Risk- och väsentlighetsanalys
Nämnd/enhet: Barn- och ungdomskontoret

Beskrivning av risk
ID

På grund av

Risk att

Leder till

Påverkan på

(orsaker)

(negativ händelse)

(vilka konsekvenser
skulle risken få)

(vilka politiska uppdrag,
mål etc. kan påverkas)

Låg måluppfyllelse som
ger låg
gymnasiebehörighet

Fler elever riskerar att
inte få ett slutbetyg
och inte komma in på
gymnasieskolan.

1 Hylte kommuns skolor
ger inte eleverna
likvärdiga
förutsättningar för att
nå måluppfyllelse.

Barn och elever med
ett utökat behov av
stöd får inte det stöd
som de behöver
Ökade svårigheter att
rekrytera behörig
personal. Attraktiv
skolkommun.
Ökad arbetsbelastning
kan ge försämrad
arbetsmiljö för elever
och personal
Svårigheter att möta
lagkrav.
Tillgång till anpassade
och
arbetsmiljömässigt
riktiga lokaler.

Nyckeltal, trygghet o
studiero, nöjdhet elever
personal, arbetsmiljö,
minskad måluppfyllelse

Skattning av
risk
Riskvärde
(sannolikhet
och
konsekvens)
4

Plan
Åtgärder
(för att eliminera
risken eller minska
sannolikheten och
konsekvenserna)
Fortsätta arbetet
med Elevhälsans
organisation och
uppdrag.
Ge förutsättningar
för tillgängliga
lärmiljöer på
samtliga enheter.
Fortsatt uppföljning
av lokalplan för att
säkerställa att
verksamheterna har
ändamålsenliga
lokaler
Återkommande
uppföljning och
inventering av
kompetenser som
Barn- och
ungdomskontoret
har behov av just nu
och framåt.

Ansvarig

Barn- och
ungdomschef

Åtgärd Uppföljning klar
klar
när
när

Bokslut Avstämning med
kontoret och
2021
genom
Samverkan bästa
skola och förskola
under hela 2021.

Risk- och väsentlighetsanalys
2 Barn- och
ungdomskontorets
enheter behöver
förbättra arbetet med
rutiner och processer
gällande det
systematiska
kvalitetsarbetet.

Barn- och
ungdomsnämnden har
otillräcklig insyn och
information gällande
barn- och
ungdomskontorets behov
av resurser av olika slag
för att kunna ta sitt
ansvar som huvudman.
Enheternas systematiska
kvalitetsarbete fungerar
inte som det är tänkt.

Otillräckliga resurser i
form av budget,
personal och
kompetens leder till
minskad likvärdighet,
sämre arbetsmiljö och
mindre måluppfyllelse
i våra verksamheter.

Nyckeltal, trygghet o
studiero, nöjdhet elever
personal, arbetsmiljö,
minskad måluppfyllelse

4

Fortsätta arbetet
med
enheternas
systematiska
kvalitetsarbete,
säkerställa att det
följer angivna
rutiner och
processer.

Barn- och
ungdomschef

Bokslut Avstämning med
kontoret och
2021
genom
Samverkan bästa
skola och förskola
under hela 2021.

