
 TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 

Skolförvaltningen 2022-06-01 BUN 2022-00111 
Handläggare  
Mattias Eriksson 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Treårigt projekt hur mobbning generellt kan motverkas hos 
unga i Karlskoga 

 
Sammanfattning 

Skolförvaltningen önskar att Barn- och utbildningsnämnden tar beslut om 
att av KSAU begära att föra över 1mnkr till nästa budgetår. 
 
Beslutsunderlag 
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse, den 1 juni 2022 
 
 
Bakgrund 
Den 1 mars 2022 beslutade Kommunfullmäktige att bifalla ett 
ledamotsinitiativ från Richard Sandström (SD). I Sandströms förslag stod 
följande att läsa:  
 

Jag föreslår att Karlskoga kommun startar ett treårigt projekt hur mobbning 
generellt kan motverkas hos unga i Karlskoga. Projektets uppdrag är 
förebygga mobbning såväl fysiskt som på nätet. 
Genom att tillföra en öronmärkt budgetförstärkning till att anställa 
skolvärdar vid kommunens grundskolor kommer det förebyggande arbetet 
gentemot fysisk och verbal mobbning bli ett bra komplement till elevhälsans 
arbete.  
Att fler vuxna i skolan är behövligt råder det inga delade meningar kring, 
detta projekt sänder viktiga signaler att Karlskoga kommun tar det 
förebyggande arbetet gentemot mobbning på största allvar. 
Syftet är att unga skall uppmärksammas på att mobbning inte ska 
förekomma. Karlskoga kommuns projektmodell (se bild nedan) bör 
användas och ansvarig nämnd föreslås bli barn- och utbildningsnämnden. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 

ovanstående ledamotsinitiativ att starta ett treårigt projekt hur 
mobbning generellt kan motverkas hos unga i Karlskoga. 

 
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge 

uppdraget att ansvara för projektet till barn- och 
utbildningsnämnden. 

 
3. Finansiering av projektet med maximalt 2,0 mnkr för 2022 tas från 

kommunfullmäktiges verksamhetspott. 
 

4. Finansiering av projektet för 2023-2024 inarbetas om möjligt i 
kommande ordinarie budgetprocesser.  

 
 
Beskrivning av ärendet 
Skolvärdskap 
I förslaget nämns begreppet skolvärd. Denna yrkestitel är inte en skyddad 
yrkestitel utan används snarare till att beskriva arbetsuppgifter. 
Skolvärdar är inget som idag används i grundskolan i Karlskoga. De 
annonser som finns ute som skolvärd beskriver arbetsuppgifter i 
skolmiljöer som inte är klassrummet, exempelvis korridorer, skolgården, 
matsalen, caféterian etc. En återkommande arbetsuppgift är att skapa 
trygghet och trivsel för eleverna i dessa miljöer. Förslag på lämpliga 
yrkeskategorier att anställa t.ex. vara: fritidsledare, barnskötare, 
socialpedagoger eller andra med personlig lämplighet.  
 
Mobbning 
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Begreppet mobbning används inte samma omfattning som före 2010-talet. 
Den rättighetsbaserade lagstiftningen har delvis lett till ett paradigmskifte 
där juridiska begrepp som kränkning, diskriminering, misshandel etcetera 
ersätter begrepp som bråk, mobbning, slagsmål etc.  Således förekommer 
begreppet som sådant ej i skollagen. Därmed inte sagt att fenomenet 
mobbning inte existerar.  
 
Olika forskare definierar mobbning på olika sätt men några vanliga 
definitioner av mobbning innehåller följande:  
• En eller flera förövare 
• Negativa handlingar sker över tid (fysiskt, verbalt eller psykosocialt) 
• Förövaren/förövarna upplevs starkare, inte nödvändigtvis fysiskt 
(status, verbal förmåga, sociala förmågor, numeriskt fler etcetera) 
• Sedan ca 20 år tillbaka finns även begreppet nätmobbning vilket används 
för att beskriva händelser som sker på främst sociala medier.   
 
Studier från både Sverige och utomlands visar påtagligt förhöjd risk för 
psykisk- och fysisk ohälsa, försämrade skolprestationer, självmordstankar, 
depressioner m.m. Dessa riskfaktorer blir större ju längre mobbningen 
pågår, ju mer intensiv den är och ju längre upp i åldern den pågår. Även 
förövaren löper ökad risk för social missanpassning och framförallt pojkar 
löper en större risk att hamna i kriminalitet (i detta fall skall dock 
mobbningen ses som en indikator bland flera riskfaktorer, inte den 
utlösande faktorn). Slutligen finns det även amerikanska studier som visar 
att den som bevittnar upprepade fall av mobbning löper ökad risk för 
mental ohälsa.   
 
Klassiskt sätt finns det två utgångssätt för att förklara mobbning. Det ena 
är det individualpsykologiska perspektivet som betonar förövaren och den 
utsattes individuella särdrag. Det andra perspektivet är det 
socialpsykologiska. Detta perspektiv lägger större fokus på omgivningen 
och de strukturer som finns där. Här ges skolkultur, lärarens ledarskap, 
klassens sammansättning och normer ett större fokus.   
 
De studier som gjorts av Skolverket visar att mellan 7-9% av eleverna i 
grundskolan uppger att de varit mobbade någon gång. Mörkertalet är 
rimligtvis stort då ämnet bedöms vara så pass stigmatiserande för 
individen. Att mäta förekomsten av mobbning är svårt.  
 
Projektmål 
Personal finns anställd senast 1 september 2022.  
De skolor som ingår i projektet genomför terminsvisa avstämningar av 
elevernas upplevda trygghet och trivsel.  
En ökad trygghet och trivsel under tiden projektet pågår.  
 
Redovisning 
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Dialog sker halvårsvis med mellan projektledaren och projektägaren. 
Läges- och eventuella ändringsrapporter rapporteras in i slutet av varje 
termin. Senast 31 december 2024 presenteras en projektrapport med 
resultatredovisning. 
 
Konsekvenser (frivillig i kort, obligatorisk i HUT) 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Då budgeten på 2,0 mnkr gäller för 2022 handlar det som 5 månader (aug 
– dec) som pengarna ska räcka till. En tjänst med 27 tkr i månadslön 
kostar ca 420 tkr på ett helår. Detta innebär att ca 10 st tjänster kan 
tillsättas under höstterminen 2022. Med samma budget för 2023 innebär 
det ca 5 st tjänster i grundskolan. För att få en större effekt och göra det 
lättare att rekrytera personal, samt få en större kontinuitet vore det 
fördelaktigt om 1,0 mnkr fick föras över till nästkommande läsår. Detta 
innebär att man skulle kunna rekrytera personal för hela kommande läsår 
istället för en termin. Alla kostnader för projektet redovisas med 
projektkod 7636 i ekonomisystemet. 
 
Överväganden 
Skolförvaltningen förordnar en decentraliserad modell där rektorer på 
respektive skola anställer personal för projektet. Rektorerna äger att 
disponera personalen hur denne finner bäst, så länge som aktiviteterna 
ryms inom projektägarens syfte. En skola kan nyttja tjänsten till att 
förstärka eller skapa ett trygghetsteam. En annan skola kan nyttja den till 
att skapa prosociala aktiviteter på raster etcetera. Tjänsterna ska inte 
utnyttjas till undervisningsresurser.  
 
Skolförvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar beslut om att av KSAU begära att föra 
över 1mnkr till nästa budgetår. 

Carina Hagström-Bergh 
Förvaltningschef 

Mattias Eriksson 
Verksamhetscontroller 

 

Expedieras till 
KSAU 
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