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1. Uppdrag 

Klaragymnasiet med internats övergripande uppdrag är att möta 
medlemskommunernas behov av en gymnasieskola med internat till ungdomar med 
autismspektrumtillstånd med förutsättningar att klara ett nationellt gymnasieprogram. 
Klaragymnasiet ska erbjuda det samhällsvetenskapliga programmet, inriktning 
samhällsvetenskap samt det estetiska programmet, inriktning bild och formgivning 
eller estetik och media. Vi ska också erbjuda introduktionsprogrammen 
preparandutbildning och individuellt alternativ. Vårt uppdrag är också att erbjuda ett 
ändamålsenligt boende. 

 
 

2. Verksamhetsåret 2018 
2018 har varit ett väldigt bra år med en ovanligt god harmoni i elevgrupperna. När 
höstterminerna startar brukar det finns ganska mycket oro i grupperna och framför allt 
hos dom nya eleverna. Denna oro uteblev nästan helt under höstterminen 2018. Ett bra 
arbete i alla grupperna gjorde att eleverna snabbt kände sig trygga. 
Intervjumaterialet till föräldrarna som vi tog fram under 2017 har gett bra resultat och 
personalen har fått bättre förutsättningar att ge nya elever en bra start på internatet. 
 
Vårens utslussningsarbete med avslutande elever fungerade utmärkt. Ett gott 
samarbete med elever, föräldrar och handläggare mm. Allt beröm som personalen fick 
av föräldrarna för gott arbete med deras barn är det bästa betyget vi kan få. 
 

Sammanfattning 

• Internatet gjorde under 2018 ett överskott. Personalkostnaderna var betydligt lägre 
än beräknat. Största anledningen till det var att vi inte satt in så mycket vikarier och 
att vi hade fler inskrivna elever än budgeterat. 
Det planerade nya internatet blev inte färdigt som beräknat vilket medförde mindre 
hyreskostnader än beräknat och dom planerade inköpen till det nya internatet 
uteblev. 

• Äntligen kom byggnationen av vårt nya internat igång. Ett gott samarbete med alla 
aktörer. 

• Olofströms kommun sa upp avtalet angående sitt HSL-ansvar för internatet.  
• Internatet timanställde en egen sjuksköterska som tillgodoser verksamhetens krav 

gällande HSL 
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Olofströms kommun sa upp avtalet gällande sjuksköterska med oss på grund av brist 
på sjuksköterskor. Vi har timanställt en sjuksköterska som tillgodoser IVO´s krav 
gällande HSL i vår verksamhet och vi tycker att hon gör ett väldigt bra arbete i 
verksamheten. 
 
Efter nästan tre års planering och några besvikelser blev det äntligen en byggstart av 
vårt nya internat. I november togs dom första spadtagen. Vi kommer att lämna 
internatet på Bredgatan 34. Ny adress blir Citronvägen 1. Beräknad inflyttningsdag är 
8/7-19. Olofströmshus, som står för byggnationen, har varit väldigt bra att samarbeta 
med. 
 

3. Mål och utvärdering av verksamhetens mål 
• Vi värnar om ett gott bemötande och att våra elever ska uppleva delaktighet, trygghet, trivsel 

och att de får hjälp efter sina specifika förutsättningar. Minst 90 procent av våra elever ska 
uppleva:  

1. Delaktighet  
2. Trygghet 
3. Gott bemötande 
4. Att de fått hjälp i sin utveckling utifrån sina förutsättningar under sin tid som elever på 

Klaragymnasiet 
 

• Att eleven uppnår kursmålen i de nationella program som skolan erbjuder. 
 

• För alla elever som bor på internatet upprättas en genomförandeplan. I genomförandeplanen 
formuleras mål och delmål som mentor följer upp regelbundet med eleven. En gång per termin 
skickar vi en sammanfattning av hur arbetet med genomförandeplanen gått till respektive 
omsorgsförvaltning. Minst 90 procent av kunderna ska uppleva att innehållet i 
sammanfattningen innehåller tillräckligt med information om elevens utveckling mot uppsatta 
mål. 
 

• När det gäller skoldelen formuleras vårt uppdrag i ett avtal med kunden. Individuell studieplan 
och eventuell åtgärdsplan upprättas för respektive elev. Minst 90 procent av kunderna ska 
uppleva att vi genomfört vårt uppdrag i enlighet med avtal och uppgjorda planer. 

 

Mätmetod 

Eleverna har fyllt i en enkät den 6/12-19 december. Detta sker på boenderådet eller 
individuellt beroende på hur mycket stöd eleven behöver för att förstå frågorna. 22 av 
26 elever var på plats och svarade på enkäten. 

Vecka 52 skickade vi ut en enkät och ett svarskuvert till LSS-handläggarna. Tyvärr 
har det varit svårt att få tillbaka enkäterna i tid till verksamhetsberättelsen. 
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Resultat och analys 

Resultatet på elevenkäten var väldigt positivt även i år. Det har även märkts under året 
att elevgrupperna trivs och känner sig trygga. 

När det gäller enkäten till handläggarna kommer vi att ändra tid för utskick. Enkäterna 
ska skickas samtidigt med sammanfattning av genomförandeplan efter vårterminens 
slut. Det ger oss möjlighet att under höstterminen påminna om att skicka tillbaka 
enkäten så vi kan få ett resultat vid årets slut. 

 
 

4. Ekonomi 
Internatets ekonomiska resultat blev ett överskott på 1 785 mnkr . 

Analys 

Orsaken till överskottet är framför allt lägre kostnader. Både personalkostnader, 
framför allt vikariekostnaderna, och övriga kostnader var lägre än beräknat. Vi hade 
budgeterat för att vårt nya internat skulle bli klart under 2018 vilket hade gett ökade 
kostnader i form av högre hyra och inköp av nya inventarier. 

 

Beläggning 

35% av eleverna har varit från medlemskommunerna. 

65% av eleverna har varit från externa kommuner. 

 
5. Personal 

Grundbemanningen är sex personal per internat, totalt 18 boendehandledare. P.g.a. att 
några elever haft ovanligt stort behov av en till en och att vi har två personal som är 
sjukskrivna 25%  så har vi haft 20 boendehandledare anställda. 19,5 tjänster plus 
verksamhetschef. 
  

Analys av personalsammansättningen 

14 kvinnor och 6 män, stor åldersspridning (26-61) och olika utbildningsbakgrund. 
Socionom, lärare, förskollärare, socialpedagog och fritidsledare. En personal var 
föräldraledigt från februari. En pensionsavgång i juni. 

Vi har en bra sammansättning vad gäller spridning av ålder och utbildningsbakgrund.  

 

6. Strategisk kompetensutveckling 

http://www.curaindivid.se/Default.aspx


 

Verksamhetsberättelse 2018 

Klaragymnasiets internat Sida: 

Jonas Fransson 4 (5) 
 

Utbildningar och föreläsningar 

Vi har haft brandutbildning för hela personalgruppen och uppföljning på utbildningen 
i lågaffektivt bemötande. Vi har varit på några bra föreläsningar inom NPF-området. 

Handledning 

Fortsatt metodhandledning 3 gånger per termin med Nåkkve Balldin.  

7. Systematiskt arbetsmiljöarbete  
  
 

   
 Tillbud Arbetsskador 

Antal 3 0 
 

 Sjuktal  
 

 

 Total Varav lång 
% 4,39 64,41 

 

 

Analys av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

Vi jobbar kontinuerligt med arbetsmiljön. Har det som en stående punkt på 
dagordningen för personalkonferenserna som vi har en gång i veckan. Brister 
som påvisas på skyddsronder åtgärdas skyndsamt. Erfarenheter från 
arbetsmiljöarbetet har vi använt oss av i planeringen för det nya internatet för 
att få bästa möjliga fysiska arbetsmiljö.  
En av personalgrupperna har haft några mindre konflikter som minskat trivseln 
i gruppen. Detta har vi tagit tag i och det börjar lösa sig. Det är fyra inbokade 
processhandledningstillfälle som startar våren 2019. 
 

 
8. Utvecklingsprojekt 

2018 år stora projekt har varit det nya internatet som äntligen har kommit igång. Har 
varit en noggrann planering inför byggstart för att skapa ett så optimalt internat där vi 
bland annat tittat på säkerhet, arbetsmiljö, boendemiljö, tekniska lösningar mm. 
 

9. Systematiskt kvalitetsarbete 
 

 
 

Avvikelser 

Klagomål och 
synpunkter 

Lex Sarah-
rapporter 

Övriga avvikelser 
(ej arbetsmiljö) 
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Antal 1 0 8 
 

 

Arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet 
 
Vi har en kvalitetsansvarig på varje internat som arbetat löpande med 
kvalitetshandboken och deltagit på Curas gemensamma kvalitetsmöten. Tyvärr 
har kvalitetsarbetet för hela Cura blivit lite lidande eftersom vår kvalitetschef 
haft andra uppdrag under året. Kvalitetshandboken har stundtals varit svår att 
nå på vår server vilket har gjort den något mindre levande under 2018. 
Vi har haft ett besök av IVO under 2018 med väldigt gott resultat. 
Även egenkontrollerna har varit positiva. 
Arbetet med kvalitetshandboken är ett förbättringsarbete under nästa år.  
 

 
10. Samverkan 

Extern och intern samverkan  

Samverkan med skolan är ett ständigt utvecklingsarbete. En del i samverkan är 
att områdeschef, verksamhetschef/biträdande verksamhetschef internat och 
rektor/biträdande rektor träffas en gång i veckan. Boendementorer och 
skolmentorer träffas regelbundet. 

Extern samverkan har internatet med Rudbecksgymnasiets internat i Tidaholm. 

 

 

 

 

11. Miljöarbete 
Maten som internaten köper ska om möjligt vara ekologiskt eller kravmärkt. 
Övriga inköp ska också vara miljömedvetna. Miljöansvarig på respektive enhet 
ser till att vår miljöpolicy följs. Miljöarbetet diskuteras på varje personalmöte. 
 
Miljön har varit i fokus när vi planerat vårt nya internat. Miljövänliga material, 
solceller på taket och laddstolpar till elbil. Planen är att en av bilarna på det nya 
internatet ska vara en elbil. 
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