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Nämnden i korthet 

Ekonomiskt resultat:  

-1 019 tkr 

Ansvarsområde: 

• Gymnasieskola 

• Gymnasiesärskola 

• Centralt skolstöd, skolsköterskor för elever på Möckelngymnasiet 

• Kommunalt aktivitetsansvar för ungdomar 16-20 år (KAA) 

• Kommunal vuxenutbildning 

• Lärcentrum, erbjuder distansstudieplatser för vuxenstuderande och tentamensmöjligheter för 

högskolestuderande 

• SO-kansliet, samordnar utbildningen i samhällsorientering för nyanlända i Örebro län 

• Yrkeshögskolan 

Ansvarig ordförande: Jonas Bergman-Wallin (M) 

Ansvarig förvaltningschef: Mikael Blom 

Viktiga händelser 

Coronapandemin 

Coronapandemin har medfört att gymnasieskolan och vuxenutbildningen sedan i mars har bedrivit sin 

undervisning via distans alternativt i kombination med närundervisning. Trots stora tekniska- och 

pedagogiska utmaningar är resultatet gott. 

God måluppfyllelse 

Trots stora utmaningar under året på grund av pandemin är måluppfyllelsen fortsatt hög i 

gymnasieskolan. Måluppfyllelsen avser studieresultat, trygghet, studiero och HME-värde. 

Renovering av Möckelngymnasiet i Degerfors 

Lokalerna har renoverats med avseende på fönster, golv och ytskikt. 

Vuxenutbildningens utbud och flexibilitet 

Vuxenutbildningen har under året utvecklat utbud och arbetsformer. Det ger kommuninvånarna fler 

valmöjligheter och flexibla studieformer. 

Samverkansavtal uppsagt 

Samverkansavtalet som reglerar samarbetet kring gymnasieskola och vuxenutbildning mellan 

Karlskoga och Degerfors kommuner har sagts upp och förhandlingar om hur samarbetet ska se ut 

framåt har påbörjats. 
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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. 

Kommentar: 

Gymnasienämnden har inget nämndmål och indikator mot fullmäktigemål 1. 

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. 

Bedömning 

 

Kommentar: 

Andelen elever som påbörjar ett nationellt program och som når målen för en gymnasieexamen är hög. 

Andelen elever som uttrycker att de känner sig trygga i skolan är också fortsatt hög. Det pågår ett 

arbete i nämndens alla verksamheter med att långsiktigt förbättra måluppfyllelsen avseende 
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studieresultat, trygghet och studiero. En del av det arbetet handlar även om att öka motivationen hos 

eleverna så att de når högre resultat. 

Vuxnas lärande är en verksamhet som spänner över många områden. Vuxenutbildningen har dels ett 

kompensatoriskt uppdrag, dels ett uppdrag att möta kompetensförsörjningsbehovet lokalt och 

regionalt. SFI har ett fortsatt högt söktryck och intag sker kontinuerligt. Intresset är stort för att få gå 

en utbildning inom yrkesvux och utbudet inom regionalt yrkesvux i Örebro län är omfattande. 

Gymnasienämndens utbud har under året utökats och det finns utbildningar mot barnskötare, 

vårdbiträde, undersköterska, industri och kock. Inom yrkesvux grundläggande- och gymnasiala kurser 

sker den mesta undervisningen på distans. Många elever tycker att det är en svår studieform och därför 

erbjuds handledningspass vid något tillfälle per vecka. Möjligheten till handledning kommer att 

förbättras under 2021. 

På grund av Coronapandemin och de riktlinjer som fastställts av Folkhälsomyndigheten har 

undervisningen inom gymnasieskola och vuxenutbildning sedan mars till allra största del bedrivits 

som distans- och fjärrundervisning alternativt i kombination med närundervisning. Elever på 

yrkesprogram och elever med behov av stöd har i olika omfattning varit på plats i skolan under hösten. 

Det samma gäller för elever som studerar på introduktionsprogrammet och gymnasiesärskolan. 

Inom gymnasiesärskolan har ett projekt påbörjats i samarbete med Activa som syftar till att stärka 

arbetet kring arbetsplatsförlagt lärande (APL). Det sker i samarbete med rådgivare från Skolverket. 

Det har varit ett framgångsrikt arbete som ökar chanserna för elever från gymnasiesärskolan att 

komma ut i arbete eller praktik efter avslutade studier.  

Samverkan med andra aktörer är viktigt för både gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Det kan 

handla om samarbete kring APL inom yrkesutbildningar, inom Teknik- respektive Vårdcollege, 

universitet, idrottslag inom NIU och studiebesök i till exempel det lokala näringslivet. Under 2020 har 

internationella utbyten för både medarbetare och elever ställts in. En utökad samverkan med 

socialtjänst och folkhälsoförvaltningen har initierats för att utveckla arbetet med tidiga och 

samordnade insatser. 

Gymnasienämnden har valt att knyta samtliga nämndmål till fullmäktigemål 2 Ett gott liv. Det pågår 

ett stort utvecklingsarbete inom nämndens verksamheter med målsättningen att det ska vara god 

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

verksamhet har fokus på elevernas bästa och har därför valt en nämndmålstruktur som är tydlig och 

enkel. Alla anställda inom gymnasienämndens verksamheter bidrar till ett gott liv för eleverna. 
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Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål 

2022 

Bedömning Trend 

Andel 

ungdomar i 

gymnasiet år 1 

som anger att 

de mår bra 

varje dag/ofta 

(%) 

 
Alla 

92% 87% 86% 90%   

 
Flickor 

86% 81% 81%    

 
Pojkar 

97% 91% 91%    

Kommentar: 

Resultaten för 2020 är jämförbara med 2019 men för de senaste tre åren är dock trenden nedåtgående både 

bland kvinnor och män, även om resultatet är inom målvärdet för god måluppfyllelse. Kvinnor anger i lägre 

grad att de mår bra varje dag/ofta. Det är oklart om kvinnor mår sämre än männen eller om kvinnor har lättare 

att sätta ord på sina känslor än vad unga män har. Det finns dock en tendens att kvinnor till exempel oroar sig 

mer för studieresultat än vad unga män gör. 

Ångest är enligt elevhälsan det som en stor andel av de elever som uppger som anledning till att man mår 

psykiskt dåligt. Huruvida det är ångest eller oro som de flesta har elevhälsan svårt att avgöra. Det vi vet är att 

elever idag använder sig av termer tillhörande psykiatrin när man ska ange hur man mår, man säger oftast 

ångest istället för oro i många fall. 

Ett bra mående är viktigt och är prioriterat. Många gånger kan ungdomar trivas i skolan och prestera på ett bra 

sätt och ändå må dåligt. Det är komplext eftersom en mängd faktorer kan påverka måendet. Skolan är en 

viktig aktör för att ge förutsättningar för ett bra mående. Arbetet med studiero, trygghet, trivsel, bemötande 

och att eleverna ska lyckas med sina studier är prioriterade område i skolornas systematiska kvalitetsarbete 

eftersom det är en förutsättning för elevernas mående. Gymnasienämnden har också gjort en satsning för att 

utveckla arbetet med psykisk ohälsa. Bland annat har elevhälsan förstärkts med en kurator. 

 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål 

2022 

Bedömning Trend 

Andel 

ungdomar i 

gymnasiet år 1 

som ser positivt 

på framtiden 

stämmer 

mycket 

bra/ganska bra 

(%) 

 
Alla 

93% 96% 95% 99%   

 
Flickor 

95% 95% 93%    

 
Pojkar 

91% 96% 96%    

Kommentar: 

Resultaten för 2020 är jämförbara med 2019 och det totala resultatet är inom målvärdet för god 

måluppfyllelse. Kvinnor anger i något lägre grad än män att de ser positivt på framtiden. 

Noterbart är att 95 % av eleverna som svarat på enkäten uppger att de ser positivt på framtiden. Det är viktigt 

att skolan ger eleverna de kompetenser som krävs för att de som individer ska kunna göra egna val. Genom att 

en hög andel av eleverna får en gymnasieexamen ger det framtidstro eftersom en gymnasieexamen är viktig 

för att en ung vuxen antingen ska etablera sig på arbetsmarknaden alternativ gå vidare till högre utbildning. 

 



 

2021-02-10 08:19  7 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål 

2022 

Bedömning Trend 

Gymnasieelever 

med examen 

inom 4 år, 

hemkommun 

(%) 

 

 
Alla 

71% 70% 67% 76%   

 
Flickor 

80% 73% 69%    

 
Pojkar 

62% 67% 66%    

Kommentar: 

Den stora vattendelaren mellan ungdomar måluppfyllelse inom gymnasieskolan är mellan de som är behöriga 

och påbörjar ett nationellt program efter årskurs 9 och de som inte gör det. 

Det är stor del av ungdomarna som inte går ut gymnasiet med gymnasieexamen efter fyra år. Det beror på att 

för många ungdomar inte är behöriga till ett nationellt program efter årskurs 9 utan istället börjar på 

introduktionsprogrammet med syfte att ta igen det de inte har klarat under sin tid i grundskolan. 

Resultaten för eleverna på introduktionsprogrammet har sjunkit de senaste åren. Förklaringen är att antalet 

elever har ökat och många av de som börjat saknar många godkända betyg från grundskolan och deras 

utbildningsresa är lång. Det försämrade resultatet kan också förklaras med att antalet nyanlända med liten 

skolbakgrund har ökat kraftigt. Inom introduktionsprogrammen handlar det framför allt om att fortsätta 

utveckla samverkan med det kommunala aktivitetsansvaret, Finsam, Activa, socialtjänsten och Vuxnas 

lärande. 

För elever som påbörjar ett nationellt program efter årskurs 9 är resultaten betydligt bättre. Resultaten för 

studieförberedande- och yrkesprogram är fortsatt goda och ligger i nivå med de 25 % bästa kommunerna i 

Sverige. 

 

Mål 2.1 Alla elever uppnår sina utbildningsmål, examen eller är förberedda för en 

etablering på arbetsmarknaden 

Bedömning 

 

Kommentar: 

Covid-19 medförde att all gymnasieundervisning gick över till distans under våren. En undersökning 

genomfördes bland elever och lärare innan vårterminen avslutades för att fånga upp vad som har 

fungerat och vad som behöver utvecklas ytterligare. En lärdom blev "Att måluppfyllelse kan ske på 

många olika vis". 

Gymnasienämnden bedömer att det nämndmålet kommer vara delvis uppfyllt 2022. I förskolan och 

grundskolan pågår ett stort arbete med språkplaner och i grundskolan arbetar man även fram 

matematikplaner. Detta arbete kommer förhoppningsvis leda till att fler elever går ur 9:an och vara 

behöriga till nationella program på gymnasiet, inom några år. Målsättningen är att alla elever ska 

uppnå sina utbildningsmål, examen eller vara förberedda för en etablering på arbetsmarknaden. 
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Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål 

2022 

Bedömning Trend 

Gymnasieelever 

med examen eller 

studiebevis inom 4 

år, hemkommun 

Karlskoga (%) 

 
Alla 

77.1% 73.3% 71.8% 81.0%   

 
Flickor 

84.5% 76.4% 74.6% 81.0%   

 
Pojkar 

69.0% 69.9% 69.1% 81.0%   

Kommentar: 

Den stora vattendelaren mellan ungdomar måluppfyllelse inom gymnasieskolan är mellan de som är behöriga 

och påbörjar ett nationellt program efter årskurs 9 och de som inte gör det.  

Det är stor del av ungdomarna som inte går ut gymnasiet med gymnasieexamen efter fyra år. Det beror på att 

för många ungdomar inte är behöriga till ett nationellt program efter årskurs 9 utan istället börjar på 

introduktionsprogrammet med syfte att ta igen det de inte har klarat under sin tid i grundskolan. 

Resultaten för eleverna på introduktionsprogrammet har sjunkit de senaste åren. Förklaringen är att antalet 

elever har ökat och många av de som börjat saknar många godkända betyg från grundskolan och deras 

utbildningsresa är lång. Det försämrade resultatet kan också förklaras med att antalet nyanlända med liten 

skolbakgrund har ökat kraftigt. Inom introduktionsprogrammen handlar det framför allt om att fortsätta 

utveckla samverkan med det kommunala aktivitetsansvaret, Finsam, Activa, socialtjänsten och Vuxnas 

lärande. 

För elever som påbörjar ett nationellt program efter årskurs 9 är resultaten betydligt bättre. Resultaten för 

studieförberedande- och yrkesprogram är fortsatt goda och ligger i nivå med de 25 % bästa kommunerna i 

Sverige. 

 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål 

2022 

Bedömning Trend 

Gymnasieelever 

med examen eller 

studiebevis inom 4 

år, hemkommun 

Degerfors (%) 

 
Alla 

75.5% 75.7% 63.1% 81.0%   

 
Flickor 

75.0% 83.1% 75.6% 81.0%   

 
Pojkar 

75.9% 69.0% 53.4% 81.0%   

Kommentar: 

I Degerfors har resultatet för män som tar examen eller studiebevis inom 4 år sjunkit med 15,6 procentenheter 

jämfört med 2019. Eleverna som avses är folkbokförda i Degerfors. 65 % av ungdomarna från Degerfors har 

valt att studera på annan skola än Möckelngymnasiet i Degerfors. Resultatet är bekymmersamt och behöver 

analyseras ytterligare, vilket inte är helt enkelt eftersom eleverna har studerat hos många olika huvudmän. 
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Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål 

2022 

Bedömning Trend 

Betygspoäng efter 

avslutad 

gymnasieutbildning, 

kommunala skolor 

 
Alla 

14.1 14.2 14.4 14.6   

 
Flickor 

14.9 14.8 14.9 14.6   

 
Pojkar 

13.4 13.8 14.1 14.6   

Kommentar: 

Betygspoängen för Karlskoga är 14,4 vilket är en ökning jämfört med 2019. Det är ett bra resultat! Karlskoga 

ligger högst i Örebro län 2020 och på samma nivå som genomsnittet i riket (14,4 för 2020). 

Vid en djupare analys av betygspoängen framgår det att de högskoleförberedande programmen har 

betygspoäng på 14,7 och för yrkesprogrammen är motsvarande siffra 13,7. De program som har 14,2 eller 

högre är Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Hantverksprogrammet Frisör, Vård- och 

omsorgsprogrammet, El- och energiprogrammet samt Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet. 

Covid-19 medförde att all gymnasieundervisning gick över till distans under våren. Med kort varsel ställde 

lärarna om till digital undervisning. Det krävde mycket planering och förmåga till struktur, både av elever och 

lärare. En undersökning genomfördes bland elever och lärare innan vårterminen avslutades. En lärdom blev 

"Att måluppfyllelse kan ske på många olika vis". 

Sammanfattningsvis så var året som gått allt annat än normalt. Både elever och personal har tagit sig an 

utmaningarna med den äran, vilket inte minst syns i resultaten för framförallt eleverna i åk 3. Det finns all 

anledning för personalen inom gymnasieskolan att vara stolt över den verksamhet som bedrivits. 

 

Mål 2.2 Alla ungdomar 16-20 år befinner sig i utbildning, arbete eller praktik 

Bedömning 

 

Kommentar: 

Gymnasienämnden bedömer att det kommer vara en god måluppfyllelse 2022. Under 2020 har vi haft 

en positiv trend till ökad samverkan inom kommunens olika verksamheter för målgruppen unga som 

varken arbetar eller studerar. Gymnasieskolans introduktionsprogram liksom Vuxnas lärande har ökat 

sin samverkan med kompetensförsörjningsenheten i kommunen. Samverkan bidrar till en mer effektiv 

samordning av arbetsförberedande och studieförberedande insatser för målgruppen. Skolförvaltningen 

är liksom tidigare år en partner i samverkansplattformen på Finsam, där de arbetsförberedande och 

studiemotiverande insatserna på Coachingteamet finns att tillgå för KAA-ungdomar. 

Gymnasienämndens verksamheter har även hittat nya lösningar för att fånga upp unga med 

motivationsbrist genom projektmedel. Verksamheterna har beviljats ESF-medel samt projektmedel 

från SPSM. 

Under 2020 har arbetet med att nå alla ungdomar ytterligare förbättrats och ligger på låga nivåer som 

ca två ungdomar/år som KAA-samordnaren inte får kontakt med. Orsaken till det är oftast kort 

vistelsetid i kommunen. Aktivitetsansvaret omfattade totalt 211 ungdomar. 
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Utvecklingsområde internt är fortfarande att hålla i rutinen för överlämningar mellan avslutande enhet 

och de insatser som finns att tillgå inom KAA. Överlämningar från externa enheter fungerar mycket 

bra. Lagstiftningen kring Kommunens aktivitetsansvar är känd och externa gymnasieskolor kontaktar 

Skolförvaltningen i hög grad i samband med avbrott. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål 

2022 

Bedömning Trend 

Kommunernas 

aktivitetsansvar, 

andel 

rapporterade 

ungdomar 

Karlskoga 

 12.0% 9.0% 7.5% 7.0%   

Kommunernas 

aktivitetsansvar, 

andel 

rapporterade 

ungdomar 

Degerfors 

 13.0% 9.0% 7.5% 7.0%   

Kommentar: 

Resultatet för 2020 består egentligen av medelvärdet av föregående års resultat eftersom rapportering sker 

varje halvår. Den senaste statistiken från Skolverket visar att Karlskoga och Degerfors kommuner fortfarande 

ligger under riksgenomsnittet (9%) gällande inskrivna ungdomar i aktivitetsansvaret. Bedömningen är att den 

officiella årsstatistiken som kommer i maj kommer vara lägre än riksgenomsnittet. Detta tack vare färre 

avbrott och nyregistrerade ungdomar. 

 

Mål 2.3 Alla elever och medarbetare har en trygg och god arbetsplats som 

kännetecknas av hög delaktighet 

Bedömning 

 

Kommentar: 

Gymnasienämnden bedömer att kunna nå god måluppfyllelse 2022. Vid Möckelngymnasiet arbetar 

man aktivt med att det ska vara en trygg miljö för elever och personal. En likabehandlingsplan mot 

kränkningar, trakasserier och diskriminering upprättas årligen. Den diskuteras på klassråd och 

arbetsplatsträffar. Alla klasser har utsedda elevskyddsombud och de deltar i rektorsområdets 

skyddsrond en gång per termin. Personal och elever bemöter varandra på ett respektfullt sätt och alla 

hälsar på varandra. Personal reagerar snabbt på olämpligt språkbruk. Om möjligt har eleverna samma 

mentor under hela gymnasietiden. Målsättningen är 100% trygga elever! 

Målsättningen är att alla medarbetare inom gymnasiet och vuxnas lärande ska ha en god arbetsmiljö 

och de förutsättningar som krävs för arbetet. Medarbetares kompetens ska tas tillvara på rätt sätt i en 

ändamålsenlig organisation. Kontinuerlig kompetensutveckling och kollegialt lärande ska bidra till att 

rektorer, lärare och övrig personal blir stärkta i att driva skolutveckling. Ett hållbart ledarskap och 

engagerade medarbetare skapar goda möjligheter för en bra och attraktiv verksamhet som når 

verksamhetsmålen. 
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Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål 

2022 

Bedömning Trend 

Andel elever som 

känner sig trygga 

inför skoldagen 

Möckelngymnasiet 

 
Alla 

98% 98% 98% 100%   

 
Flickor 

98% 97% 98% 100%   

 
Pojkar 

98% 98% 98% 100%   

Kommentar: 

Resultaten kommer från ELSA-undersökningen som genomfördes vårterminen 2020 bland eleverna i årskurs 

1 på gymnasiet. Resultaten är jämförbara med föregående år. 

Trygghetsfrågan är även med i skolförvaltningens elevenkät som genomförs varje år och det är höga resultat 

även där. Eleverna i årskurs 1 är de som brukar känna sig mest trygga, resultaten för eleverna i årskurs 2 och 3 

är något lägre. 

Arbetet med studiero och trygghet är ett prioriterat område i skolornas systematiska kvalitetsarbete. 

Utvecklingen av detta har följts upp noga inom nämnden, då båda parametrarna är en grundförutsättning för 

elevernas lärande och positiva kunskapsutveckling. Både andelen elever som anser att det är arbetsro på 

lektionerna och andel som känner sig trygga på sitt program når de uppsatta målen enligt årets elevenkät. Som 

ett led i detta arbete har insatser genomförts för att hjälpa eleverna att öka sitt fokus på lektionerna. Syftet är 

att det ska leda till mindre stress på lektionerna och skapa förutsättningar för högre resultat (måluppfyllelse) 

samt minska störningsmomnten för både elever och lärare. Till exempel så har det införts förbud mot att 

använda mobilen under lektionerna, på vissa program samlas de in i början av lektionen. 

På grund av coronapandemin och införandet av distansundervisning har det funnits utmaningar med att 

systematiskt arbeta med trygghetsskapande åtgärder under 2020. 

 

Gymnasieelever 

som uppger att de 

aldrig har utsatts 

för diskriminering, 

trakasserier eller 

kränkande 

behandling (av 

elev) 

 
Alla 

90% 89% 88% 95%   

 
Flickor 

89% 87% 86% 95%   

 
Pojkar 

91% 92% 90% 95%   

Kommentar: 

Resultaten i årets elevenkät är något lägre jämfört med föregående år men trenden bedöms vara oförändrad. 

Trots det anger 90 % av eleverna att de inte utsatts för kränkande behandling. Av resultaten framgår det att 

eleverna till största delen har blivit angripna verbalt, blivit utfrusna eller ignorerade eller känt sig trakasserade 

på annat sätt. 16 personer anger att de ibland/ofta blivit fysiskt angripna av klass- eller skolkamrater under 

senaste läsåret. 

Det viktigt att fortsätta arbeta enligt de intensioner som finns beskrivna i planen mot diskriminering och 

kränkande behandling. 
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Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål 

2022 

Bedömning Trend 

Gymnasieelever 

som uppger att de 

aldrig har utsatts 

för diskriminering, 

trakasserier eller 

kränkande 

behandling (av 

personal) 

 
Alla 

91% 85% 88% 100%   

 
Flickor 

90% 81% 89% 100%   

 
Pojkar 

93% 89% 87% 100%   

Kommentar: 

Resultaten för 2020 är bättre än de för 2019 men ändå i nivå med resultaten för 2018 så trenden bedöms vara 

oförändrad. Det som är noterbart är att männen i större utsträckning uppger att de varit utsatt för 

diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling av personal under senaste året. I de fall som elever 

kontaktat rektor och haft synpunkter gällande personal så har det i de flesta fall handlat om hur eleven blivit 

bedömd på prov eller så har eleven haft synpunkter på undervisningen. I de allra flesta fall brukar eleven vilja, 

i ett möte tillsammans med rektor och den personal det gäller, reda ut vad det är som eleven upplevt som 

negativt. I enkäten är det möjligt för eleverna att lämna kommentarer och även i dessa märks att det ofta 

handlar om att en elev fått en tillsägelse av en lärare och i och med detta reagerat på antingen tillsägelsen i sig 

eller på det sätt som den framförts på. 

Utifrån lärdomar dragna från olika projekt och forskning är goda relationer och bemötande avgörande 

framgångsfaktorer för hög närvaro, goda studieresultat och trygghet. Det är ett prioriterat arbete inom 

gymnasienämndens verksamheter. I det förebyggande arbetet har eleverna en viktig roll genom att vara 

elevskyddsombud, delta i klassråd och elevråd. 

 

Gymnasieelever i 

åk 1 som känner 

sig delaktiga och 

får vara med och 

påverka i skolan 

(stämmer mycket 

bra/ganska bra), 

andel 

 
Alla 

89% 84% 81% 96%   

 
Flickor 

94% 87% 87% 96%   

 
Pojkar 

85% 82% 76% 96%   

Kommentar: 

Resultaten från ELSA-undersökningen visar en nedåtgående trend. Kvinnornas resultat är oförändrat jämfört 

med 2019 men männens resultat har sjunkit och är under accepterat värde. Det är möjligt att undervisning via 

distans ger eleverna sämre förutsättningar att vara delaktiga och få vara med att påverka skolan. 

I skolförvaltningens egen elevenkät för 2020 visar resultatet att fler elever än tidigare anser att lärare i något 

mindre utsträckning än tidigare tar hänsyn till deras åsikter. I rektors avslutningssamtal med elever som slutar 

sin utbildning tas frågor om trygghet, nöjdhet och bemötande upp. Rektor återkopplar dessa samtal till 

program-arbetslagen som tillsammans med rektor gör en analys av resultatet. Utifrån den analysen arbetar 

rektor tillsammans med personalen på programmen fram åtgärder som syftar till att höja resultatet. 

På huvudmannanivå drivs arbetet med att kvalitetssäkra det systematiska kvalitetsarbetet som ett 

internkontrollområde. Det är ett långsiktigt arbete som medför kvalitetssäkring både på huvudmanna-, 

verksamhets- och enhetsnivå för att säkerställa att de interna processerna fungerar och att rutiner och 

arbetssätt stödjer arbetet för att få elever att känna sig mer delaktiga i skolan. 
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Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål 

2022 

Bedömning Trend 

HME ledarskap: 

medarbetarnas 

uppfattning om sin 

närmaste chef 

(index) 

 
Alla 

80 78 84 86   

 
Kvinnor 

 79 86 86   

 
Män 

 78 81 86   

Kommentar: 

Resultaten för HME ledarskap är högre i år jämfört med föregående år. Kvinnorna är mer nöjda med sin 

närmaste chef än vad männen har svarat. Gymnasienämndens verksamheter har fler kvinnor än män anställda 

men är ingen kvinnodominerad arbetsplats utan det är en fördelning på ca 40-60. 

 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål 

2022 

Bedömning Trend 

HME motivation: 

medarbetarnas 

upplevda 

motivation i 

arbetet (index) 

 
Alla 

80 78 80 86   

 
Kvinnor 

 79 84 86   

 
Män 

 76 76 86   

Kommentar: 

Resultatet för HME motivation är i stort sett oförändrat jämfört med föregående år. Kvinnornas upplevda 

motivation i arbetet har ökat medan männen är kvar på samma nivå som 2019.  Gymnasienämnden har haft 

ekonomiska utmaningar och sedan januari 2018 har antalet medarbetare reducerats från 247 till 212. Det 

motsvarar en reducering med 35 heltidstjänster. Ledningen har under perioden reducerats med en rektor och 

en administrativ chef. Därtill har löneökningen för 2020 varit låg (1%). 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. 
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Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål 

2022 

Bedömning Trend 

HME styrning: 

medarbetarnas 

uppfattning om 

tydligheten i 

styrningen på 

arbetsplatsen 

(index) 

 
Alla 

79 77 81 86   

 
Kvinnor 

 78 82 86   

 
Män 

 76 78 86   

Kommentar: 

Resultaten för HME styrning är något högre jämfört med 2018 och 2019, och visar en uppåtgående trend. 

Männen önskar en tydligare styrning på arbetsplatsen medan kvinnorna uppfattar att styrningen har blivit 

tydligare på arbetsplatsen. Rektorer, biträdande rektorer och övriga chefer arbetar tillsammans med sina 

medarbetare systematiskt med att skapa en god arbetsmiljö. En bild över dagens och morgondagens behov av 

kompetens inom verksamhetsområdet behöver säkras och gymnasienämnden behöver ha en plan för vilka 

åtgärder som behöver vidtas för att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla personal på kort och på lång sikt. 

I det stora hela kan Gymnasienämnden 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. 

 

Mål 2.4 Karlskoga och Degerfors kommuner ska bidra till en väl fungerande 

kompetensförsörjning där utbildningsutbud utformas efter elevers intresse och 

arbetslivets efterfrågan på arbetskraft 

Bedömning 

 

Kommentar: 

Elever som klarar gymnasieskolan har fler möjligheter i livet och det skapar även vinster för samhället 

som helhet. Gymnasienämnden har fortsatt stora ekonomiska utmaningar och behöver fokusera på 

grunduppdraget. Förutom gymnasieverksamhetens program är vuxenutbildningen och arbetet inom 

kommunens aktivitetsansvar viktiga instrument för att klara av grunduppdraget. 

Karlskoga kommun erbjuder två utbildningar inom yrkeshögskolan, det är för CNC-

tekniker/produktionstekniker och Automationstekniker. I dagsläget finns det dock inga planer på att 

starta upp en ytterligare yrkesutbildning utan målsättningen är att bedriva befintliga utbildningar med 

god kvalitet. Inom yrkesvux startar det tre nya utbildningar under 2020. Det är utbildningar mot 

vårdbiträde, barnskötare och kock. 

När det gäller målgruppen unga som varken arbetar eller studerar så pågår ett aktivt arbete för att 

fånga upp unga med motivationsbrist genom projektmedel. Nya funktioner etableras t.ex. praktikcoach 

samt nya interna samverkansformer, såsom IMVUX. Under 2020 har arbetet med att nå alla ungdomar 

ytterligare förbättrats. 

Gymnasienämnden bedömer att delvis kunna nå måluppfyllelse 2022. Gymnasienämndens verksamhet 

kommer inte 2020 hanteras inom befintlig budget. Åtgärder behöver vidtas för att på sikt säkerställa 

budget i balans för gymnasienämnden. Det inkluderar förslag för översyn av gymnasiets utformning 
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avseende program, inriktningar och placeringar utifrån rekommendationer i internkontrollen för- och 

efterkalkyler på gymnasieprogram som genomfördes på uppdrag av KF 2019. Förslag på åtgärder 

omfattar även specifika kostnader som elevresor och måltider likväl som aktiviteter för att öka 

effektivitet och intäkter genom exempelvis utökat samarbete mellan gymnasieskolan och 

vuxenutbildningen. Åtgärder omfattar även insatser för att öka attraktionskraften för gymnasieskolan i 

egen regi. Merpart av förslagen har en lång implementeringstid och har därför begränsad effekt i år. 

Behovet av vuxenutbildningen utifrån nya behov förväntas öka de närmaste åren. Det är oklart vilka 

konsekvenser Coronapandemin kommer att få. Andelen elever som kommer att läsa inom SFI kommer 

att minska. Dessutom behöver en översyn göras av förvaltningsövergripande kostnader. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål 

2022 

Bedömning Trend 

Utbildningar 

som bedrivs 

inom 

yrkeshögskolan 

 2 2 2 3   

Kommentar: 

Karlskoga kommun erbjuder två utbildningar inom yrkeshögskolan, det är för CNC-

tekniker/produktionstekniker och Automationstekniker. Enligt skolförvaltningens bedömning finns det för 

närvarande inte underlag i Karlskoga kommun för att starta en till utbildning i yrkeshögskolans regi. Syftet 

med yrkeshögskolans utbildningar är att tillgodose ett behov på arbetsmarknaden. Förutsättningar ändras 

genom åren och det kan uppstå ett framtida läge där arbetsmarknaden har behov av andra yrkesutbildningar. I 

dagsläget finns det dock inga planer på att starta upp en ytterligare yrkesutbildning utan målsättningen är att 

bedriva befintliga utbildningar med god kvalitet. 

Däremot är behovet större inom yrkesvux som erbjuds i egen regi och i samarbete med övriga kommuner i 

Örebro län. I samverkan med socialtjänsten pågår också ett arbete att utveckla kortare målgruppsanpassade 

utbildningar som syftar till att individer ska komma närmare en egen försörjning. 

 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål 

2022 

Bedömning Trend 

Antagna till sitt 

förstahandsval 

till 

gymnasieskolan 

- KGA 

 
Alla 

67% 55%  76%   

 
Flickor 

71% 64%  76%   

 
Pojkar 

63% 46%  76%   

Kommentar: 

Officiell statistik för läsåret 2020/2021 finns ej tillgänglig än. Från 1 september ändras Skolverkets regler för 

publicering av statistik och vi kommer inte längre kunna ta del av statistik på kommunnivå utan enbart 

riksnivå. Det antagandet vi kan göra är att i och med att resultaten ökat i åk 9, vad det gäller behörighet till 

gymnasiet, borde det leda till att fler elever blir behöriga till sitt förstahandsval. 
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Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål 

2022 

Bedömning Trend 

Antagna till sitt 

förstahandsval 

till 

gymnasieskolan 

- Degerfors 

 
Alla 

62% 63%  76%   

 
Flickor 

66% 70%  76%   

 
Pojkar 

55% 58%  76%   

Kommentar: 

Officiell statistik för läsåret 2020/2021 finns ej tillgänglig än. Från 1 september ändras Skolverkets regler för 

publicering av statistik och vi kommer inte längre kunna ta del av statistik på kommunnivå utan enbart 

riksnivå. Det antagandet vi kan göra är att i och med att resultaten ökat i åk 9, vad det gäller behörighet till 

gymnasiet, borde det leda till att fler elever blir behöriga till sitt förstahandsval. 

 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål 

2022 

Bedömning Trend 

Andel elever i 

gy 2 som svarat 

"Jag ser mycket 

ljust/ganska 

ljust" på frågan 

"Hur ser du på 

framtiden för 

din personliga 

del?" 

 
Alla 

  76% 99%   

 
Flickor 

  77% 99%   

 
Pojkar 

  76% 99%   

Kommentar: 

Enligt resultaten från undersökningen Liv hälsa ung 2020 ser de allra flesta ungdomar ljust/ganska ljust på 

framtiden för sin personliga del även om resultaten är låga. Elevhälsan tillsammans lärare och övrig personal 

arbetar på olika sätt för att alla elever ska känna framtidstro. Den enskilt viktigaste framgångsfaktorn är att 

lyckas med sina studier. Indikatorn togs fram av Folkhälsonämnden, Barn- och utbildningsnämnden samt 

Gymnasienämnden inför budget 2018 på uppdrag KS. Då undersökningen Liv och hälsa ung enbart 

genomförs vart 3:e år bör samma fråga ställas i skolförvaltningens egen elevenkät. I dagsläget ställs inga 

frågor i skolförvaltningens elevenkät till gymnasieelever om hur eleverna mår, om de ser positivt eller ljust på 

framtiden. Elevenkäten är ett viktigt instrument i det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå. 

Skolförvaltningen behöver arbeta mer med kommunikation av resultat samt analys och uppföljning. Det 

behövs tydlighet i vilka insatser som bör prioriteras på huvudmanna-, verksamhets- och enhetsnivå. 
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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: 

Gymnasienämnden har inget nämndmål och indikator 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: 

Gymnasienämnden har inget nämndmål och indikator 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: 

Gymnasienämnden har inget nämndmål och indikator mot fullmäktigemål 5. 

  



 

2021-02-10 08:19  18 

Ekonomi 

Driftredovisning 

Redovisning (tkr) Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Budget 2020 Avvikelse 

2020 

Kostnader 288 086 287 100 284 638 271 675 12 962 

*Varav personal 144 301 137 002 134 199 128 946 5 253 

Intäkter -114 589 -110 998 -113 877 -101 934 -11 943 

      

Nettokostnader 173 497 176 102 170 760 169 741 -1 019 

      

Nettobudget 167 313 166 774 169 741 169 741 0 

      

Resultat i förhållande 

till budget 

-6 184 -9 328 -1 019 0 -1 019 

Gymnasienämnden redovisar ett underskott på totalt -1 019 tkr. Underskottet som framförallt avser 

kostnader för elever i extern regi är betydligt mer omfattande än resultat visar då poster av 

engångskaraktär reducerar det totala underskottet för nämnden. Underskottet fördelat per kommun är -

782 tkr för Karlskoga och -237 tkr för Degerfors. 

Budgeten för 2020 är 169 741 tkr från Karlskoga kommun och 53 077 från Degerfors kommun. 

Etableringsmedlen från kommunerna uppgår till totalt 4 000 tkr till svenska för invandrare inom 

vuxenutbildningen och språkintroduktion på gymnasiet. Asylersättningen är budgeterad upphöra helt. 

Statsbidrag från Skolverket avseende gymnasieskolan är budgeterad till 3 000 tkr. Ytterligare bidrag 

tillkommer normalt under året med krav på motprestation. Vuxenutbildning har extern för delar av 

verksamheten och Yrkeshögskolan har enbart extern finansiering för verksamheten. 

Avvikelsen för året fördelas på underskott inom förvaltningsgemensamt och verksamhetschef på 2 380 

tkr medan centralt skolstöd, gymnasiesärskolan, gymnasiet och vuxnas lärande redovisar överskott på 

totalt 1 361 tkr. Yrkeshögskolan som inte är kommunalt finansierat har ett nollresultat. Det totala 

resultatet för året påverkas kraftigt av temporära intäkter och reducerade kostnader.  

Underskottet inom förvaltningsgemensamt och verksamhetschef är som tidigare år framförallt kopplat 

till elevströmmar. Det är lägre intäkter än budgeterat från andra kommuner på grund av mindre inflöde 

av elever till Möckelngymnasiet i kombination med ett större utflöde av elever och därmed kostnader 

till externa aktörer. Under hösten har förändringar i positiv riktning för dessa flöden skett vilket 

medfört att underskottet blev lägre än prognostiserat. Det saknas systemstöd för uppföljningen vilket 

försvårar prognostiseringen.  

På stabsnivå är det även underskott till följd av att årets löneökningar blev betydligt lägre än de i 

internbudgeten beräknade och utfördelade 2%. Löneökningarna för året avslutades först i januari 2021 

vilket medförde att justeringar av fördelning inte kunnat genomföras gentemot rektorer och externa 

anordnare. Förvaltningen har även högre omställningskostnader för personal än budgeterat. Temporära 

poster som reducerar det totala underskottet är framförallt asylintäkter och måltidskostnader. Intäkter 
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för asylsökande elever har erhållits från migrationsverket framförallt avseende tidigare års 

ansökningar för vilka restdelar och kompletteringsansökningar mellan kommunerna nu 

färdigbehandlats.  

Måltidskostnader har varit betydligt lägre än budgeterat till följd av att undervisningen under stora 

delar av året bedrivits på distans. Reglering av kostnaden skedde efter årets slut. Centralt skolstöd 

rapporterar ett överskott kopplat till att personal under del av året varit utlånade till socialnämnden. 

Rektorsområdena inom gymnasiesärskolan och gymnasieskolan redovisar ett överskott framförallt 

kopplat till pandemin.  

Stora delar av undervisning har skett under andra former än normalt vilket medfört en totalt sett lägre 

kostnadsnivå för resurser och material i undervisningen. Det samarbete som inletts mellan vuxnas 

lärande och gymnasiet avseende restaurangutbildning har också genererat ett överskott i 

verksamheten. Vuxenutbildningens överskott är kopplat till en för året ökad statlig tilldelning för 

vuxenutbildning. 

Specifika kommentarer driftsredovisningen 

Coronapandemin har än under året haft relativt liten omfattning på direkta extra kostnader i 

gymnasienämndens verksamheter. De kostnader som registrerats har varit direkt uppkomna till följd 

av pandemin och uppgår till totalt 1 091tkr. Insatser som pågått för att hantera situationen är betydligt 

mer omfattande än vad som återspeglas i den ekonomiska redovisningen av direkta kostnader. 

Redovisningen fångar endast upp specifika direkta kostnader men inte övergripande insatser som 

genomförs. Verksamheten har även inom vissa delar lägre kostnader till följda av pandemin. 

Skolsköterska har lånats ut till socialnämnden för att bistå dem i deras arbete samt att måltider och 

skolskjuts temporärt haft lägre omfattning till följd av pandemin. Det har även varit en lägre nivå på 

material i undervisningen då den i stor utsträckning skett på distans. 

Gymnasiet i egen regi redovisar för året ett överskott trots att höstens totala elevintag blev lägre än 

rektorerna prognostiserat. Utfallet har för merparten förbättrats jämfört med prognoserna. Det beror 

överlag på en kombination av återhållsamhet och att de speciella omständigheterna som varit kring 

pandemin medfört lägre kostnadsnivå för läromedel, aktiviteter och kompetensutveckling. Det största 

överskottet återfinns inom rektorsområdet som inledde samarbete med vuxnas lärande avseende 

restaurangprogrammet vilket gett betydligt större positiv effekt än beräknat. Underskottet blev 

däremot något högre än prognostiserats för det rektorsområde som under hösten hanterat markant 

reducering av elever i kombination med temporära extra kostnader i samband med renoveringar och 

negativ påverkan av pandemin. 

Gymnasiesärskolan redovisar ett överskott för året framförallt på grund av temporärt lägre 

personalkostnader och en lägre omfattning på läromedel som en följd av pandemin. 

Fristående enheter och interkommunala ersättningar utgör det största underskottet för 

gymnasienämnden. Den egna verksamheten har lägre omfattning på ersättningar från andra 

kommuner, dvs lägre intäkt för detta jämfört med budgeterat. Omfattning på elever i extern regi är 

högre, dvs mer kostnader för detta jämfört med budget. Nettoeffekten av dessa blev bättre än 

prognostiserat då det under hösten skett en positiv förändring. Det är något fler elever som genererar 

intäkter och något färre externt och då framförallt på några av de program som genererar högst 

kostnad. Elevernas val av program påverkar kostnadsutvecklingen i hög grad då programpriserna 

varierar från 70 tkr och upp till 300 tkr inom gymnasieskolan och ännu mer inom gymnasiesärskolan 

där kostnaden för elever med speciella omständigheter kan var mer än 800 tkr per år. 
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En fristående enhet har ett ärende hos förvaltningsrätten och ett ärende i tingsrätten avseende 

bidragsersättning för 2019. Förvaltningsrätten har i ärendet beslutat att inte ändra gymnasienämndens 

bidragsbeslut samt att det ankommer kommunen att ompröva beslutet utifrån uppgifter som inkommit 

i samband med överklagan. Omprövningen resulterade i att beslutet kvarstod utan ändring vilket 

överklagats på nytt av den fristående enheten. Det överklagandet har ännu inte avgjorts i 

förvaltningsrätten. I tingsrätten finns även ett pågående ärende som överlämnats från kronofogden 

2019 kopplat till bidragsbeslutet då kommunen inte erlagt betalning enligt fakturan som hade 

avvikande högre belopp än enligt prisbeslutet. Den fristående enhetens överklagan av bidragsbeslut för 

2020 har av Förvaltningsrätten avslagits i dom som meddelades i december 2020. 

Måltidskostnaderna blev som prognostiserat lägre än budgeterat till följd av att kostnaden reglerats 

utifrån det lägre uttaget av portioner då distansundervisning skett under delar av året. Reglering av 

kostnaden som genomfördes i samband med årsbokslutet blev högre än beräknat. Måltidskostnaden är 

även lägre avseende måltider vid APL till följd av att dessa inte kunnat genomföras som planerat på 

grund av pandemin. 

Skolskjutskostnader och elevresor blev som prognostiserat högre än budgeterat till följd av 

prisökningar i kombination med ökad omfattning av elevantal. Skolskjuts för gymnasiesärskoleelever 

blev något lägre än beräknat med en positiv nettoeffekt av pandemin. Elevresor inom gymnasiet 

omfattar framförallt busskort till alla gymnasieelever folkbokförda i Karlskoga och Degerfors 

kommuner där omfattningen på elever totalt ökat enligt avstämningen som görs av region Örebro län. 

Etableringsersättning är enligt budgeterad nivå för året där ersättning erhållits från Degerfors och 

Karlskoga kommun enligt fastställd nivå. 

Asylersättning från migrationsverket är högre än budgeterat. Ersättningar som inkommit avser 

framförallt ansökningar från 2018 och 2019 där migrationsverket tidigare avslagit stora delar av 

ansökningarna. Det är framförallt delar som Migrationsverket tidigare brutit ut från ansökningar för 

separat hantering samt kompletteringsansökningar mellan kommunerna som beviljats, mer än 50% av 

ansökningarna har avslagits. 

Statsbidrag har utfall i nivå enligt de budgeterade posterna. Bidrag utöver budget har erhållits för 

introduktionsprogram med totalt 3 000 tkr. Ytterligare statsbidrag har sökts bland annat för 

yrkeslärare. Inom RO3 har nytt erasmusprojekt beviljats för 26 000 euro och ett SIS-projekt på 550 

tkr. Statsbidragen är generellt direkt kopplade till motsvarande motprestation. Bidrag som avser även 

kommande år och bidrag som riskerar återbetalning periodiseras i årsbokslutet till nästa år. 

Vuxenutbildningen och yrkeshögskolan redovisar ett överskott till följd av ökad statlig tilldelning för 

vuxenutbildning. Vuxenutbildningen har fortsatt extern finansiering av delar av utbildningen samt för 

regionens SO kansli. Yrkeshögskolan är helt externt finansierad för yrkeshögskola och andra externa 

projekt. Under året har ESF-projekt för kompetensutveckling varit det största externa projektet. 

Åtgärdsplan vid obalans 

För att reduceras underskottet och på sikt säkerställa attraktiv skola med budget i balans behövs 

kraftfulla åtgärder genomföras. Det finns beslut på genomförandet av ett antal åtgärder som omfattar 

flera områden. En handlingsplan för marknadsföring ska tas fram och genomföras. Programutbudet 

ska förändras för en del program och inriktningar och ekonomiprogrammet ska erbjudas på båda 

enheterna. Ökat samarbete mellan gymnasieprogram och vuxenutbildning ska utredas och utifrån det 

genomföras. Avståndsgräns för elevresor ska införas. Åtgärderna har relativt lång implementeringstid 

och därmed dröjer det innan de får full ekonomisk effekt. Ytterligare åtgärder kan bli aktuella för att 

säkerställa budget i balans. 
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Uppföljning av treårsbudget 

Redovisning (tkr) Ingående balans 

2020 

Utfall 2020 Prognos 2020-2022 

Resultat i förhållande till budget 0 -1 019 -16 000 

Ingående balans är 0 efter att föregående års underskott reglerats av Degerfors respektive Karlskoga 

kommun. 

Utfallet för 2020 är ett underskott på -1 019 tkr fördelat på -782 tkr för Karlskoga och -237 tkr för 

Degerfors. Underskottet är framförallt en följd av negativ nettokostnad för elever extern regi, dvs 

elever från andra kommuner respektive elever till andra aktörer. Temporära poster som minskat 

underskottet påverkar resultatet. Coronaviruspandemin har temporärt medfört lägre kostnader för 

måltider och läromedel samtidigt som asylersättningar erhållits för avseende tidigare års ansökningar. 

Prognosen för 2020-2022 är ett underskott på -16 000 tkr fördelat på -12 272 tkr för Karlskoga och -3 

728 tkr Degerfors. Prognosen förutsätter att åtgärder genomförs för att reducera underskottet. Det är en 

mycket osäker prognos då de ekonomiska förutsättningarna och beslutade åtgärdernas effekt inte är 

klarlagda för hela prognosperioden. 

Investeringskostnader 

Investeringar (tkr) Resultat 2019 Resultat 

2020 

Budget 

2020 

Avvikelse 

2020 

Varav 

överförs till 

nästa år 

Investeringar 2 498 2 499 2 500 1 0 

Summa 

investeringsutgifter 

2 498 2 499 2 500 1 0 

Investeringar under 2020 uppgår till 2 499 tkr, 100% av budgeterade 2 500 tkr. Investeringar har 

genomförts för uppdatering av möbler och inredning till undervisningssalar och gemensamma ytor, 

teknisk utrustning som projektorer, utrustning till undervisning som köttkvarn och svarv och 

iordningställande av rum med utrustning för vårdutbildning. Det är en marginell avvikelse för året. 

Inga medel överförs till nästa år. 
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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 

Gymnasienämndens verksamheter är en viktig 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 Barn- och utbildningsnämndens 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. För gymnasienämndens verksamheter berörs 

framförallt följande övergångar: 

• Årskurs 9 - Årskurs 1 gymnasiet 

• Grundsärskolan - Gymnasiesärskolan 

• Från en skola till en annan 

• Byten av klass och skola 

Som ett led i internkontrollarbetet har ett arbete påbörjats för 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. 
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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 för det systematiska kvalitetsarbetet 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.  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. 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 skola och program är olika och varje rektor behöver ha möjlighet och utrymme inom 

sitt mandat. 

Kvalitetssäkringsarbetet är fortfarande i sin linda och behöver pågå under flera år som 

internkontrollområde. Mycket handlar om att bygga upp strukturer och rutiner samt göra dem kända. 

Utöver det så behöver pågående projekt 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. 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. 
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Självskattning av internkontrollen som helhet 

• 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 

Gymnasienämndens 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. 

Framtidsanalys 

Gymnasienämndens verksamheter uppvisar goda resultat utifrån studieresultat, trygghet, studiero och 

HME-värde. Dessutom är en mycket hög andel av lärarna legitimerade. 

Möckelngymnasiet, som består av två enheter, erbjuder 14 av 18 nationella program. Vissa program 

erbjuder dessutom inriktningar. Introduktionsprogrammet erbjuder de fyra program som finns: 

programinriktat val, yrkesintroduktion, programinriktat val och språkintroduktion. Gymnasiesärskolan 

erbjuder fyra nationella program och introduktionsprogrammet. 

Vuxnas lärande har ett kompensatoriskt uppdrag och dels ett uppdrag att möta 

kompetensförsörjningsbehovet lokalt och regionalt. I syfte att möte individens behov behöver 

utbildningsutbudet vara omfattande och av varierande karaktär, till exempel en kombination av när- 

och distansundervisning. Ambitionen är att erbjuda yrkespraktiska utbildningar inom olika branscher i 

syfte att öka valmöjligheterna för kommuninvånare i Karlskoga och Degerfors. "Det ska finnas olika 

vägar till samma mål - att bli självförsörjande". 2020 omsatte vuxenutbildningen 53,5 mnkr varav 20,6 

mnkr finansieras av Degerfors- och Karlskoga kommuner. Resterande 32,9 mnkr är externa intäkter 

bestående av framför allt statsbidrag för yrkesvux och yrkeshögskola, medel för ESF-projekt och 

delfinansiering från andra kommuner. Den stora andelen extern finansiering ställer höga krav på att 

vid behov snabbt kunna ställa om verksamheten utifrån rådande omständigheter. 

Under 2020 har ett arbete inletts för att skapa förutsättningar för att kommunerna framåt ska kunna 

erbjuda utbildning för gymnasieungdomar och vuxna som är attraktiv, relevant för individen och 

samhället, håller en hög kvalitet och är kostnadseffektiv. I det arbetet har utbildningsutbud och 

dimensionering av studieplatser setts över. Dessutom har samordningsvinster mellan gymnasieskola 

och vuxenutbildning identifieras. Arbetet kommer att behöva fortsätta. 
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Ekonomin kommer fortsatt vara en utmaning för gymnasienämnden. Det råder en överetablering av 

studieplatser inom gymnasieskolan i Sverige och också i Örebro län. I kombination med att elever 

väljer att studera hos annan skolhuvudman, den egna gymnasieskolan inte fyller sina platser och 

antalet elever inom gymnasiesärskolan fortsätter att öka kommer det leda till en ökning av 

kostnaderna. Med anledning av det är det viktigt att fortsatt se över utbildningsutbud, dimensionering 

av utbildningsplatser och verka för ett ökat samarbete mellan gymnasieskola och vuxenutbildning med 

avseende på lokaler, utrustning och personal. 

Rekrytering av legitimerade lärare men också av andra personalkategorier kommer vara en utmaning. 

Det beror på att för få söker en lärarutbildning. I och med kommande pensionsavgångar kommer det 

vara ett underskott av legitimerade lärare inom flera ämnesområden. Med anledning av det har 

skolförvaltningen tillsammans HR-avdelningen inlett ett arbete som syftar till att våra skolor ska vara 

attraktiva arbetsplatser och skolförvaltningen en attraktiv arbetsgivare. 

Avtalet som reglerar samverkan mellan Degerfors- och Karlskoga kommuner kring gymnasieskola 

och vuxenutbildning har sagts upp i december 2020 med 18 månaders uppsägningstid. Förhandlingar 

mellan kommunerna har påbörjats och innan de är avslutade är det oklart hur samarbetet framåt 

kommer att utformas. 
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Särskilda rapporteringar till Gymnasienämnden 

Antal elever Möckelngymnasiet Karlskoga 

 Alla kön Flicka Pojke 

Samtliga program 875 408 467 

Nationella program 636 288 348 

Högskoleförberedande program 341 166 175 

Naturvetenskapsprogrammet 85 44 41 

Samhällsvetenskapsprogrammet 164 95 69 

Teknikprogrammet 92 27 65 

Yrkesprogram 295 122 173 

El- och energiprogrammet 44 3 41 

Fordons- och transportprogrammet 12 1 11 

Handels- och administrationsprogrammet 45 23 22 

Hantverksprogrammet 34 32 2 

Industriprogrammet 41 5 36 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet 18 8 10 

VVS- och fastighetsprogrammet 46 1 45 

Vård- och omsorgsprogrammet 55 49 6 

Övriga program 239 120 119 

Individuellt program med yrkesträning 10 4 6 

Introduktionsprogram 198 101 97 

Program gymnasiesärskolan 41 19 22 

Antal elever vid Möckelngymnasiet Karlskoga 2020-12-15 

 

  



 

2021-02-10 08:19  27 

 

 Alla kön Flicka Pojke 

Alla årskurser 875 408 467 

1 302 141 161 

2 274 127 147 

3 273 126 147 

4 26 14 12 

Antal elever vid Möckelngymnasiet Karlskoga fördelat på årskurser 2020-12-15 

Antal elever Möckelngymnasiet Degerfors 

 Alla kön Flicka Pojke 

Samtliga program 291 111 180 

Nationella program 225 89 136 

Högskoleförberedande program 120 55 65 

Ekonomiprogrammet 49 24 25 

Samhällsvetenskapsprogrammet 71 31 40 

Yrkesprogram 105 34 71 

Barn- och fritidsprogrammet 45 29 16 

Bygg- och anläggningsprogrammet 60 5 55 

Övriga program 66 22 44 

Introduktionsprogram 66 22 44 

Antal elever vid Möckelngymnasiet Degerfors 2020-12-15 

 Alla kön Flicka Pojke 

Alla årskurser 291 111 180 

1 113 42 71 

2 96 42 54 

3 69 25 44 

4 13 2 11 

Antal elever vid Möckelngymnasiet Degerfors fördelat på årskurser 2020-12-15 
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Genomströmning elever vid Vuxnas lärande 

Utbildning Antal elever 

SFI 395 

Grundläggande svenska som andraspråk, närstudier 177 

Grundläggande kurser, distansstudier, engelska, matematik, svenska som andraspråk 163 

Gymnasiala kurser, distansstudier 502 

  

Yrkesvuxutbildningar  

Vård och omsorg 158 

Industriteknisk utbildning 86 

Barnskötarutbildning 11 

Kockutbildning 18 

  

Yrkeshögskolan  

Automationsteknikerutbildning 11 

CNC-teknikerutbildning 25 

Frånvaro/närvaro Möckelngymnasiet 

Möckelngymnasiet Karlskoga 
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Höstterminen 2020 Närvaro i 

% 

Frånvaro i 

% 

Varav 

ogiltig 

frånvaro i 

% 

Frånvaro (h) 

Samtliga program 96,2% 3,8% 3,6% 6 907,35 

Nationella program 97,4% 2,6% 2,4% 3 891,12 

Högskoleförberedande program 97,9% 2,1% 2,1% 1 668,18 

Naturvetenskapsprogrammet 99,0% 1,0% 1,0% 212,55 

Samhällsvetenskapsprogrammet 96,8% 3,2% 3,2% 1 182,83 

Teknikprogrammet 98,8% 1,2% 1,2% 272,80 

Yrkesprogram 96,8% 3,2% 2,9% 2 222,93 

El- och energiprogrammet 98,6% 1,4% 1,1% 162,58 

Fordons- och transportprogrammet 94,5% 5,5% 4,8% 148,50 

Handels- och administrationsprogrammet 95,4% 4,6% 4,6% 465,80 

Hantverksprogrammet 98,6% 1,4% 1,4% 113,15 

Industriprogrammet 96,8% 3,2% 3,0% 311,35 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet 92,5% 7,5% 5,1% 324,08 

VVS- och fastighetsprogrammet 96,7% 3,3% 3,2% 375,88 

Vård- och omsorgsprogrammet 97,5% 2,5% 2,5% 321,58 

Övriga program 90,6% 9,4% 9,0% 3 016,23 

Introduktionsprogram 90,6% 9,4% 9,0% 3 016,23 

Närvaro/frånvaro höstterminen 2020 Möckelngymnasiet Karlskoga 
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Möckelngymnasiet Degerfors 

 

Höstterminen 2020 Närvaro i % Frånvaro i 

% 

Varav 

ogiltig 

frånvaro i 

% 

Frånvaro (h) 

Samtliga program 94,2% 5,8% 5,8% 3 606,13 

Nationella program 97,4% 2,6% 2,6% 1 254,57 

Högskoleförberedande program 98,3% 1,7% 1,7% 441,57 

Ekonomiprogrammet 97,8% 2,2% 2,2% 234,32 

Samhällsvetenskapsprogrammet 98,6% 1,4% 1,4% 207,25 

Yrkesprogram 96,5% 3,5% 3,5% 813,00 

Barn- och fritidsprogrammet 97,9% 2,1% 2,1% 215,50 

Bygg- och anläggningsprogrammet 95,4% 4,6% 4,6% 597,50 

Övriga program 82,6% 17,4% 17,4% 2 351,57 

Introduktionsprogram 82,6% 17,4% 17,4% 2 351,57 

Närvaro/frånvaro höstterminen 2020 Möckelngymnasiet Degerfors 
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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 

Gymnasienämnden emot klagomål direkt via ärendehanteringssystemet samt att vårdnadshavare och 

elever lämnar dem genom samtal, sms och e-post direkt till skolchef 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. 

• 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 

 

Nr Vad Berörd verksamhet Kod 

1 Klagomål ang. innetemperaturen på 

Möckelngymnasiet. 

Möckelngymnasiet 

Karlskoga 

Innemiljön 

2 Klagomål ang. innetemperaturen på 

Möckelngymnasiet 

Möckelngymnasiet 

Karlskoga 

Innemiljön 

3 Fråga angående stipendier Skolförvaltningen Övriga klagomål 

4 Fråga ang. matlådor till gymnasieelever, 

samt svar från förvaltningen 

Skolförvaltningen Övriga klagomål 

5 Synpunkt ang. matlådor Skolförvaltningen Övriga klagomål 

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

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. De flesta ärenden som kommer in till Skolförvaltningen via Tyck 
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om Karlskoga berör förskolan och grundskolan. 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 

 Tjejer 

2020 

Killar 

2020 

Totalt 

2020 

Bedömd 

kränkning 

2020 

Ej bedömd 

kränkning 2020 

Möckelngymnasiet 5 8 13 5 2 

Gymnasiesärskolan 1  1 1  

Skolinspektionen, ärenden och granskningar 

Nedan redovisas Skolinspektionens ärenden och granskningar vid Gymnasienämndens verksamheter 

för de senaste fem åren. 

Skolinspektionsärenden 2020 2019 2018 2017 2016 

Anmälan 1 3  3 2 

Kvalitetsgranskning 1  1 2  

Skolinspektionens beslut gällande friskolor 3  4 8 2 

Skolinspektions ombedömning av nationella prov  1  1  

Summa 5 4 5 14 4 

 

År Genomförda granskningar 

2020 Skolinspektionens granskning av gymnasieskolors fjärr- och distansundervisning 

2018 Kvalitetsgranskning av studie- och yrkesvägledning på gymnasiala yrkesprogram 

2017 Skolinspektionen kvalitetsgranskning av sex- och samlevnadsundervisningen i grundskolan, 

grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. 

2017 Kvalitetsgranskning av garanterad undervisningstid i gymnasieskolan 
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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 för grundskolan där elevernas 

resultat från betygsättning och omdömen presenteras uppdelade på kön och skolenhet. Vid en djupare 

analys av statistiken 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 de av kommunstyrelsen prioriterade CEMR-

artiklarna 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
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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



Kränkande behandling

Karlskoga kommun
5 (15)

Kränkningar efter tidsintervall
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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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Sandviksskolan
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Agger
udssk
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4-6

Bregå
rdssk
olan
7-9

Bråte
nskol

an

Grun
dsärs
kola
7-9

Gullvi
van

Häsän
gsskol

an

Karlb
erg

Karlb
ergss
kolan

Karto
grafe

n

Möck
elnsg
ymna
siet
RO1

Möck
elnsg
ymna
siet
RO2

Möck
elnsg
ymna
siet
RO3

Möck
elnsg
ymna
siet
RO4

Möck
elnsg
ymna
siet
RO5

Räven
Rävås
skola

n

Rödh
aken

Sandv
ikssko

lan

Skran
taskol

an

Stråni
ngsto
rpssk
olan

Teste
nhet

Gymn
asium

Österl
edsko

lan

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

Flicka / Kvinna

Pojke / Man

Pojke / Man

Pojke / Man

Pojke / Man

Pojke / Man

Pojke / Man

Pojke / Man

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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Inträffade under / kön 

Flicka / Kvinna Pojke / Man

Fysiskt 88 239

Psykosocialt 33 30

Text- eller bildburet 24 17

Verbalt 126 204
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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

Flicka / Kvinna

Flicka / Kvinna

Flicka / Kvinna

Flicka / Kvinna
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Pojke / Man

Flicka / Kvinna

Flicka / Kvinna
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Flicka / Kvinna Pojke / Man

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

5 
10 

1 
4 

7 6 4 5 
1 1 2 2 

10 

20 
16 

30 

21 

47 

16 

54 

21 

47 

24 

38 37 

57 

23 
28 

16 15 

0

10

20

30

40

50

60

A
n

ta
l 

Ålder / kön 



Kränkande behandling

Karlskoga kommun
13 (15)

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%

114 

91 

43 

40 

30 

17 

5 

2 

1 

0 20 40 60 80 100 120

Lektionsal / Hemvist

Korridor

På annan plats inomhus

Uppehållsrum/rasthall

Omklädningsrum

Skolrestaurang / Kök

Förskolelokal

Kafeteria

Toalett

Plats inomhus 

Antal



Kränkande behandling

Karlskoga kommun
14 (15)

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

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

2020

Total 20 50 29 25 40 20 2 48 65 36 42 31

0

10

20

30

40

50

60

70

Anmälda olycksfall och tillbud (2020-01-01 - 2020-12-31) 

2021-02-01 10:44 Sida 1 / 14



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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2021-02-03 Fri sökning - Kolada

https://www.kolada.se/verktyg/fri-sokning/?kpis=43133,43134,76807,76825&years=30197,30196,30195,30194,30193&municipals=16737,16743&rows… 1/2

K O L A D A  / Fri sökning

2016 2017 2018 2019 2020

Gymnasieelever som gått över till universitet/högskola direkt efter avslutad

gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)

Degerfors Totalt 10.9 12.4 13.0 11.1

Kvinnor .. .. 13.7 ..

Män .. .. 12.2 ..

Karlskoga Totalt 13.6 15.3 14.5 14.7

Kvinnor 13.7 16.7 14.4 16.5

Män 13.4 13.4 14.7 12.8

Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola

inom 3 år, hemkommun, andel (%)

Degerfors Totalt 40.6 41.2 47.1 35.9 44.7

Kvinnor 43.2 50.0 63.1 51.1 68.1

Män 38.5 34.5 32.4 24.1 25.0

Karlskoga Totalt 49.3 48.4 50.7 45.1 47.5

Kvinnor 61.8 64.1 59.3 53.3 59.1

Män 37.0 31.5 41.1 37.1 37.6

Ungdomar som studerar på högskola/universitet 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning,

hemkommun, andel (%)

Degerfors Totalt 16.3 20.4 25.0

Kvinnor 20.0 .. 38.5

Män 13.7 .. 15.1

Karlskoga Totalt 29.4 36.2 29.6

Kvinnor 45.0 43.3 34.0

Män 14.8 30.0 24.4

Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd

gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)

Degerfors Totalt 65.1 73.1 76.1

Kvinnor 65.7 70.8 69.2

Män 64.7 75.6 81.1

Karlskoga Totalt 72.2 81.5 78.9

Kvinnor 78.3 80.8 79.7

Män 66.4 82.1 78.0

Gymnasieelever som gått över till universitet/högskola direkt efter avslutad gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)

Degerfors/Kvinnor Degerfors/Män Karlskoga/Kvinnor Karlskoga/Män
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2021-02-03 Fri sökning - Kolada

https://www.kolada.se/verktyg/fri-sokning/?kpis=43133,43134,76807,76825&years=30197,30196,30195,30194,30193&municipals=16737,16743&rows… 2/2

Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, hemkommun, andel (%)
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Fri Sökning
I Fri sökning kan du skapa ditt eget urval av nyckeltal,

kommuner och regioner och år. Du kan presentera dem i tabell,

olika diagram eller på karta och du kan exportera till Excel.

Trend

Jämförelse

Enhetsjämförelse

Komponentdata

- Bortfall

. Ej tillämplig

.. Sekretess
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