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Åtgärdsplan med risk- och konsekvensanalys
Barn- och utbildningsnämnden
2021
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1 Risk- och konsekvensanalys
Enligt kommunens Ekonomiska styrprinciper ska nämndernas verksamhet bedrivas enligt gällande uppdrag samt inom tilldelade resurser. I den årliga
budgetprocessen tar politiken fram ett budgetdirektiv som innehåller förutsättningar och särskilda inriktningar vilka är underlag för beräkning av nämndernas
ramar. Nämnd och förvaltning tar fram ett förslag på förändringar i budget och uppdrag som blir en följd av budgetdirektivet. Om förändringarna påverkar
uppdraget och beslutade kvalitetsnivåer ska förvaltningen genomföra en risk- och konsekvensanalys utifrån vilka effekter de har för brukarna.
Påverkar förändringarna verksamheten åligger det arbetsgivaren, utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, att bedöma om
ändringarna även medför risker för ohälsa eller olycksfall vilka kan behöva åtgärdas.
På intranätet finns en mall som ska användas för riskbedömning. Ett underlag per åtgärd. Dessa ska sedan sammanställas i tabellen nedan och kompletteras
med konsekvenser och insatser för riskminimering. Mallen tillsammans med anvisning finns på följande länk:
https://onet.ockero.se/chefsstod/dittarbetsmiljoansvar/systematisktarbetsmiljoarbete/riskbedomningvidforandringariverksamheten.4.2e2115cb16363778c6b
1a48e.html
Risk- och konsekvensanalysen tillsammans med underlag ska bifogas dokumentet Förslag på förändring i budget och uppdrag som beslutas i nämnd.
Åtgärd

Lista de åtgärder som är underlag för bedömning.

Risk

Identifiera och beskriv risker som kan uppstå utifrån föreslagna åtgärder. Beakta jämställdhetsperspektivet, andra
diskrimineringsgrunder, barnperspektiv och koncernperspektiv när så är tillämpligt.

Konsekvens om risk inträffar

Fyll i vad som kan gå fel. Vilka konsekvenser kan det leda till för den man är till för eller för medarbetare?

Typ av konsekvens

Ange om konsekvensen berör Brukare (B) eller Medarbetare (M).

Riskvärde

Ange riskvärde enligt följande kategorier: Låg (L), Medel (M) eller Hög (H)

Riskminimering

Insatser som begränsar sannolikheten att risken inträffar.

2 Sammanfattning driftsbudget
Fyll i de åtgärder som föreslås till följd av anpassning till tilldelad ram enligt budgetdirektivet.
Alla belopp anges i tkr.
Åtgärdsförslag

Beräknad
effekt

Beräknad
helårseffekt

Risk

Konsekvens om risk inträffar
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Typ av
konsekvens

Riskvärde

Riskminimering
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(B/M)
1. Översynen av
organisation ht 2020

2300

2300

1a.
Minska med två
avdelningar inom
förskolan 2020/2021

*Risk att platser saknas på enskilda
förskolor och öar.

1b.
En förskoleklass på
Bergagårdsskolan
istället för två.

Att de som önskat Bergagårdsskolan
inte får plats.

1c.
Ta bort modulen på
Bergagårdsskolan.

Inga risker, då behovet inte längre
finns av modulen.

1d.
Ingen förskoleklass
på
Brattebergsskolan
respektive Hälsö
skola.

Eleverna börjar på Kompassens
skola respektive i en
åldersintegrerad klass på Hälsö.

Brukares önskemål kan inte
tillgodoses.

B

M

*Vid eventuell nedläggning av
fristående förskolor måste plats
finnas i kommunal regi.

*Flytt för medarbetare.

*Minska avdelning beroende
på var efterfråga finns.
*Om en fristående förskola
försvinner tar vi över lokalen
under en övergångsperiod.

Brukares önskemål kan inte
tillgodoses.

*Oro hos medarbetare.

B

M

Plats finns då på Heden eller
Fotö.

B/M

M

*Överläggning med fackliga
organsiationer.

*Om inte bred lärarkompetens finns i
åldersintegrerad klass på Hälsö skola
finns risk för lägre kvalitet och lägre
måluppfyllelse.

*Säkerställa kompetensen
på Hälsö skola.

*Åldersintegrerad klass på Hälsö
skola kräver bred lärarkompetens
1e.
Roses – ht 2020
Placering på Heden.
Utöka från 2-6 till 29.

Risk för elever att ingå i ett större
sammanhang, men närhet till en
skola som har 4-9 överväger.

Lägre måluppfyllelse om lokal saknar
egen ingång och avgränsat rum.

1f.
Effektivisering av
gymnasieskolan.

Ökat arbete för medarbetare.

Lägre kvalitet.

2.
Översyn av
förskolan

*Översyn av förutsättningarna för de
mindre förskolorna på Fotö och
Hälsö.

I en översyn genomförs risk- och
konsekvensanalys.

*Översyn av Rörö förskola eventuellt
ersätts förskolan av pedagogisk
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B/M

M

Risk- och konsekvensanalys
genomförs på enheten som
ansvarar för att minimera
riskerna.

M

L

God kommunikation.Tydligt
ledarskap. Prioriteringar av
uppgifter.

B/M

L

Ökat samarbete mellan
enheter.
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omsorg i enskild regi.
2a.
Hösten 2021 flyttar
Kaprifolens förskola
in på Hedens nya
förskola.

Risk för oro i personalgrupp och hos
vårdnadshavare. Risk för merarbete
för medarbetare.

Merarbete för personalen kan ge
lägre kvalitet.

B/M

L

God kommunikation.Tydligt
ledarskap. Prioriteringar av
uppgifter.

3.
Översyn av skolorna
på Fotö och Hönö

*Elevunderlaget minskar och
organisationen behöver ställas om.

*Byte av chef för vissa medarbetare.

B/M

L

*I en översyn genomförs
ytterligare risk- och
konsekvensanalys.

Förslag from läsåret:
ÅkF-3 på Bergagård och Fotö.
Åk4-6 på Heden
*Lågt barnantal på Fotö är en
utmaning. Risk för lägre pedagogisk
kvalitet pga få elever i en
åldersintegrerad grupp på Fotö.

*Åldersintegrerad klass på mindre
skolor kräver bred lärarkompetens
Om inte bred lärarkompetens finns i
åldersintegrerad klass på Fotö skola
finns risk för lägre kvalitet och lägre
måluppfyllelse.

*Årskurser grupperas efter
antal elever på ett mer
effektivt sätt, utifrån
pedagogiska och
ekonomiska perspektiv.
*Samarbete mellan förskola
och skola kommer att krävas
på Fotö. Säkerställa
kompetensen på Fotö skola.

4.
Översyn av skolorna
på Björkö, Hälsö,
Rörö och Öckerö
4a.
Björkö skola:Skola
och förskola flyttar in
i ny byggnad under
2021.

Elevunderlaget minskar något och
utmaningar i att få budget i balans
med minskat elevunderlag. Läget
geografiskt gör att det är svårt med
samordning med andra enheter i
kommunen.

Att inte nå budget i balans.

B/M

L

Tydligt ledarskap. Samordna
resurser inom enhet.

4b.
Översyn av skolorna
på Hälsö, Rörö och
Öckerö

Brattebergsskolan – Kompassens
skola F-6
Brattebergskolanoch Kompassens
skola ställer under en femårsperiod
stegvist om till att
Kompassen skola blir F-3 och
Brattebergsskolan blir F-9.

*Byte av chef för vissa medarbetare.

B/M

L

*I en översyn genomförs
ytterligare risk- och
konsekvensanalys.

Hälsö skola Vikande elevunderlag –
De elever som går på 4-6 nu
avslutar sin skolgång på Hälsö.

*Åldersintegrerad klass på mindre
skolor kräver bred
lärarkompetens.Om inte bred
lärarkompetens finns i
åldersintegrerad klass på Rörö skola
finns risk för lägre kvalitet och lägre
måluppfyllelse.

*Årskurser grupperas efter
antal elever på ett mer
effektivt sätt, utifrån
pedagogiska och
ekonomiska perspektiv.
*Samarbete mellan förskola
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Eleverna födda 2011 flyttar från och
med hösten 2021 till åk 4 på
Brattebergsskolan.

och skola kommer att krävas
på Hälsö.
Säkerställa kompetensen på
Rörö och Hälsö skola.

Rörö skola
Lågt barnantal på Rörö skola. Få
elever på väg in.
5.
Översyn av årskurs
7-9

Ht 2024 fördelas åk 7 på fem klasser
fördelat på de två 7-9-skolorna.

L

Vilken skola som blir tvårespektive trespårig bör
beslutas 2023.

B

L

Täta uppföljningar.

B

L

Bedömer att det inte är direkt risk.
6.
Nytt system för barnoch elevpeng

1500

1500

Se över modellen med barn- och
elevpeng. I anslutning till att ny
modell införs tas den extra
tilldelningen till de små skolorna
bort.

Lägre kvalitet.

Risken är att de små skolorna inte
klarar budget.
7.
Taxor och avgifter

200

200

Översyn av våra avgifter för
barnomsorg och kulturskola och i
översynen ingår jämförelse med
andra kommuner. I kommunen
pågår en översyn av uthyrning av
lokaler och taxor för det.
Bedömer att det inte är direkt risk.

Summa

4000

4000

3 Sammanfattning investeringsbudget
Fyll i de investeringar som var planlagda att genomföras aktuellt budgetår men som fått senareläggas till följd av omprioritering för att inte överstiga den
tilldelade ramen enligt budgetdirektivet. Riskbedöm och konsekvensbeskriv vad senareläggningen medför.
Alla belopp anges i tkr.

Investering

Beräknad
kostnad

Risk

Konsekvens om risk inträffar
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Typ av
konsekvens
(B/M)

Riskvärde

Riskminimering
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Summa
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