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Kommunstyrelsen 
 

Gymnasienämndens upphörande 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige i Karlskoga beslutade 18 december 2020 att 
samverkan med Degerfors kommun kring bl a gymnasieskola och 
vuxenutbildning ska upphöra från 1 juli 2022 och därmed upphör 
gymnasienämndens uppdrag. Degerfors kommun har önskat att påskynda 
processen till halvårsskiftet 2021 och bett kommundirektören i Karlskoga 
att undersöka möjligheterna för Degerfors att ta över sina verksamheter 
samt upplösa den gemensamma nämnden. En rapport har sammanställts 
där det konstaterats att det är möjligt för Degerfors att ta tillbaka sitt 
ansvar som hemkommun för dessa verksamheter vid den tidpunkten. I 
och med ett sådant återtagande upphör gymnasienämndens uppdrag och 
nämndens ledamöter och ersättare kan entledigas. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
gymnasienämnden upphör vid halvårsskiftet 2021 under förutsättning att 
Degerfors kommun tar ett liknande beslut. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 1 mars 2021  
Kommunstyrelsens ledningskontor rapport 19 februari 2021 ”Avslut av 

gymnasienämnd och flytt av dess verksamheter till respektive 
kommuner”  

Kommunfullmäktiges protokoll den 18 december 2020 §196 
  
Bakgrund  
Den 18 december 2020 beslutade kommunfullmäktige att säga upp 
samverkansavtalet med Degerfors kommun avseende gymnasienämndens 
verksamhetsområde senast den 31 december 2020. Samverkansavtalet 
slutar därmed att gälla senast den 30 juni 2022. 
 
Samrådet mellan kommunerna kring gymnasienämnden kom överens om 
att tillsätta en grupp för att diskutera en fortsatt god gymnasieverksamhet 
i framtiden. På mötet i februari framkom önskemål från Degerfors 
kommun att avsluta samverkansavtalet redan till sommaren 2021. 
Kommundirektören fick uppdrag från mötet att undersöka möjligheten att 
avsluta samverkan ett år tidigare. Kommunstyrelsens ledningskontor har 
sammanställt en rapport som visar att det är möjligt att avsluta samverkan 
tidigare och därmed avsluta den gemensamma gymnasienämnden. 
Arbetet kommer att ske under en tight tidsplan och det behövs tidiga 
beslut för att möjliggöra ett bra avslut. 
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Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
gymnasienämnden upphör och att nämndens ledamöter och 
ersättare entledigas från och med 1 juli 2021 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
gymnasienämndens ansvarsområden överflyttas till barn- och 
utbildningsnämnden från och med 1 juli 2021 

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra 
till kommunstyrelsen att revidera barn- och utbildningsnämndens 
reglemente  

4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
besluten i punkt 1-3 endast gäller under förutsättning att 
Degerfors kommun fattar beslut med samma innehåll/innebörd  

Johan Harryson 
Kommundirektör 
 
   Jan Strid  

Uppdragsledare 
    
 
 
Expedieras till 
Degerfors kommun 
Samtliga nämnder 
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Sammanfattning 
Jag har fått i uppdrag att ta fram en rapport som besvarar frågan om det 
är möjligt att avsluta den gemensamma gymnasienämnden med 
Degerfors fr o m den 30 juni 2021. Min rapport ska också beskriva 
konsekvenserna av ett sådant avslut vid halvårsskiftet samt presentera en 
möjlig tidsplan. Jag har tagit hjälp av kansliavdelningen, 
ekonomiavdelningen, personalavdelningen samt skolförvaltningen. 
 
Min slutsats är att det är möjligt men tidsplanen kommer vara mycket 
tight. Det kommer vara viktigt att prioritera bland åtgärderna så att det 
som måste vara klart till 30 juni verkligen blir det. Några saker kommer 
att behöva lösas efter det att gymnasienämnden upphör. Arbetet innan 
avslut behöver bygga på tillit och förtroende mellan kommunerna och en 
transparens inom samtliga områden. 
 
Följande kritiska faktorer (ett urval) för att lyckas har kommit fram: 
politiska beslut i rätt tid med rätt underlag, samordning av den politiska 
processen i båda kommunerna, ekonomisk hantering av avslut vid 
halvårsskifte, fördelning av kostnader av verksamheten, tydliga beslut 
som håller i hela processen, avtalsskrivande mm 
 
Karlskoga kommun som värdkommun får ta ansvaret för hantering av 
avslut av den gemensamma nämnden. Respektive kommun har ansvar för 
att ta hand om allt det som rör verksamheterna efter ”skilsmässan”. 
 
Jag rekommenderar att kommundirektören omgående efter ev beslut i 
samrådet utser vilka som blir ansvariga för arbetet inom varje område. 
Arbetet behöver samordnas internt inom kommunen samt med Degerfors 
kommun. 

Uppdrag 
Kommundirektör (KD) Johan Harryson kallade mig till ett möte 
tillsammans med HR-chef och tf förvaltningschef gymnasienämnden den 
18 februari 2021. KD gav mig då ett uppdrag att ta fram en rapport som 
skulle besvara om det var möjligt att avsluta gymnasienämnden inför 
hösten 2021 och i så fall vilka konsekvenser det kunde få för Karlskoga 
kommun. I uppdraget ingick också att ta fram en tidsplan för att göra 
detta möjligt. Mitt perspektiv skulle gälla Karlskoga kommun men där 
konsekvenser för Degerfors kommun kunde belysas. Uppdraget ska 
rapporteras till kommundirektör samt på samrådet den 1 mars 2021. 
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Uppdraget blev aktuellt när Degerfors kommun önskade att avsluta den 
gemensamma gymnasienämnden inför hösten 2021. I förutsättningarna 
fanns att Degerfors kommun önskade att själva bedriva all 
gymnasieutbildning samt ansvara för det kommunala aktivitetsansvaret 
(KAA). Övrig verksamhet såsom gymnasiesärskola samt 
vuxenutbildning önskade Degerfors att som utgångspunkt köpa av 
Karlskoga kommun. Enligt tidigare uppsägning av avtalet från Karlskoga 
kommuns sida skulle gymnasienämnden upplösas 30 juni 2022. 
Uppdraget innebär alltså att upplösningen och det arbete som 
kommunerna ändå måste göra, skulle ske ett år tidigare än planerat. 
 
Jag väljer att i denna rapport skriva i jag-form när slutsatserna eller 
kommentarerna är mina. För att kunna utföra mitt uppdrag kommer jag 
att ta hjälp av ekonomiavdelningen, HR-avdelningen, kansliavdelningen, 
skolförvaltningen och flera andra. Mina slutsatser och kommentarer är 
endast jag ansvarig för. När skriftligt underlag har lämnats in till mig 
kommer jag att bifoga dem som bilagor. 

Hantering av nämnd och förvaltning 
Kansliavdelningen anser att ett avslut av gymnasienämnden till den 
sista juni 2021 är möjlig men tidsplanen är mycket tight. Det innebär 
en risk för att beslut och underlag kan innehålla brister och fel kan 
uppstå. 
Båda kommunfullmäktige behöver fatta beslut om att avsluta 
gymnasienämnden och entlediga nämndens ledamöter och ersättare. För 
att underlätta övergången till den 30 juni 2021 av personal (se mer under 
rubrik Personal) behöver Karlskoga kommun ta beslut om att avsluta 
gymnasienämnden på fullmäktiges sammanträde i april. 
 
Förslag till beslut i kommunfullmäktige i april behöver vara: 

• Gymnasienämnden upphör och nämndens ledamöter entledigas 
från den 30 juni 2021 

• Gymnasienämndens verksamhet överflyttas till Barn- och 
utbildningsnämnden 

• Uppdrag att revidera Barn- och utbildningsnämndens reglemente 
Förslag till beslut i kommunfullmäktige i maj behöver vara: 

• Nytt reglemente för Barn- och utbildningsnämnden 
 
Barn- och utbildningsnämndens delegeringsordning, informations-
hanteringsplan och arkivbeskrivning behöver uppdateras utifrån det nya 
reglementet och nya verksamheter. Respektive kommun behöver besluta 
om förändringar inom förvaltningen i de nämnder som utses vara 
ansvariga för verksamheterna. 
 
I uppstarten av arbetet bör samråd med arkivmyndigheten ske. Kansli-
avdelningen och skolförvaltningen vill understryka att det kommer att 
behövas stora arbetsinsatser för att hantera arkivhandlingarna på ett 
rättssäkert sätt. Det arbetet behöver göras oavsett tidpunkt för avslut av 
den gemensamma nämnden. Arbetet kan göras efter det att 
gymnasienämnden har avslutats men kommer att kräva stora 
arbetsinsatser. 
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Ekonomi 
Ekonomiavdelningen rekommenderar att eventuell nedläggning av 
Gymnasienämnden sker vid årsskiftet 2021/2022, alltså tidigast 31 
december 2021. Samtidigt anger man att man kan lösa övergång vid 
halvårsskifte men det kommer att bli väldigt tight. 
Ekonomiavdelningen har i en tidigare utredning rekommenderat 
kommunerna att avsluta nuvarande avtal och istället gå över i ett 
samarbete kring aktuella verksamheter för att få en mer pricksäker 
ekonomisk fördelning av kostnaderna.  
 
Det man från ekonomiskt perspektiv lyfter som risker med ett avslut sista 
juni 2021 är: 

• Årsredovisning ska göras årligen och det blir lättare att reglera 
eventuella restposter om samverkan avslutas vid årsskifte 

• Beslut om prislistor för interkommunala och fristående aktörer 
fattas per kalenderår och ska kommuniceras i december 

• Samtliga verksamheter behöver avslutas samtidigt 
• Eftersom inte kostnaderna fördelas månatligt blir det mer 

komplext att göra kostnadsfördelning vid halvårsskifte. 
• Ett avslut vid halvårsskiftet 2022 har samma nackdelar som ett 

tidigare avslut men med en inte alls så tight tidsplan. 
• Ett förslag på hanteringen av ett avslut vid halvårsskifte behöver 

tas fram om beslutet blir att nämnden avslutas 30 juni 2021. 
 
Den ekonomiska hanteringen under övergångsperioden behöver vara 
överenskommen mellan kommunerna. Förslag på ekonomisk hantering 
finns i bilagd handling från ekonomiavdelningen. Avstämningar mellan 
båda kommunernas ekonomiavdelningar behöver ske kontinuerligt under 
tiden fram till beslut men även under och efter övergångsperioden vid 
avslut av samverkansavtalet. Grunden för ekonomisk reglering är att 
kostnader som skett innan avslutsdatum regleras enligt nuvarande 
samverkansavtal. För poster som sker efter avslutsdatum ansvarar 
respektive kommun.  
 
Enligt nuvarande samverkansavtal ägs inventarierna av värdkommunen, 
Karlskoga kommun. Om äganderätten av inventarierna övergår till 
Degerfors kommun ska enligt samverkansavtalet detta ske till pris som 
motsvarar bokfört värde. 

Personal 
HR-chefen gör bedömningen att om det blir beslut i KF den 27 april 
kommer verksamhetsövergången vara möjlig att få klar till 
halvårsskiftet.  
Det är viktigt att samrådet kan ge tjänstemännen ett klart uppdrag att 
börja förbereda ärendet enligt tidsplanen. Tidsplanen är mycket tight. I 
övrigt poängterar HR vikten av snabbhet i processen och att beslut fattas 
som samtliga håller fast vid i hela processen. 
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Processen 
Processen med förhandlingar bör startas innan beslut i KF, då handlingar 
kommer att vara offentliga innan beslutet. Underlag behöver börja 
skrivas direkt efter samrådet den 1 mars för att det ska vara möjligt att 
kunna hålla tidsplanen till beslut i KF den 27 april. 
 
Underlaget ska innehålla: 

1. Information om tänkt förslag 
2. Vilken personal som berörs (lista med befattning m m) 
3. Hur förhandlingar och kommunikation ska hanteras 
4. Riskbedömningar  

 
Verksamheten behöver tydligt beskriva vilka verksamheter som ska 
bedrivas i Degerfors och vilka resurser som idag är stationerade i dessa  
 
När beslut om vilka verksamheter som Degerfors kommun ska ansvara 
för ska dessa tydligt sammanställas. Personal som är i den verksamheten 
ska följa med vid en övergång. Grundregeln bör vara att de som har mer 
än 50% av sitt arbete i Degerfors ska följa med i övergången. Övrig 
personal stannar kvar med Karlskoga kommun som arbetsgivare. 
 
HR-avdelningarna och berörda förvaltningar behöver samordna och 
synka sitt arbete kring verksamhetsövergången.  

Verksamhet 
Skolförvaltningen gör bedömningen att en delning av verksamheten 
är möjlig till sista juni 2021. 
Degerfors har önskat att bedriva gymnasieskolans samtliga program som 
bedrivs på enheten i Degerfors samt det kommunala aktivitetsansvaret 
(KAA) i egen regi. Övriga delar av gymnasienämndens verksamheter 
önskar man i det första läget att Karlskoga fortsätter att driva och att 
Degerfors ersätter Karlskoga för dessa insatser. 

Gymnasieskola och KAA 
Jag ser inga komplikationer med att Degerfors tar fullt ansvar som för 
verksamheterna från hösten 2021. Möckelngymnasiet i Degerfors 
uppdrag är klart definierad av de program som erbjuds där. Hur man 
ersätter för elever som studerar på annan ort finns reglerat i lag och 
förordning samt det finns också ett regionalt samverkansavtal i Örebro 
län. Ansvaret för introduktionsprogram och KAA gäller för samtliga 
ungdomar som är bokförda i kommunen. Degerfors kommun behöver 
kontrollera att det regionala avtalet gäller för kommunen efter en 
”skilsmässa”. Avtal med andra kommuner (t ex Kristinehamn) och en 
kontroll av avtal med idrottsförbund kring NIU behöver också göras av 
Degerfors kommun. 
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Gymnasiesärskola 
Gymnasiesärskolan bedrivs i Karlskoga idag och Degerfors kan efter 
avslut av nämnden ersätta för elevens kostnader enligt lag och 
förordning. Degerfors behöver som hemkommun ansvara för inskrivning 
i skolformen, studie- och yrkesvägledning, individuell studieplan mm. I 
annat fall behöver ett samverkansavtal mellan kommunerna skrivas enligt 
de utvidgade möjligheter för kommuner att skriva samverkansavtal. 

Vuxenutbildning inklusive SFI 
Karlskoga bedriver all verksamhet som idag. Ersättning för utförda 
uppdrag kan hanteras enligt lag och förordning men överenskommelser 
behöver göras i hur man hanterar interkommunal ersättning för bl a SFI. 
För att kunna ta del av regionens yrkesvux-utbildningar gör jag 
bedömningen att ett samverkansavtal troligtvis är den bästa lösningen för 
att Degerfors invånare ska ha tillgång till regionens utbud. Även inom 
vuxenutbildningen behöver Degerfors ta sitt ansvar som hemkommun för 
vissa delar (t ex uppsökande verksamhet, mottagning) eller så behöver 
detta regleras i ett avtal. 

Lärcentrum 
Lärcentrum är en plats där vuxna kan bedriva distansstudier, ha 
studieplats, skriva tentamen från universitet och få annan hjälp och stöd. 
Önskar Degerfors att få använda sig av denna service behöver man 
komma överens om en ersättningsnivå för verksamheten. 

Distansstudier i samband med universitetet 
Karlstads universitet (KAU) bedriver distansutbildning (främst 
lärarutbildningar) i samverkan med vuxnas lärande. Här är KAU 
anordnare och har ansvar för utbildningen. Idag kommer studerande även 
från andra kommuner och det debiteras inte hemkommunen. På samma 
sätt bör Degerfors hanteras efter en ”skilsmässa”. 

Förvaltning, administration och annan delad verksamhet 
HR-avdelningen föreslår att personal som har mer än 50% av sin 
sysselsättning på Möckelngymnasiet i Degerfors går över med sin 
anställning i Degerfors kommun. Utöver denna verksamhetsövergång får 
respektive kommun hantera sin personal och de uppgifter som behöver 
utföras. Detta kan innebära att kommunerna eventuellt får både ett 
rekryteringsbehov samt en övertalighet. Detta får respektive kommun 
sköta inför budget 2022. 

Övrigt 
Programorganisationen inför hösten 2021 är redan beslutad och 
antagningsarbetet har startat. Stipendie- och antagningsutskottet i 
gymnasienämnden får hantera antagningen tillsammans med den 
regionala gymnasieantagningen enligt tidigare beslut och tidsplan. Inga 
förändringar i programutbud ska göras utan att samrådet mellan 
kommunerna är överens om förändringen.  
 



   8 (9) 

 2021-03-02 
 

En mindre fråga är namnfrågan. När det blir två huvudmän kan det bli 
otydligt med samma namn på gymnasieskolorna. Detta kan respektive 
kommun avgöra. 

Slutsats 
Trots en mycket tight tidsplan gör jag bedömningen att ett avslut av 
gymnasienämnden är möjlig till sista juni 2021.  
Beslut om inriktningen att avsluta den gemensamma gymnasienämnden 
den 30 juni 2021 behöver samrådet komma överens om den 1 mars. Efter 
beslut i respektive kommunfullmäktige måste alla arbeta efter devisen 
”The point of no return”. Min tidsplan bygger på en planering utifrån det 
vanliga ”ärende-hjulet”. Om kommunerna har möjlighet att fatta tidigare 
beslut kommer detta att underlätta övergångsarbetet. 
 
För att klara den tighta tidsplanen behöver kommunstyrelsens 
ledningskontor och skolförvaltningen arbeta tätt tillsammans och ha det 
slutliga målet i fokus. Kommunerna behöver också samordna sina 
insatser för att minska risken att saker faller emellan stolarna. Arbetet 
behöver bygga på tillit och förtroende för varandras goda vilja. Om 
misstänksamhet skulle genomsyra processen finns stor risk att avslutet 
inte kommer att kunna genomföras på önskvärt sätt. 
 
Jag rekommenderar att Degerfors tar över ansvaret för all verksamhet 
inom gymnasienämndens område. Degerfors behöver besluta vilka 
verksamheter man vill bedriva i egen regi och vilka verksamheter man 
fortfarande vill att Karlskoga kommun ska utföra. Dessa kan utföras 
inom nuvarande avtal inom regionen eller när sådant avtal inte finns, 
skrivs ett nytt avtal. 
 
För Karlskogas del bör kommundirektören ge i uppdrag till berörda 
tjänstemän att genast resurssätta och starta arbetet. Arbetet behöver 
fokusera på områdena verksamhet, personal, ekonomi och hantering av 
den politiska processen. Det bästa är troligen att Karlskoga som 
värdkommun tar ansvar för avslut av gymnasienämnden med en nära 
samverkan med Degerfors inom de olika områdena. 
 
Karlskoga 2021-02-25  
 
 
 
 ........................................................  
Jan Strid  
Uppdragsledare 
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Tidplan Karlskoga  

(förslag, behöver detaljplaneras efter beslut) 
Tidsplanen bygger på att ärendet går hela ”ärendehjulet” inför KF. 
Förslag på att få upp ett första beslutsärende till KF i mars har väckts. I 
mycket håller tidplanen ändå med den största förändringen att det blir 
tydligare för alla inblandade att arbetet ska starta och att beslutet 
kommer att stå fast. 

  

Datum Aktivitet Ansvarig Målgrupp 
1 mars Samråd – beslut om att ev gå 

vidare 
Samrådet  

1 mars KD utser ansvariga för 
arbetet 

KD  

12 mars – 30 
mars 

MBL §19: 
Underlag till fackliga 
organisationer  

Tf förvaltningschef 
gymnasiet 
HR chef 

Fackliga organisationer 

19 mars Handlingarna klara  Beredning inför KS 
22 mars KD-beredning  -”- 
23 mars Ordförande-beredning  -”- 
25 mars KS presidium  -”- 
30 mars Kommunikation om 

förestående förslag till 
förändring 

Tf förvaltningschef 
gymnasiet  
HR chef 
Kommunikationschef 

Samtliga samt media 

30 mars Utskick digitalt till KS   KS 
30 mars –  
20 april 

MBL§11: 
Förhandling 
verksamhetsövergång inkl 
riskbedömningar 

HR chef Lärarnas riksförbund 
Lärarförbundet 
Vision 

27 april Kommunfullmäktiges 
sammanträde.  

 KF 

25 maj Sammanträde KF – Nytt 
reglemente för BUN 

  

26 maj KFs beslut laga kraft   
26 maj Inrangeringsförhandling Degerfors kommun Resp facklig 

organisation Degerfors 
30 juni Sista dag för gemensam 

nämnd 
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