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Äskande ur kommunfullmäktiges verksamhetspott till gymnasienämnden - 
Avskrivning av ärendet 



 Tjänsteskrivelse  1 (1) 
 
 2021-08-04 KS 2021-00303  
 
Kommunstyrelsens ledningskontor 
Handläggare 

Christian Westas 

 

Kommunstyrelsen 

Begäran om att ärende avskrivs  

Sammanfattning 
Den 24 februari 2021 inkom från gymnasienämnden en begäran om 
äskande ur kommunfullmäktiges verksamhetspott. Då arbetet med att 
avveckla gymnasienämnden redan hade påbörjats har kommunstyrelsens 
ledningskontor bedömt att ärendet borde invänta den politiska 
beslutsprocessen innan ärendet kan hanteras. Den 30 juni 2021 
avvecklades gymnasienämnden och barn- och utbildningsnämnden 
(BUN) ansvarar numera för gymnasieverksamheten. Det krävs således 
nämndbeslut* från BUN för att kunna hantera äskandet. För 2021 är 
verksamhetspotten dock redan förbrukad efter följande beslut: 
 
KF verksamhetspott 2021
Budget 10 000 000   Ärendenr Kommentar

SOC (Utveckling av vård och omsorg 600 tkr, 
Genomlysning myndighetsutövning 400 tkr, 
Genomlysning Barn och unga 400 tkr, Utveckling av 
Digitalisering 700 tkr)  

2 100 000 -     KS 2021-00231 KS mars och KF beslut 2021 april 

Engångsbelopp retroaktiv löneutbetalning 1200 
anställda juni 2021

7 900 000 -     KS 2021-00318 KS 6 april 2021 och KF 27 april 2021

Summa 0        
 
Utan att värdera om gymnasieverksamheten behöver budgetförstärkning 
eller inte, föreslår kommunstyrelsens ledningskontor med beaktande av 
ovanstående att ärendet avskrivs. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 4 augusti 2021. 
Protokollsutdrag gymnasienämnden den 19 februari 2021 (GN§ 8) 

Konsekvensbeskrivning 
Hållbarhetsgranskning utifrån checklista bedöms inte aktuell i detta 
ärende. 

Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut 
Kommunstyrelsen avskriver ärendet.  
 
Johan Harryson  Christian Westas  
Kommundirektör  Ekonomichef 
 
Expedieras till: 
BUN 
 
* Karlskoga kommuns verksamhetspott innebär en budgeterad verksamhetskostnad som ännu inte fördelats. 
Skälet till denna reservpott är den stora osäkerhet som finns i skatteunderlagsprognosen från SKR samt den 
svårbedömda kostnadsutvecklingen kommande åren. Varje nämnd har rätt att under respektive budgetår 
ansöka ur verksamhetspotten om skäl föreligger. Skälen ska vara volymökningar och/eller lagändringar (obs! 
ej ambitionsökningar) som sker efter att budgetbeslut tagits. Nämndbeslut krävs för att ansöka. 
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GN § 8 Dnr 2021-00052  
 
Äskande ur kommunfullmäktiges verksamhetspott 
 

Sammanfattning av ärendet 
Under de senaste åren har behoven förändrats hos flera av 

gymnasienämndens målgrupper. Det har inneburit att gymnasienämnden 

har fått ökade volymer som ska rymmas inom befintlig budget. Det är 

inte bara i Karlskoga kommun som det ser ut så, utan det är en trend som 

även gäller för en majoritet av Sveriges kommuner. Även nationella 

lagmässiga krav har förändrats som påverkar gymnasienämndens 

verksamhet.  

 

Gymnasienämnden har behov av att se över sina verksamheter inom flera 

områden och komma vidare inom flera utvecklingsområden i syfte att 

skapa framtidens gymnasieskola inom de ekonomiska ramarna och ha en 

verksamhet av hög kvalitet. Förändrade förutsättningar kräver nya 

lösningar. Alla verksamheter behöver med jämna mellanrum genomlysas 

för att nya och mer framtida arbetssätt ska kunna ta plats och hitta sin 

form. 

 

Skolförvaltningen har tagit fram förslag på fem utvecklingsområden för 

vilka gymnasienämnden föreslogs äska tillfälliga medel ur 

Kommunfullmäktiges verksamhetspott: 

- Elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

- Ungdomar som är placerade vid institution 

- Hedersrelaterat våld och förtryck 

- Elever med annat modersmål 

- Vägledning och marknadsföring 

 

Beslutsunderlag 
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 februari 2021 

 

Skolförvaltningens förslag till beslut 
1. Gymnasienämnden äskar om ekonomiska medel motsvarande 600 tkr 

ur verksamhetspotten i syfte att arbeta med utveckling av nya 

arbetssätt för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inom 

gymnasieskolan och vuxenutbildningen. 

2. Gymnasienämnden äskar om ekonomiska medel motsvarande 600 tkr 

ur verksamhetspotten i syfte att genomlysa och utveckla nämndens arbete 

med ungdomar som är placerade vid institution. 

3. Gymnasienämnden äskar om ekonomiska medel motsvarande 600 tkr 

ur verksamhetspotten i syfte att utveckla metoder för att arbeta 
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förebyggande, upptäckande och åtgärdande inom området hedersrelaterat 

våld och förtryck.  

4. Gymnasienämnden äskar om ekonomiska medel motsvarande 600 tkr 

ur verksamhetspotten i syfte att genomlysa arbetet med elever som har ett 

annat modersmål inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen. 

5. Gymnasienämnden äskar om ekonomiska medel motsvarande 1000 tkr 

ur verksamhetspotten för att göra en omvärldsanalys och utforma 

strategier som planeras in som konkreta marknadsföringsaktiviteter. 

 

Gymnasienämnden antar förslaget och skrivelsen som sitt eget och 

ansöker därmed om ekonomiska medel från verksamhetspotten. 

 

Yrkanden 
Matz Eriksson (S) yrkade bifall till förvaltningens förslag.  

 

Gymnasienämndens beslut 
1. Gymnasienämnden äskar om ekonomiska medel motsvarande 600 tkr 

ur verksamhetspotten i syfte att arbeta med utveckling av nya 

arbetssätt för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inom 

gymnasieskolan och vuxenutbildningen. 

2. Gymnasienämnden äskar om ekonomiska medel motsvarande 600 tkr 

ur verksamhetspotten i syfte att genomlysa och utveckla nämndens arbete 

med ungdomar som är placerade vid institution. 

3. Gymnasienämnden äskar om ekonomiska medel motsvarande 600 tkr 

ur verksamhetspotten i syfte att utveckla metoder för att arbeta 

förebyggande, upptäckande och åtgärdande inom området hedersrelaterat 

våld och förtryck.  

4. Gymnasienämnden äskar om ekonomiska medel motsvarande 600 tkr 

ur verksamhetspotten i syfte att genomlysa arbetet med elever som har ett 

annat modersmål inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen. 

5. Gymnasienämnden äskar om ekonomiska medel motsvarande 1000 tkr 

ur verksamhetspotten för att göra en omvärldsanalys och utforma 

strategier som planeras in som konkreta marknadsföringsaktiviteter. 

 

Gymnasienämnden antar förslaget och skrivelsen som sitt eget och 

ansöker därmed om ekonomiska medel från verksamhetspotten. 
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Handläggare 

Mikael Blom 

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS BANKGIRO 

691 83 Karlskoga Fakturahantering 0586-610 00 kommun@karlskoga.se 441-4736 
    
BESÖKSADRESS Box 50755  WEBBADRESS ORG NR 

Katrinedalsgatan 2-4 202 71 Malmö  www.karlskoga.se 212000-1991 

Äskande av tillfälliga medel till gymnasienämnden 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Bakgrund 
Förvaltningschef gavs i uppdrag vid beredningen till gymnasienämnden 

2021-02-19 att i en tjänsteskrivelse ta fram ett underlag för äskande av 

tillfälliga medel till gymnasienämnden ur Karlskoga 

kommunfullmäktiges verksamhetspott. 

 

Under de senaste åren har behoven förändrats hos flera av 

gymnasienämndens målgrupper. Det har inneburit att gymnasienämnden 

har fått ökade volymer som ska rymmas inom befintlig budget. Det är 

inte bara i Karlskoga kommun som det ser ut så, utan det är en trend som 

även gäller för en majoritet av Sveriges kommuner. Även nationella 

lagmässiga krav har förändrats som påverkar gymnasienämndens 

verksamhet.  

 

Elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 
Till de vanligaste neuropsykiatriska diagnoserna hör ADHD, autism och 

Tourettes syndrom. De kallas neuropsykiatriska för att hjärnan och 

nervsystemet bearbetar information på ett annorlunda sätt. 

Detta kan påverka personen i en sådan omfattning att det blir en 

funktionsnedsättning.  

 

De olika diagnoserna har flera saker gemensamt. De är 

beteendediagnoser, det vill säga att de ställs utifrån personens 

beteende och inte utifrån medicinsk orsak, de har dock ofta en biologisk 

bakgrund. Funktionsnedsättningen innebär en annorlunda kognition, 

alltså att man tänker, löser problem och hanterar information på ett 

annorlunda sätt.  

 

Behovet av insatser för barn och unga med neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning har ökat. Aldrig har så många barn och unga behövt 

så mycket insatser från skolan. Att arbeta med denna målgrupp på ett så 

effektivt sätt som möjligt, gynnar givetvis alla parter, i synnerhet de barn 

och unga som far illa i sin vardag.  

 

Syftet med skolans insatser är att målgruppen ska klara sina studier men 

också få förutsättningar att själva skapa sig en fungerande vardag, detta 

är också en stor vinst för hela samhället. 

 

Ungdomar som är institutionsplacerade 
I Karlskoga kommun liksom i många andra kommuner har ökningen av 

institutionsplaceringar skjutit i höjden, vilket givetvis är 

kostnadsdrivande för socialnämnden men också för gymnasienämnden 

eftersom gymnasienämnden står för skolkostnaden.  
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Förutom de mycket höga kostnaderna för skolgången så är det även 

resurskrävande utifrån de väglednings- och uppföljningsinsatser som 

åtgår för gymnasieskolan till målgruppen. Att arbeta med denna 

målgrupp är resurskrävande oavsett hur man gör det, dock är givetvis 

tiden en viktig faktor. Gymnasieskolans arbetssätt kring elever som är, 

har varit placerade eller riskerar placering vid institution behöver 

utvecklas. På grund av ett ökat antal placeringar kommer gymnasieskolan 

få svårt att fullgöra sitt uppdrag och behöver hitta metoder för att både bli 

mer effektiv och fullgöra uppdraget med en högre kvalitet. Det 

långsiktiga målet är att färre ungdomar placeras vid institution. 

 

Hedersrelaterat våld och förtryck 

Hedersrelaterat våld och förtryck uppstår för att skydda eller återupprätta 

en familjs eller en större släkts heder och sociala anseende. Det 

sanktioneras av ett kollektiv och utövas även ofta av flera personer. De 

utsattas familjemedlemmar eller närstående spelar i regel en avgörande 

roll. Hedersrelaterat våld bygger på föreställningen att en familjs heder 

främst är beroende av hur flickor och kvinnor i familjen beter sig. Men 

även pojkar och män kan skada hedern om de inte beter sig enligt strikt 

definierade könsroller. 

 

Det finns en rad olika beteenden som kan anses skada hedern. De 

tydligaste överträdelserna av hedersnormer är sex före äktenskapet eller 

att en gift kvinna inte beter sig ”kyskt”. För att skydda familjen från 

förlust av hedern kontrolleras den kvinnliga sexualiteten. Det görs genom 

till exempel kontroll av klädsel, vem hon träffar och vem hon är vän med. 

Även pojkar och män kan vara utsatta för hedersrelaterat våld. Deras 

livsval kan vara begränsade, speciellt när det gäller val av en partner. De 

kan vidare tvingas att kontrollera sina syskon eller sin mamma. 

 

Våldsuttrycken liknar på många sätt våld i nära relationer. Också 

hedersrelaterat våld kan delas in i psykiskt, fysiskt, socialt, sexuellt och 

materiellt våld. Uttryck som är utmärkande för hedersrelaterat våld är 

könsstympning, barnäktenskap och tvångsgifte. Det kan också handla om 

att en person förs ut ur landet i syfte att bli bortgift eller ”uppfostrad”. 

 

På grund av en ökad problematik behöver gymnasieskolan utveckla 

metoder för att arbeta förebyggande, upptäckande och åtgärdande. 

 

Elever som har ett annat modersmål 

Karlskoga- och Degerfors kommuner tar årligen emot människor på 

flykt, volymerna från 2015 och några år har varit betydligt högre än 

innan. Det har fått konsekvenser och inneburit stora utmaningar speciellt 

då många personer inte kommit in på arbetsmarknaden eller inte klarar 

sina studier inom gymnasieskolan eller den kommunala 

vuxenutbildningen, som kunde möjliggöra en snabbare och bättre 

integration.  
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Detta gäller för kommunen i allmänhet men för gymnasienämnden i 

synnerhet. Det finns ett stort behov av att utveckla metoder, studieformer 

och utbildningsutbud vad det gäller kortare utbildningar som inte är 

förordningsstyrda.  

 

Vägledning och marknadsföring 

Den ökade valfriheten och mångfalden i utbud av gymnasieutbildningar 

gör att ungdomarna möter mycket information rörande olika alternativ till 

gymnasieutbildning. Ur såväl ett individuellt perspektiv som ett 

samhällsperspektiv är det viktigt att ungdomarna gör ett så väl övervägt 

gymnasieval som möjligt. Det förutsätter att marknadsföringen om 

gymnasieskolor sker på ett allsidigt, sakligt och korrekt sätt. 

 

Det är viktigt och nödvändigt att skilja vägledningsinsatser och 

marknadsföring åt. Vägledningen har sin utgångspunkt i en stödprocess 

till individen – neutral och oberoende av olika valalternativ och 

huvudman. Marknadsföringen är ett led i en utbildningsanordnares 

erbjudande.  

 

Kommunfullmäktige har hösten 2020 beslutat att ge skolförvaltningen i 

uppdrag att göra en marknadsföringsplan. Syftet är att öka fyllnadsgraden 

i den egna gymnasieskolan. Dessutom har samverkansavtalet mellan 

Karlskoga- och Degerfors kommuner gällande gymnasieskola och 

vuxenutbildning sagts upp. En omvärldsanalys behöver göras som tar 

hänsyn till om gymnasieskolan kommer drivas i egen regi alternativt av 

respektive kommun. Därefter behöver strategier utformas som planeras in 

som konkreta marknadsföringsaktiviteter.  

 

Beskrivning av förslag 
Gymnasienämnden har behov av att se över sina verksamheter 

inom flera områden och komma vidare inom flera utvecklingsområden i 

syfte att skapa framtidens gymnasieskola inom de ekonomiska ramarna 

och ha en verksamhet av hög kvalitet. Förändrade förutsättningar kräver 

nya lösningar. Alla verksamheter behöver med jämna mellanrum 

genomlysas för att nya och mer framtida arbetssätt ska kunna 

ta plats och hitta sin form. 

 

Det första området där gymnasienämnden behöver utarbeta nya arbetssätt 

är i arbetet med elever med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

Den aktuella målgruppen har ökat volymmässigt. För att klara av 

framtidens utmaningar behöver nya arbetssätt tas fram för att nämnden 

ska klara av att ge ungdomarna framåt erbjuds en undervisning av hög 

kvalitet och som lever upp till de krav som lagstiftningen ställer. Ett 

sådant utvecklingsområde är inget som ryms inom befintliga resurser. 

För att gymnasienämnden ska komma vidare i den utvecklingen behövs 

en utvecklingsledare för detta under 2021. Kostnaden för utbildning och 

personalresurs beräknas till 600 tkr. 

 

Gymnasieskolans arbetssätt kring elever som är, har varit eller riskerar 

placering vid institution behöver utvecklas. På grund av ett ökat antal 
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placeringar kommer gymnasieskolan få svårt att fullgöra sitt uppdrag och 

behöver hitta metoder för att både bli mer effektiv och fullgöra uppdraget 

med en högre kvalitet. Förutom de mycket höga kostnaderna för 

skolgången så är det även resurskrävande utifrån de uppföljningsinsatser 

som åtgår för gymnasieskolan till målgruppen. Att arbeta med denna 

målgrupp är resurskrävande oavsett hur man gör det, dock är givetvis 

tiden en viktig faktor. Kostnaden för att utveckla arbetssätt beräknas till 

600 tkr. 

 

Hedersrelaterat våld och förtryck uppstår för att skydda eller återupprätta 

en familjs eller en större släkts heder och sociala anseende. På grund av 

en ökad problematik behöver gymnasieskolan utveckla metoder för att 

arbeta förebyggande, upptäckande och åtgärdande. Det kommer krävas 

utbildningsinsatser och framtagande av metoder. Kostnaden beräknas till 

600 tkr. 

 

Det finns ett stort behov av att utveckla metoder, studieformer och 

utbildningsutbud vad det gäller elever med annat modersmål. Det kan 

handla även handla om att utforma kortare utbildningar inom 

vuxenutbildningen som inte är förordningsstyrda. Kostnaden för att 

utveckla metoder, studieformer och utbildningsutbud beräknas till 600 

tkr. 

 

Den ökade valfriheten och mångfalden i utbud av gymnasieutbildningar 

gör att ungdomarna möter mycket information rörande olika alternativ till 

gymnasieutbildning. Ur såväl ett individuellt perspektiv som ett 

samhällsperspektiv är det viktigt att ungdomarna gör ett så väl övervägt 

gymnasieval som möjligt. Kommunfullmäktige har hösten 2020 beslutat 

att ge skolförvaltningen i uppdrag att göra en marknadsföringsplan. 

Syftet är att öka fyllnadsgraden i den egna gymnasieskolan. Dessutom 

har samverkansavtal gällande gymnasieskola och vuxenutbildning sagts 

upp. En omvärldsanalys behöver göras som tar hänsyn till om 

gymnasieskolan kommer drivas i egen regi alternativt av respektive 

kommun. Därefter behöver strategier utformas som planeras in som 

konkreta marknadsföringsaktiviteter. Om kommunerna väljer att separera 

gymnasienämndens verksamheter beräknas kostnaden till 1000 tkr. Till 

stor del handlar det om kostnader för extern konsult. 

 

Överväganden 
Om gymnasienämnden använder sina resurser på ett så optimalt och 

effektivt sätt som det är möjligt och utifrån lagstiftarens intentioner, så 

får det stora positiva konsekvenser både ur ett socialt- och ekonomiskt 

perspektiv. Om gymnasienämnden arbetar optimalt både genom 

evidensbaserade arbetssätt, lagstiftningskrav och utifrån ekonomisk 

hushållning så innebär det att rätt elev får rätt insats i rätt tid. Sker detta 

innebär det också att gymnasienämndens och därmed kommunens 

ekonomiska utrymme används så effektivt som möjligt. För att nå den 

effekten krävs det att organisationen arbetar med ständiga förbättringar 

och med jämna mellanrum genomlyser och utvecklar organisationen så 
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att nämnden alltid maximerar nyttan. Utifrån ovan nämnda beskrivning 

och överväganden så anser nämnden att en satsning från kommunens 

verksamhetspott skulle gynna både individen, organisationen och 

kommunens ekonomi ur ett långsiktigt perspektiv. Det ger 

gymnasienämnden bättre möjligheter att med befintliga resurser klara de 

ökade volymer som skett under de senaste åren. 

 

Medel som gymnasienämnden äskar om 
 

Utvecklingsområde    2021 

Elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning  600 tkr 

Ungdomar som är institutionsplacerade   600 tkr 

Hedersrelaterat våld och förtryck   600 tkr 

Elever som har ett annat modersmål   600 tkr 

Marknadsföring    1000 tkr 

Total kostnad    3400 tkr 

 

Skolförvaltningens förslag till beslut 
1. Gymnasienämnden äskar om ekonomiska medel motsvarande 600 tkr 

ur verksamhetspotten i syfte att arbeta med utveckling av nya 

arbetssätt för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inom 

gymnasieskolan och vuxenutbildningen. 

2. Gymnasienämnden äskar om ekonomiska medel motsvarande 600 tkr 

ur verksamhetspotten i syfte att genomlysa och utveckla nämndens arbete 

med ungdomar som är placerade vid institution. 

3. Gymnasienämnden äskar om ekonomiska medel motsvarande 600 tkr 

ur verksamhetspotten i syfte att utveckla metoder för att arbeta 

förebyggande, upptäckande och åtgärdande inom området hedersrelaterat 

våld och förtryck.  

4. Gymnasienämnden äskar om ekonomiska medel motsvarande 600 tkr 

ur verksamhetspotten i syfte att genomlysa arbetet med elever som har ett 

annat modersmål inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen. 

5. Gymnasienämnden äskar om ekonomiska medel motsvarande 1000 tkr 

ur verksamhetspotten för att göra en omvärldsanalys och utforma 

strategier som planeras in som konkreta marknadsföringsaktiviteter. 

 

Gymnasienämnden antar förslaget och skrivelsen som sitt eget och 

ansöker därmed om ekonomiska medel från verksamhetspotten. 

 

 

Mikael Blom 

Förvaltningschef 
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