggerudsskolan 2 2

Karlbergsskolan 3 1 4

Möckelnsgymnasiet RO5 1 1

Rävåsskolan 9 1 10

Stråningstorpsskolan 2 1 3

Förskola 1 6 7

Gullvivan 1 1

Karlberg 1 1

Kartografen 1 1

Räven 1 1

Rödhaken 3 3

Förskoleklass 9 4 13

Aggerudsskolan 2 2

Bråtenskolan 1 1

Rävåsskolan 7 2 9

Sandviksskolan 1 1

Grundskola 369 63 432

Aggerudsskolan 13 19 32

Bregårdsskolan 4-6 81 3 84

Bregårdsskolan 7-9 40 11 51

Bråtenskolan 44 2 46

Häsängsskolan 1 1

Karlbergsskolan 40 11 51

Rävåsskolan 46 7 53

Sandviksskolan 21 3 24

Skrantaskolan 23 4 27

Stråningstorpsskolan 14 1 15

Österledskolan 46 2 48

Grundsärskola 2 3 5

Bregårdsskolan 7-9 1 1

Grundsärskola 7-9 2 2 4

Gymnasieskola 5 3 8

Möckelnsgymnasiet RO1 2 2

Möckelnsgymnasiet RO2

Möckelnsgymnasiet RO3 2 2 4

Möckelnsgymnasiet RO4 1 1

Testenhet Gymnasium 1 1

Totalt 401 84 485
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Kränkningar efter tidsintervall

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

<202
0-01-

08
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

>202
0-12-

21

Total 0 4 0 0 0 0 0 0 4 29 44 73 71 105 76 82 46 25 2 3 3 0 0 1 0 0

0

20

40

60

80

100

120

Tid på dygnet 



Kränkande behandling

Karlskoga kommun
6 (15)

tisdag
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onsdag

tisdag

torsdag

fredag

fredag

torsdag

torsdag

tisdag

onsdag

måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag

Oklart, vet ej 28 27 17 25 20

Nej 42 48 41 30 26 1 2

Ja 42 54 56 53 53 1 2
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Tillvägagångssätt per verksamhet

 

Tillvägagångssätt Antal %

Verbalt 330 43,4%

Fysiskt 327 43,0%

Psykosocialt 63 8,3%

Text- eller bildburet 41 5,4%

Totalt 761 100,0%
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Bedömd orsak till kränkning

 

Orsak till kränkning Antal Fördelning

Annan orsak 367 87,2%

Etnisk tillhörighet 29 6,9%

Kön 12 2,9%

Sexuell läggning 6 1,4%

Religion/annan trosuppfattning 4 1,0%

Funktionshinder 1 0,2%

Ålder 1 0,2%

Könsöverskridande identitet/uttryck 1 0,2%

Totalt 421 100,0%
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Antal kränkningar per skola

Bråtenskolan

Bråtenskolan

Bråtenskolan

Bråtenskolan

Bråtenskolan

Bråtenskolan

Bregårdsskolan 7-9

Rävåsskolan
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udssk
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Gymnasieskola 2 1 8 1 1

Grundsärskola 1 4

Grundskola 37 84 57 61 2 54 53 27 50 19 65

Förskoleklass 2 1 9 1

Förskola 1 1 1 1 3

Fritids 2 5 1 10 3
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Antal ärenden efter kön (utsatt) och enhet

Kön Flicka / Kvinna Pojke / Man Totalt

Fritids 6 15 21

Aggerudsskolan 2 2

Karlbergsskolan 1 4 5

Möckelnsgymnasiet RO5 1 1

Rävåsskolan 4 6 10

Stråningstorpsskolan 3 3

Förskola 2 5 7

Gullvivan 1 1

Karlberg 1 1

Kartografen 1 1

Räven 1 1

Rödhaken 1 2 3

Förskoleklass 7 6 13

Aggerudsskolan 1 1 2

Bråtenskolan 1 1

Rävåsskolan 4 5 9

Sandviksskolan 1 1

Grundskola 180 329 509

Aggerudsskolan 12 25 37

Bregårdsskolan 4-6 22 62 84

Bregårdsskolan 7-9 30 27 57

Bråtenskolan 19 42 61

Häsängsskolan 2 2

Karlbergsskolan 14 40 54

Rävåsskolan 16 37 53

Sandviksskolan 15 12 27

Skrantaskolan 13 37 50

Stråningstorpsskolan 9 10 19

Österledskolan 30 35 65

Grundsärskola 4 1 5

Bregårdsskolan 7-9 1 1

Grundsärskola 7-9 3 1 4

Gymnasieskola 5 8 13

Möckelnsgymnasiet RO1 2 2

Möckelnsgymnasiet RO2 1 1

Möckelnsgymnasiet RO3 4 4 8

Möckelnsgymnasiet RO4 1 1

Testenhet Gymnasium 1 1

Totalt 204 364 568
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Drabbad elev

Flicka / Kvinna

Pojke / Man

Pojke / Man

Pojke / Man

Pojke / Man

Flicka / Kvinna

Pojke / Man

Flicka / Kvinna

Flicka / Kvinna

Pojke / Man

Pojke / Man

Pojke / Man

Flicka / Kvinna
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Pojke / Man
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Pojke / Man

Pojke / Man

Flicka / Kvinna

Pojke / Man

Pojke / Man

Flicka / Kvinna

Flicka / Kvinna

Pojke / Man

Flicka / Kvinna Pojke / Man

Annat 21 27

Fri lek 12 20

Lektionstid 52 94

Pedagogisk verksamhet 10 15

Rast 97 191

Sociala medier 20 15

Till eller från lektion på annan skola 3 6

Till eller från verksamheten 19 30

Utflykt, studieresa, lägerskola 1
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Pojke / Man

Pojke / Man

Pojke / Man

Pojke / Man

Pojke / Man

Pojke / Man

Pojke / Man

Pojke / Man

Flicka / Kvinna

Pojke / Man

Pojke / Man
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1 - 3 år 5 10

4 - 5 år 1 4

Förskoleklass 7 6

Gy1 4 5

Gy2 1 1

Gy3 2 2

Årskurs 1 10 20

Årskurs 2 16 30

Årskurs 3 21 47

Årskurs 4 16 54

Årskurs 5 21 47

Årskurs 6 24 38

Årskurs 7 37 57

Årskurs 8 23 28

Årskurs 9 16 15
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Plats inomhus där  kränkningen inträffade

 

Plats inomhus Antal Fördelning

Lektionsal / Hemvist 114 33,2%

Korridor 91 26,5%

På annan plats inomhus 43 12,5%

Uppehållsrum/rasthall 40 11,7%

Omklädningsrum 30 8,7%

Skolrestaurang / Kök 17 5,0%

Förskolelokal 5 1,5%

Kafeteria 2 0,6%

Toalett 1 0,3%

Totalt 343 100,0%
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Plats utomhus där  kränkningen inträffade

 

Plats utomhus Antal Fördelning

Skolgården 172 75,4%

Bollplan 15 6,6%

Skolvägen till / från 14 6,1%

På annan plats utomhus 12 5,3%

Utanför skolområdet 7 3,1%

Till eller från lektion i annan skola 4 1,8%

Lekplats 3 1,3%

Utfärd, friluftsdag, lägerskola 1 0,4%

Totalt 228 100,0%
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Händelsen inträffade under

 

Inträffade under Antal Fördelning

Rast 288 45,5%

Lektionstid 146 23,1%

Till eller från verksamheten 49 7,7%

Annat 48 7,6%

Sociala medier 35 5,5%

Fri lek 32 5,1%

Pedagogisk verksamhet 25 3,9%

Till eller från lektion på annan skola 9 1,4%

Utflykt, studieresa, lägerskola 1 0,2%

Totalt 633 100,0%
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Olycksfall barn och ungdom

Barnolycksfall och tillbud

Vald period: 2020-01-01 - 2020-12-31

Rapporten omfattar: Förskoleklass, Grundskola, Fritidshem, Förskola, Gymnasieskola, Annan verksamhet

Totalt antal ärenden: 408

 

Avslutat ärende? Antal %

Ja 341 83,6%

Nej 67 16,4%

Totalt 408 100,0%

Totalt
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Olycksfall barn och ungdom

Sammanfattning

 

Olycksfall/Tillbud Antal %

Olycksfall/personskada 341 83,6%

Tillbud 67 16,4%

Totalt 408 100,0%

 

Info vårdnadshavare Antal %

Ja 313 91,8%

Nej 28 8,2%

(blank) 0,0%

Totalt 341 100,0%

 

Hänvisad till Antal %

Inte hänvisad 127 37,2%

Hemmet 92 27,0%

Sjukhus 34 10,0%

Skolsköterska 33 9,7%

Vårdcentral 22 6,5%

Tandläkare 19 5,6%

Annat 11 3,2%

Ambulans 3 0,9%

(blank) 0,0%

Totalt 341 100,0%

 

Kön Antal %

Pojke 216 63,3%

Flicka 125 36,7%

(blank) 0,0%

Totalt 341 100,0%
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Olycksfall barn och ungdom

Tid på dygnet som olyckfallet inträffade
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Olycksfall barn och ungdom

Olycksfallet inträffade under

 

Inträffade under Antal Fördelning

Rast/lek 237 58,1%

Verksamhetstid/Lektion 141 34,6%

Annat 15 3,7%

Till eller från verksamheten 15 3,7%

Totalt 408 100,0%
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Olycksfall barn och ungdom

Olyckor inomhus

 

Olyckor inomhus Antal Fördelning

Avdelning 34 22,1%

Idrottshall inklusive omklädningsrum 26 16,9%

Klassrum/Hemvist/Avdelning 22 14,3%

Ämnessal/Specialsal 17 11,0%

Lekhall 12 7,8%

Kapprum/Skötrum 12 7,8%

Korridor 9 5,8%

På annan plats inomhus 8 5,2%

På annan plats inomhus, förskola 6 3,9%

Matsal/Kök 4 2,6%

Matsal / Kök / Skolrestaurang 3 1,9%

Kapprum 1 0,6%

Totalt 154 100,0%
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Olycksfall barn och ungdom

Olyckor utomhus

 

Olyckor utomhus Antal Fördelning

Förskolegården 134 53,0%

Skolgården 77 30,4%

Lekplats/Bollplan 17 6,7%

På annan plats utomhus 11 4,3%

Utfärd, friluftsdag, lägerskola 4 1,6%

Utanför skolområdet 3 1,2%

Utanför förskolegården 3 1,2%

Utfärd, friluftsdag, studiebesök 2 0,8%

På annan plats utomhus, förskola 2 0,8%

Totalt 253 100,0%
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Olycksfall barn och ungdom

Typ av skada

 

Skadetyp Antal Fördelning

Sårskada 97 25,7%

Fallskada 97 25,7%

Annan 90 23,8%

Fraktur, spricka 29 7,7%

Tandskada 24 6,3%

Klämskada, mjukdelsskada 18 4,8%

Stukning, vrickning 18 4,8%

Brännskada 4 1,1%

Allergisk reaktion 1 0,3%

Totalt 378 100,0%
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Olycksfall barn och ungdom

Var på kroppen inträffade skadan

 

Var på kroppen Antal Fördelning

Ansikte 128 32,7%

Huvud, hals 74 18,9%

Hand, finger 54 13,8%

Tänder 36 9,2%

Arm 36 9,2%

Fot 19 4,9%

Överkropp 14 3,6%

Ögon 11 2,8%

Ben 11 2,8%

Underkropp 4 1,0%

Hela kroppen 4 1,0%

Totalt 391 100,0%
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Olycksfall barn och ungdom

Skadetyp / Kroppsdel

Ansikte

Ansikte

Ansikte

Huvud, hals

Huvud, hals

Ansikte

Överkropp

Huvud, hals

Huvud, hals

Hand, finger

Hand, finger

Arm

Arm

Ansikte Arm Ben Fot Hand, finger
Hela

kroppen
Huvud, hals Tänder Underkropp Ögon Överkropp

Tandskada 8 24

Sårskada 58 2 5 1 20 11 8 6 3

Stukning, vrickning 2 11 5 1

Klämskada, mjukdelsskada 3 3 10 1 1 1

Fraktur, spricka 2 10 2 5 11 1 1

Fallskada 36 13 3 7 3 36 12 2 2 5

Brännskada 4

Annan 37 9 3 2 4 1 29 2 2 5 7

Allergisk reaktion 1 1
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Olycksfall barn och ungdom

Skola/Förskola

 

Skola/Förskola Antal Fördelning

Bråten 53 13,0%

Aggerudsskolan 35 8,6%

Rävåsskolan 27 6,6%

Sandviksskolan 24 5,9%

Karlbergsskolan 17 4,2%

Humlan 17 4,2%

Bråtenskolan 16 3,9%

Karlberg 13 3,2%

Vitsippan 12 2,9%

Skrantaskolan 11 2,7%

Lärkan 11 2,7%

Pärlan 10 2,5%

Österledskolan 10 2,5%

Loviselunds förskola 10 2,5%

Blåklinten 9 2,2%

Smeden 9 2,2%

Stråningstorpsskolan 9 2,2%

Bregårdsskolan 4-6 9 2,2%

Ugglan 8 2,0%

Prästkragen 7 1,7%

Möckelnsgymnasiet RO1 7 1,7%

Träningsskolan 6 1,5%

Häsängsskolan 6 1,5%

Myran 5 1,2%
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Olycksfall barn och ungdom

Grundsärskola 7-9 5 1,2%

Sjölyckan 5 1,2%

Åskullen 4 1,0%

Ängen 4 1,0%

Kartografen 4 1,0%

Solbringen 4 1,0%

Grundsärskola F-6 4 1,0%

Möckelnsgymnasiet RO4 4 1,0%

Vallmon 3 0,7%

Sandmo 3 0,7%

Rödhaken 3 0,7%

Kompassen 3 0,7%

Möckelnsgymnasiet RO5 3 0,7%

Trollet 3 0,7%

Mårbacka 2 0,5%

Rödluvan 2 0,5%

Bregårdsskolan 7-9 2 0,5%

Gullvivan 2 0,5%

Möckelnsgymnasiet RO2 2 0,5%

Räven 2 0,5%

Sandtorpet 1 0,2%

Häsängen 1 0,2%

Möckelnsgymnasiet RO3 1 0,2%

Totalt 408 100,0%
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Olycksfall barn och ungdom

Skadetyp per verksamhet

Sårskada

Fallskada

Fallskada

Fallskada

Annan

Annan

Sårskada

Sårskada

Fallskada

Stukning, vrickning

Fraktur, spricka

Annan

Allergisk
reaktion

Annan Brännskada Fallskada Fraktur, spricka
Klämskada,

mjukdelsskada
Stukning,
vrickning

Sårskada Tandskada

Annan verksamhet 1 6 2 2

Fritidshem 4 7 6 1 1 9 2

Förskola 44 54 5 9 5 51 11

Förskoleklass 2 4 1 1 6 3

Grundskola 30 3 28 17 7 10 26 8

Gymnasieskola 4 1 2 2 3
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Olycksfall barn och ungdom

Hänvisning per verksamhet

Skolsköterska

Hemmet

Inte hänvisad

Inte hänvisad

Inte hänvisad

Inte hänvisad

Inte hänvisad

Skolsköterska

Hemmet

Annat

Inte hänvisad

Sjukhus

Ambulans

Ambulans Annat Hemmet Inte hänvisad Sjukhus Skolsköterska Tandläkare Vårdcentral

Annan verksamhet 2 1 2 1 2 2

Fritidshem 15 3 2 4 2

Förskola 4 37 89 10 12 7

Förskoleklass 4 6 2 2 1

Grundskola 1 5 33 26 16 23 6 9

Gymnasieskola 2 2 1 3 2 2

2 1 2 1 2 2 
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Olycksfall barn och ungdom

Hänvisning per skadetyp

Skolsköterska

Hemmet

Inte hänvisad

Inte hänvisad

Inte hänvisad

Inte hänvisad

Inte hänvisad

Skolsköterska

Skolsköterska

Hemmet

Hemmet

Annat

Inte hänvisad

Ambulans Annat Hemmet Inte hänvisad Sjukhus Skolsköterska Tandläkare Vårdcentral

Tandskada 1 7 1 15

Sårskada 3 22 35 10 10 6 11

Stukning, vrickning 1 5 2 5 3 2

Klämskada, mjukdelsskada 5 8 2 3

Fraktur, spricka 2 9 3 9 1 1 4

Fallskada 2 1 38 36 8 4 4 4

Brännskada 1 1 2

Annan 1 5 16 47 6 12 3

Allergisk reaktion 1
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Nyckeltals-ID Titel 2015 2016 2017 2018 2019 2020

U11401
Plats på förskola på önskat 
placeringsdatum, andel barn (%) 37 39 55 60 67 68

N11008 Kostnad förskola, kr/inskrivet barn 127 967 129 671 130 109 136 079 148 107

N11810

Heltidstjänster med 
förskollärarlegitimation, kommunal 
regi, andel (%) 49 45 45 42

N11802
Förskolebarn i fristående förskola och 
ped. omsorg, andel  (%) 8,1       7,4       7,7       

N01952 Invånare 0-5 år, antal 1833 1862 1 868 1 866 1 831

N02908
Framskrivning, förväntat antal 
invånare 0-5 år om 5 år 2083 2064 1 516 1 508 1 511

N15505
Elever i åk. 9, meritvärde kommunala 
skolor, genomsnitt (17 ämnen) 208,9 208,5 209,2 207,4 205,7 208,4

Skolverket
Elever i åk 9, meritvärde (födda 
utomlands) 131,1 136,9 122,9 141,3 136,1

N15419

Elever i år 9 som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen, 
kommunala skolor,  andel (%) 71,1 64,7 66,8 67,6 62,2 69,6

U15461

Elever i år 9 som är behöriga till 
yrkesprogram avvikelse från 
modellberäknat värde kommunala 
skolor, procentenheter -6,0 -6,1 -7,8 -6,7 -11,8

Skolverket
Andel av elever i åk 9 som uppnått 
kunskapskravet i matematik 80,3 83,8 76,8 79,8 74,2

N15027
Kostnad grundskola F-9, 
hemkommun, kr/elev 84 157 89 265 92 547 95 832 102 206

N15053
Kostnad kommunal förskoleklass, 
kr/elev 53 552 61 105 55 272 57 617 64 534

N15835
Elever i grundskola F-9, hemkommun, 
antal 3 295 3 425 3 336 3 331 3 335

N15901
Nyinvandrade elever, grundskola åk 1-
9, hemkommun, andel (%) 8,0           9,0       7,8       7,3       6,8       

N15814

Lärare (heltidstjänster) med 
lärarlegitimation och behörighet i 
minst ett ämne i grundskola åk 1-9, 
kommunala skolor, andel (%) 76,8         71,2     71,0     72,8     73,8     

N15034

Elever/lärare (årsarbetare) i 
kommunal grundskola åk 1-9, 
lägeskommun, antal 12,3         11,6     11,3     12,0     11,9     



Nyckeltals-ID Titel 2015 2016 2017 2018 2019 2020

N15533
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i 
skolan, positiva svar, andel (%) 85,7     79,2     

N02904
Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta 
hushåll, andel (%) 13,3         14,2     14,5     13,3     

ELSA

Så här ser jag på livet just nu, 
förskoleklass, skala 0-10,andel 7-10 
(%) 94 93

ELSA

Jag ser positivt på framtiden, 
Stämmer mycket bra/ganska bra, 
andel (%) - Åk 4 96 95

ELSA

Jag ser positivt på framtiden, 
Stämmer mycket bra/ganska bra, 
andel (%) - Åk 7 94 96

ELSA
Jag mår bra varje dag/ofta, andel (%) - 
Fsk 97 89

ELSA
Jag mår bra varje dag/ofta, andel (%) - 
Åk 4 90 91

ELSA
Jag mår bra varje dag/ofta, andel (%) - 
Åk 7 89 87
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Uppföljning av BUN-planen 2017-2020 

Sammanfattning 

Barn-och utbildningsplanen (BUN-planen) arbetades fram för att vara ett 

stöd och en viljeinriktning för politiska prioriteringar i Karlskoga 

kommun för Barn- och utbildningsnämndens alla verksamheter. Målet 

var att göra Karlskoga till en framstående utbildningsort. I BUN-planen 

anges ett antal delmål. I samband med årsrapporten 2020 presenteras här 

en uppföljning av hur långt arbetet har kommit. 

 

Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 januari 2021    

 

Bakgrund 

Förskola och grundskola1
 är två viktiga steg på vägen i ett barns utveckling mot 

sitt vuxen-liv. Till förskolans och grundskolans uppgifter hör därför bland annat 

att ge barn och elever tillräckliga förutsättningar för att i nästa steg klara 

gymnasiet, gymnasiesärskolan eller annan yrkesutbildning. Förskolan och 

grundskolan har i uppgift att säkerställa att eleverna kan nå tre tydliga 

kunskapsmål i den etapp som avslutas med årskurs 9:  

 

• Läroplanen ställer krav på skolorna och deras huvudmän, dvs. bland 

annat kommunen, att skapa förutsättningar för att varje elev når en viss 

lägsta nivå i sina kunskaper inom olika områden. Enkelt uttryckt 

innebär detta att varje elev i årskurs 9 ska nå minst betyget E i varje 

ämne. 

• Alla elever blir behöriga till gymnasiets nationella program, minst till 

de yrkesförberedande programmen. 

• Alla barn och elever har rätt till ett lärande och utveckling som innebär 

att de når så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Detta 

innebär bland annat att meritvärdena ska vara så höga som möjligt. 

 
Dessa tre mål kompletterar varandra. Det första är ett grundkrav. Det är alltså 

inte ett mål som skolorna ska sträva mot, utan en nivå som förväntas kunna nås, 

och detta ska gälla varje elev. Om det görs så är även det andra målet uppfyllt, 

dvs. då har alla elever behörighet till ett nationellt gymnasieprogram. Det tredje 

målet går längre. Detta innebär alltså att förskolor och skolor är skyldiga att ”så 

långt som möjligt” ge barn och elever stöd, oavsett om en elev har svårt eller 

 
1 Med grundskola innefattas här även förskoleklass, fritidshem och grundsärskola.   
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lätt att klara kunskapskraven (”höga förväntningar”). Om det ”kan befaras att en 

elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska eleven 

skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie 

undervisningen” (se SFS 2010:800, kap. 3). Utöver den ledning och stimulans 

som alla barn/elever ska få och de extra anpassningar som lärare och övrig 

skolpersonal kan ge som stöd till vissa kan en del elever behöva extra 

anpassningar eller särskilt stöd för att nå målen för utbildningen. Alla 

barn/elever har rätt att känna att de lyckas i skolan. 

 

Område 1 – Skolans måluppfyllelse 

Det är huvudmannens ansvar att säkerställa hög kvalitet och måluppfyllelse i 

samtliga lagstyrda verksamheter som faller inom nämndens ansvarsområde. 

Med skolans måluppfyllelse avses samtliga verksamheters arbete mot de 

nationella målen. Förskolan lägger grunden för skolans måluppfyllelse och 

förskoleklassen är länken mellan förskola och årskurs 1. Med kunskapsresultat 

avses en snävare del av måluppfyllelsen och som utgår från elevernas 

prestationer. 

 

Målbild – var vill vi vara år 2020 Status år 2020 

Skolan är kompensatorisk och integrerande. Alla elever 

ska ges likvärdiga förutsättningar för måluppfyllelse, ett 

socialt sammanhang och integration. 

Målet är delvis 

uppnått 

Alla elevers förmågor tas till vara och alla elever ska 

känna att de kan lyckas. 
Målet är delvis 

uppnått 

En hög förmåga hos skolans personal att ge varje 

barn/elev ett gott bemötande baserat på ömsesidig tillit, 

höga men realistiska förväntningar på varje barn/elev 

och kunskap om bemötande.  

Målet är delvis 

uppnått 

Skolans chefer har möjlighet till och kompetens för att 

utöva ett pedagogiskt nära ledarskap med fokus på 

uppföljning, återkoppling och utveckling.  

Målet är uppnått 

Med egna kvalitetssystem säkerställs en hög 

genomsnittlig kvalitet på undervisningen i Karlskogas 

förskolor och skolor och en hög lägstanivå.  

Målet är delvis 

uppnått 

Förvaltningen utgör ett brett och professionellt stöd som 

utmanar, samordnar och underlättar för nämndens 

förskolor och skolor.  

Målet är delvis 

uppnått 
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Under 2017-2020 har flera insatser prioriterats som stärker 

förutsättningarna för verksamheten att utveckla det pedagogiska arbetet. 

 

Delmål Genomförda aktiviteter 

Minska antalet 

barn/elever per 

förskolelärare/lärare i 

förskolan och skolan. 

 

- Extra tilldelningar 2019 och 2020 för 

drift och investeringar 

- Koncept-förskola har utvecklats och 

Bullerdalen står klar 2021 

- Temporära avdelningar inom 

förskolan har förlängts 

- Ny förskola för att få ned barnantal 

per avdelning är planerad till 2022 

- 2-lärare- och 3-läraresystem har 

införts på flera skolor 

Insatser tidigt i förskola, 

förskoleklass, fritidshem 

och de tidiga skolåren 

- Lässatsning för alla åldrar 

- Läsplan för förskola, F-3 och 4-6 är 

klar. Läsplan för 7-9 är på gång 

- Speciallärare/-pedagoger till F-1 

- Planeringstid i fritidshem har införts, 

4h för fritidspedagoger i alla 

fritidshem 

- Planeringstiden i förskolan har ökat 

- Ny barnhälsoplan för förskolan  

- Ny elevhälsoplan för grundskolan  

Vidareutveckla och stärka 

undervisningens kvalitet. 

- Språkutvecklingsarbete på förskola 

och grundskola inkl läsplaner 

- Matematikplan för F-3 

- Ny läroplan i förskola, Fp18 

- Nya förstelärare har rekryterats och 

de har uppdrag mot flera skolor. 

Försteläraruppdragen är numera 

tidsatta. 

Öka inkluderingen mellan 

grundsärskola och 

grundskola 

- Grundsärskolan har blivit ett eget 

rektorsområde  

- Det är beslutat att Träningsskolan ska 

vara placerad på Bråtenskolan. Det är 

i dagsläget inte klart när det kan ske 

en flytt dit 

- Elevhälsoplan för grundsärskolan 
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Delmål Genomförda aktiviteter 

Förbättra och utveckla de 

förvaltningsgemensamma 

administrativa systemen, 

digitala verktygen för 

dokumentation, 

uppföljning och 

utveckling av verksamhet. 

- SITS-gruppen har bildats (SITS står 

för strategisk IT i Skolförvaltningen) 

- Digitaliseringsplan har arbetats fram 

av SITS-gruppen 

- Digitala elevakter 

- Införande av Hypergene som 

beslutsstödsystem, som stöd för 

planering och uppföljning av mål, 

budget och det systematiska 

kvalitetsarbetet 

- Deltagit i projektet REDI (projekt för 

att öka resfria och digitala möten) 

- Teams har införts  

- Kompetensutveckling inom 

digitalisering för all personal inom 

skolan 

- Covid-19 har medfört att 

verksamheterna har tagit stora steg 

mot resfria och digitala möten. 

 

Säkra den löpande 

kompetensförsörjningen 

och 

kompetensutvecklingen 

av lärare och annan 

skolpersonal. 

- Deltagande i övningsskola/-förskola 

ORU/KAU 

- Deltar i KAUs referensgrupp för 

rektorsutbildning, 

- Lärlingsutbildning för barnskötare 

har startats upp 

- Långsiktigt arbete med 

kompetensförsörjningen har startats 

upp 

Förstärka barn- och 

elevhälsan så att det 

hälsofrämjande och 

förebyggande uppdraget 

via tidiga insatser kan 

utvecklas. 

- Förstärkning av centrala skolstödet 

med kurator och psykolog 

- Elevhälsoplan för grundskolan 

- Barnhälsoplan 

Skapa bättre 

förutsättningar för rektor 

att kunna arbeta mer 

behovsstyrt. 

- Varje verksamhetschefs 

utvecklingsarbete i respektive 

ledningsgrupp 

- Gemensam chefsdag för 

skolförvaltningens skolledare har 

genomförts. Dock stoppats upp av 

pandemin.  

- Hypergene har implementerats i 

kommunen 

- Satsningar på kompetensutveckling 

för att leda lärande 
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Delmål Genomförda aktiviteter 

Arbeta fram en gemensam 

kommunal 

samverkansmodell i 

samverkan med 

folkhälsonämnden för 

elever i behov av stöd; 

hur kommunen som 

huvudman kan och ska 

samverka runt denna 

målgrupp, t ex 

implementeringen av 

rutinerna för skolnärvaro, 

systematisk 

implementering av 

föräldrastöds-

/familjestödsprogram. 

- Samverkansstruktur med 

socialförvaltningen 2019, den har 

även reviderats 

- Samverkan kring Tidiga samordnade 

insatser (TSI) samordnas med 

folkhälsan 

- Samverkan med övriga 

förvaltningars styrgrupper 

- Översyn av samverkan mellan 

socialtjänst och skola har inletts. 

 

Insatser för barn och elever med utländsk bakgrund 

Ett huvudproblem för elever med utländsk bakgrund som kommer till 

Sverige under senare skolår är att dessa elever inte har tillräckligt med tid 

inom nuvarande tidsramar att komma i kapp. Det blir därför viktigt att så 

långt som möjligt försöka ge dem mer tid. Detta kan göras på olika sätt. 

Mot bakgrund av nuläge och det pågående utvecklingsarbete som idag 

sker i verksamheterna för att utveckla lärandet hos/inkludera barn och 

elever med utländsk bakgrund/nyanlända i skolan i Karlskoga, gör 

nämnden följande bedömning av vad nämnden/politiken behöver 

prioritera att stärka förutsättningarna för under de närmaste åren: 

 

Vad behövde göras Hur har det gjorts 

Mer stöd under skoldagen, exempelvis 

genom att kunna erbjuda utökad 

studiehandledning, svenska som 

andraspråk och 

modersmålsundervisning, lovskola etc. 

- Det här är ett område 

som inte har haft 

tillräcklig finansiering  

Mer ”luft i systemet” genom personella 

och lokalmässiga resurser för att kunna 

skapa fler grupper eller klasser så att 

nya barn/elever får plats och med bra 

sammansättning i förskolan eller skolan 

och på fritidshemstid. Bland annat 

skulle en ökad flexibilitet i Karlskogas 

skolsystem också underlätta möjligheter 

för enskilda elever, grundade på 

individuella bedömningar, att kunna gå 

ett extra år i grundskolan. 

- Anpassning förändrad 

etableringsersättning 

2019 

- Medel äskade inför 

2020 

- Hållbar ekonomi 

- Moderna lärmiljöer 

- Policy för utemiljöer 

- Kapacitetsutredning för 

skola har inletts. 
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Vad behövde göras Hur har det gjorts 

Fortsatt kompetensutveckling av 

personal inom språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt, 

kulturfrågor med mera, för att underlätta 

övergången till ordinarie undervisning 

och till svensk skola. 

- Språkutvecklingsarbetet 

pågår 

- Kompetensutveckling 

lärare F-1 

- Språkpedagog förskola 

påbörjat arbete 2020 

(TAKK-utbildning och 

NPF-utbildning pågår 

också) 

 

Kvar att göra 

Många insatser har påbörjats men de är inte helt genomförda, bland annat 

återstår följande: 

- Läsplan för årskurs 7-9 

- Kompetensutveckling inom elevhälsoområdet 

- Kompetensutveckling för skolledning inom analysarbete och 

ekonomi 

- Styrdokument för övergångar och tidiga insatser 

- Arbete pågår med tillgängliga lärmiljöer 

- Översyn av administrativa arbetsuppgifter och IT-system i syfte att 

förbättra det systematiska kvalitetsarbetet 

- Arbeta med att vara attraktiv arbetsgivare och skapa ett klimat som 

andas Karlskogas värdeord ”Välkomnande, kloka och innovativa 

Karlskoga” 

- Hitta nya vägar för att rekrytera behörig personal med rätt kompetens 

- Elevhälsoplan för grundskolan behöver revideras och här behöver 

rekommendationerna från granskningsrapporten ”Granskning av 

likvärdig skola” beaktas 

- Kapacitetsutredning för grundskolan är inledd 

- Kompetensutvecklingsplan för lärare behöver arbetas fram, den bör 

även gå i linje med viljeinriktningen i den nya BUN-planen som 

arbetas fram under våren 2021. 

  



 Tjänsteskrivelse  7 (12) 

 2021-01-28 2021-xxxx 
 

 

 

Område 2 – Lärmiljön, fysiskt & digitalt 

Etappmålet med 17 barn/avdelning är uppnått. Delmål för 2022 är 16 

barn/avdelning. Barn- och utbildningsnämnden har inte genomfört någon 

utökning av antalet platser i förskola i Karlskoga kommun under många 

år. Däremot har en ny femavdelningsförskola öppnat hösten 2018 

(Kartografen) och det kommer öppna en konceptförskola hösten 2021 

(Bullerdalen). Kommunens förskoleverksamhet bedrivs i flera mindre 

förskolor och de nya förskolorna är ersättningsförskolor. Det är därmed 

en utmaning att sänka antalet barn/avdelning när det inte görs någon 

utökning av antalet platser i förskolan. I investeringsplanen finns det för 

år 2022 med en ny förskola med fyra avdelningar. Barn- och 

utbildningsnämnden har justerat den och föreslagit en konceptförskola 

med sex avdelningar där två av avdelningarna är föreslagna att ersätta 

andra och de resterande fyra avdelningarna att vara utökning. Här är dock 

ekonomin fortfarande osäker. 

 

När det gäller förskolornas och skolornas fysiska lärmiljöer har ett arbete 

påbörjats. Det behövs dock ett fortsatt arbete under de närmaste åren för 

att få en sammanhållen och strategisk helhetsbild av förskole- och 

skolenheternas standard och förbättringsbehov framöver. Framförallt 

utifrån kapacitetsutredningar och skolplaceringar samt behoven kring 

tidiga insatser.  

 

Målbild – var vill vi vara år 2020 Status år 2020 

Våra förskole- och skollokaler ska hålla god 

byggnadsteknisk standard och vara tillräckliga för 

alla verksamhetsformer utifrån möjligheten att göra 

extra anpassningar; tillräckliga med avseende på 

ytor, ventilation, skolmatslokaler, toaletter, duschar 

mm. Även arbetslokaler för personalen ska vara 

tillräckliga och av god standard. 

Målet är delvis 

uppnått 

De fysiska miljöerna både utomhus och inomhus 

ska vara utformade som genomtänkta pedagogiska 

lärmiljöer som främjar lärande. Särskilt 

utomhusmiljöerna ska vara utformade så att de 

underlättar och främjar fysisk aktivitet. 

Målet är delvis 

uppnått 

Trafiksituationen runt skolorna ska vara säker. 

Eleverna ska kunna ta sig till och från skolan 

gåendes eller per cykel på ett trafiksäkert sätt. De 

elever som åker buss ska kunna ta sig trafiksäkert 

till och från hållplatser även i mörker och vintertid. 

 

Målet är delvis 

uppnått 
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Delmål Genomförda aktiviteter 

Kartlägga och planera 

behov av ny- och 

utbyggnader av 

förskolor/skolor 

- Förskott av investeringsmedel 

- Barnprognos framtagen och 

presenterad för KSAU 

- Behålla provisoriska lokaler 

- Skolbibliotek på Karlbergsskolan, 

Aggerudsskolan, Sandviksskolan och 

Stråningstorpsskolan 

- Skrantaskolans aula och utemiljö 

- Aggerudsskolan renoveras 

Kartlägga och planera 

renovering och underhåll 

av de skollokaler som inte 

åtgärdats på länge 

- Etablerat organisation 

Samhällsbyggnadsförvaltningen och 

Skolförvaltningen 

- Arbetssätt per projekt  

- Underhållsplan begärd av SBF 

Kartlägga och planera 

förändringar av 

utomhusmiljöerna så att de 

blir bättre lämpade att 

fungera som pedagogiska 

lärmiljöer och stimulera 

till fysisk aktivitet 

- Grundskolan arbetar utifrån SPSMs 

rekommendationer Om Tillgängliga 

lärmiljöer 

- Policy för Skolgårdar är framtagen 

- Rävåsskolans skolgård är upprustad 

Kvar att göra: 

- Planera och starta åtgärder för Österledsskolan. Statusutredning 

pågår. Renovering av Aggerudsskolan påbörjades under hösten 2020.  

- Nya förskolor 2021, 2022, 2024 och 2026 

Digitalisering 

Covid-19 har medfört en positiv utveckling av det digitala arbetssättet 

vid Skolförvaltningen. Det behövs dock fortfarande löpande 

uppföljningar och planering av satsningar på digitala verktyg respektive 

av pedagogiska/administrativa system samt riktade utbildningar som har 

som mål att samtliga på förvaltningen ska ha erforderlig kompetens i 

relation till sina dagliga arbetsuppgifter. 

 

Målbild – var vill vi vara år 2020 Status år 2020 

Förskolor och skolor i Karlskoga präglas av att 

digitaliseringens möjligheter tas tillvara så att de 

digitala verktygen och resurserna bidrar till att 

måluppfyllelsen, däribland kunskapsresultaten, 

förbättras.  

Målet är 

uppfyllt 

Elever och personal har en digital kompetens i linje 

med samhällets efterfrågan och ökade krav. 

Målet är 

uppfyllt 
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Målbild – var vill vi vara år 2020 Status år 2020 

Förvaltningen som helhet arbetar på ett systematiskt 

sätt med IT som ett naturligt inslag i undervisning 

och annan verksamhet. Exempelvis hanteras 

pedagogisk dokumentation respektive 

administrativt arbete på ett för kommunen 

resurseffektivt, och för barnet/eleven rättssäkert, 

sätt. 

Målet är delvis 

uppfyllt 

 
 

Delmål Genomförda aktiviteter 

God nätåtkomst för en god 

digital utveckling 

- Den här delen styr inte 

skolförvaltningen över utan det 

hänger på vilken tilldelning IT-

avdelningen har fått för ändamålet. 

Nätåtkomsten har dock förbättrats. 

Kontinuerlig uppdatering 

och förnyelse av hårdvaru- 

och mjukvarubeståndet så 

att det är väl fungerande 

och förändras i takt med 

utvecklingen 

- Digitaliseringsplan 

- Styrning av arbetet genom SITS 

- IT-samordnare finns för varje 

skolform 

- En god systemförvaltning kräver ett 

långsiktigt arbete på 

huvudmannanivå. Rekrytering pågår 

av systemstrateg för att 

skolförvaltningen bättre ska kunna 

svara upp mot de krav som ställs på 

systemförvaltning av IT-system. 

Kvar att göra: 

- Digitaliseringsplanen behöver revideras 

- Nätåtkomsten för en del förskolor behöver förbättras 

- System för dokumentation och uppföljning av delprocesser behöver 

ses över. 
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Område 3 – Attityderna och tilliten till skola och utbildning 

En viktig del i arbetet för skolornas måluppfyllelse är aktiva insatser för 

att ge barn och ungdomar positiva attityder till skolan, skolarbetet och 

utbildning i allmänhet. Detta kräver att många krafter i samhället 

samverkar, inom och utanför skolan. Hemmen har en särskilt stor 

betydelse för att påverka elevernas motivation. Det är viktigt att alla hem 

har hög tillit till skolan och det förutsätter att skolan ger goda möjligheter 

till insyn och ger tydlig, korrekt, snabb och relevant information. En 

viktig uppgift för skolan är att säkerställa att samverkan mellan hem och 

skola även i praktiken inkluderar alla elever. Även fritidsgårdarna är en 

viktig resurs när det gäller att få alla elever att känna samhörighet, 

deltagande och motivering för skolarbetet. 

 

Målbild – var vill vi vara år 2020 

År 2020 finns ett ömsesidigt och gemensamt kvalitetsåtagande mellan 

skola och hem. Åtagandet handlar om vad skolan förväntar sig av 

föräldrarna, så som sömn, frukost, läxläsning och intresse för sitt barns 

skolgång samt vad föräldrarna kan förvänta sig av skolan, exempelvis när 

det gäller kommunikation med vårdnadshavare och verksamhetens 

kvalitet. Kvalitetsåtagandet utgår från barnets bästa, där nämnden, 

förvaltningen och nämndens verksamheter har en tydlig utgångspunkt i 

barnkonventionen och barnets rätt till utbildning 

 

Vad behövde göras Hur har det gjorts 

Översyn och utveckling 

av kvalitetsåtagandena 

mellan skola och hem 

som tydliggör det 

gemensamma syftet, 

roller och 

ansvarsfördelning, 

information och insyn 

som grund för samverkan 

byggd på tillit och bred 

delaktighet. 

- Kvalitetsåtagandet 

Föräldrainflytande i grundskolan 

finns 

- Idéråd finns som verksamhetschef 

leder 

Åtgärder i och utanför 

skolan för att skapa 

positiva attityder till skola 

och fortsatt högre 

utbildning 

- Möta det lokala näringslivet 

- Grundskolan har haft en god 

samverkan med näringslivet, tagit 

fram teknikprao, arbetat med Science 

center, företagssafari för rektorer och 

SYV mm 

- Alfred Nobel science center 

- Samordnare skola-näringsliv är 

tillsatt 
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Vad behövde göras Hur har det gjorts 

Ett fortsatt arbete för att 

utveckla fritidsgårdarnas 

uppdrag och göra dem 

angelägna och 

inkluderande för alla 

ungdomar i de aktuella 

åldersgrupperna. 

- Utveckling av fritidsgårdarna pågår 

 

Kvar att göra 

- Använda Knapped i större utsträckning samt utveckla verksamheten i 

Knapped 

Skolförvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av 

Barn- och utbildningsplanen.  

 

 

 

 

Anna-Lena Sandell 

Tf förvaltningschef 
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