Risk- och väsentlighetsanalys
Nämnd/enhet

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)

1 Grundsärskolans vision Elever inte får den
och inriktning
undervisning man har
rätt till då organisation,
lokaler och inriktning
inte är tydligt uttalat.
2 Covid-19
Ökad smittspridning i
våra verksamheter

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

Låg måluppfyllelse som
ger låg
gymnasiebehörighet

Minskad
måluppfyllelse, sämre
arbetsmiljö,
omsättning bland
personal,
Minskad
måluppfyllelse, ökad
arbetsbelastning, oro
bland personal,
personalfrånvaro
Fler elever riskerar att
inte få ett slutbetyg
och inte komma in på
gymnasieskolan.
Barn och elever med
ett utökat behov av
stöd får inte det stöd
som de behöver
Ökade svårigheter att
rekrytera behörig
personal.
Ökad arbetsbelastning
kan ge försämrad
arbetsmiljö för elever
och personal

Skattning av
risk
Riskvärde
(sannolikhet
och
konsekvens)

Plan
Åtgärder
(för att eliminera
risken eller minska
sannolikheten och
konsekvenserna)
Organisationsöversyn och vision
tydliggörs
omgående.

Ansvarig

Minskad måluppfyllelse,
arbetsmiljön,

5

Minskad måluppfyllelse,
arbetsmiljön,

5

Arbetet med Covid- Barn- och
19 pågår ständigt
ungdomsoch åtgärder sätts in chef
när så behövs.

Bokslut Delårsbokslut
2021 –
2021
avstämning varje
vecka med stab.

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

4

Översyn av faktorer Barn- och
som skapar
ungdomslikvärdighet i våra
chef
verksamheter, tex

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

-Elevhälsans
organisation och
uppdrag.
-Ökat arbete med
trygghet och
studiero
-Se över
resursfördelningssystemet
-Ökad budget –
ansöka och använda
statsbidrag
-Ge förutsättningar

Barn- och
ungdomschef

Åtgärd Uppföljning klar
klar
när
när

Bokslut April 2021
2021

Risk- och väsentlighetsanalys
Svårigheter att möta
lagkrav.

för tillgängliga
lärmiljöer på
samtliga enheter.

Tillgång till anpassade
och
arbetsmiljömässigt
riktiga lokaler

-Ändamålsenliga
lokaler
-Kompetensutveckla personal
utifrån behov inom
verksamheterna.

Svårighet att hålla sig
inom anslagen budget.
Hylte kommun blir
ingen attraktiv
skolkommun, vi
mister intäkter på fler
egna skolval.
4 Barn- och
ungdomskontorets
enheter följer inte
angivna rutiner och
processer gällande det
systematiska
kvalitetsarbetet.

ÅR 2021

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

Säkerställa att
enheter följer
angiva rutiner och
enheternas
systematiska
kvalitetsarbete
följer angivna
rutiner och
processer.

Barn- och
ungdomschef

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

