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Verksamhet
Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg, skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Verksamheterna styrs genom
skollag, förordningar, läroplaner och allmänna råd samt kommunens mål och riktlinjer.
Barn- och ungdomsnämndens vision är Lust att lära. Verksamhetens övergripande mål är
att alla barn och elever ska nå målen för utbildningen.
Förskoleverksamheten bedrivs i form av förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola, för barn i åldern 1-5 år, i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas
förvärvsarbete eller studier, barnets eget behov och vid förälders arbetslöshet samt föräldraledighet under denna tid. Allmän förskola erbjuds 3-5 åringar. Utbildningen i förskolan
ska stimulera barns utvecklig och lärande, samt erbjuda barnen en trygg omsorg.
Skolbarnsomsorgen bedrivs, i form av fritidshem och pedagogisk omsorg, för barn som
går i förskoleklassen/skolan t o m tolv års ålder, under den del av dagen då de inte vistas i
förskoleklassen/skolan och under lov, och i den omfattning som behövs med hänsyn till
föräldrarnas förvärvsarbete eller studier och barnets eget behov. Fritidshemmet komplettererar utbildningen i förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation.
Förskoleklassen ska stimulera elevernas utveckling och lärande, samt förbereda eleverna för fortsatt utbildning. Förskoleklassen är obligatorisk för alla barn som fyller sex år
under året. Utbildningen i förskoleklassen ska stimulera varje barns utveckling och lärande
och ligga till grund för fortsatt skolgång.
Grundskolan har nio årskurser och alla barn har skolplikt som motsvaras av en rätt att få
utbildning inom det offentliga skolväsendet. Utbildningen i grundskolan ska syfta till att ge
eleverna de kunskaper, färdigheter och den skolning i övrigt som behövs för att delta i
samhällslivet.
Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till
varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som benämns träningsskolan,
som är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i
ämnen.
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Nuvarande organisation
Kommunala och fristående huvudmän
Förskola och grundskola kan bedrivas av både kommunala och fristående huvudmän.
Barn- och ungdomsnämnden är huvudman för alla kommunala förskolor och grundskolor/grundsärskolor och har tillsynsansvar över fristående förskola, pedagogisk omsorg och
fritidshem. Skolinspektionen har tillsynsansvar över kommunala och fristående grundskolor.
Kommunala förskolor och grundskolor
Det finns 5 st. pedagogisk omsorg och 30 st. kommunala förskolor.
Det finns 17 st. kommunala grundskolor varav 2 st. även har grundsärskola.
Fristående – pedagogisk omsorg, förskolor och skolor
Det finns 2 st. fristående huvudmän med pedagogisk omsorg, 12 st. fristående förskolor,
som bedrivs av 11 st. huvudmän.
Det finns 3 st. fristående F-9 skolor som bedrivs av olika huvudmän.
Enligt SCB statistik 2018 är andelen inskrivna barn i fristående förskola 23 % (jmf 2017 20
% kommungruppen 31 % och riket 20 %). Andelen inskrivna elever i fristående grundskola
är 16 % (jmf 2017 15,2 % kommungruppen 19,8 % och riket 15,2%). Andelen inskrivna
elever i fristående fritidshem är 15,1 % (jmf 2017 13,5 % kommungruppen 14,8 % och
riket 12,5 %).

Nuläge väsentlighet och risk
Barn- och ungdomsnämndens uppdrag är att ge alla barn och elever förutsättningar att nå
målen för utbildningen, skapa förutsättningar för livslångt lärande och Lust att lära enligt
nämndens vision.
I genomförd väsentlighet- och riskanalys framkommer behov av fortsatt utveckling av processer kring hantering av volymvariationer, anpassning av kapacitet på befintliga förskolor och skolor tillsammans med förskoleplaceringar och skolvalsprocess. Risker och utmaningar kvarstår med att upprätthålla kvalitet och måluppfyllelse inom nämndens samtliga verksamheter, vid både volymökning, ökad komplexitet i samhället och krav på ekonomisk effektivisering, samt ny lagstiftning. Riskerna visar på behov av att utveckla förskolans och skolans inre arbete samt arbete med förskolans och skolans inre och yttre
organisation för att möta utmaningarna. Dessutom återstår de risker som framkommer
vid ökad personalomsättning kring kompetensöverföring, kompetensbrist och att upprätthålla organisation och en god arbetsmiljö.

Volymvariationer
Antalet barn och elever fortsätter att öka i verksamheterna de kommande åren och verksamheten planerar därmed för volymökning. Trenden att Alingsås har fler barn inskrivna i
förskola än både jämförbara kommuner i kommungruppen och i jämförelse med samtliga
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kommuner, ser ut att fortsätta. Från år 2017 har beläggningsprocenten i förskolan ökat,
framförallt för förskolebarn i ålder 1-3 år.
Enligt SCB statistik 2018 är andelen inskrivna barn i förskolan i åldern 1-5 år 86 % (jmf
2017 86 %, kommungruppen 84 % och riket 85 %), för fritidshem är andelen inskrivna
barn i åldern 6-9 år 87,2 % (jmf 2017 88,5 %, kommungruppen 90,2 % och riket 83,8 %)
och andelen inskrivna barn i åldern 10-12 år 27 % (jmf 2017 28,4 %, kommungruppen
24,1% och riket 20,3 %).
Antal barn och elever mellan åren 2020 till 2022 - ökning eller
minskning
Antal Förskola Förskoleklass Skolår 1-9 Fritidshem
2020
16
4
72
21
2021
-2
14
58
17
2022
4
-11
55
10

Antal barn och elever kalenderår mellan åren 2020 till 2022
Antal Förskola Förskoleklass Skolår 1-9 Fritidshem
2020
2 265
501
4 674
2 182
2021
2 263
515
4 732
2 199
2022
2 267
504
4 787
2 209
Skolår 1-9, ökar med 58 elever mellan kalenderåren 2020 och 2021 samt 55 elever mellan kalenderåren 2021 och 2022.
Förskola ökar med totalt 18 barn under perioden.

Antal barn och elever läsår mellan åren 2019 till 2022
Antal Förskola Förskoleklass Skolår 1-9 Fritidshem
2019/2020
2 257
499
4 638
2 172
2020/2021
2 264
508
4 703
2 191
2021/2022
2 265
510
4 760
2 204
Skolår 1-9, ökar med 65 elever mellan läsåren 2019/2020 och 2020/2021 samt 57 elever mellan läsåren 2020/2021 och
2021/2022. Förskola ökar med totalt 8 barn under perioden.

Inre arbete
Samtliga kommunens förskolor och skolor ska bedriva en undervisning av hög kvalitet i
enlighet med kommunens ambition att Alingsås barn och elever ska erbjudas en av landets bästa utbildningar. Alla elever som går ut grundskolan ska ha de kunskaper med sig
som krävs för att klara fortsatta studier. För barn- och ungdomsnämnden kvarstår utmaningen med att förutsättningar behöver förbättras för att kunna skapa en likvärdig skolgång för barn och elever oavsett förskola eller skola.
Förskola, förskoleklass och fritidshem har genom förtydliganden i läroplanerna de senaste
åren fått ett alltmer förtydligat utbildningsuppdrag. Förskolans och skolans kompensatoriska uppdrag har också tydliggjorts och ställer ytterligare krav på förskola och skola. I
läroplanen för förskoleklass, fritidshem och grundskola har ändringar gjorts i syfte att
skapa en trygg lärmiljö som främjar studiero. I läroplanerna förtydligas rektorns ansvar
gällande trygghet och studiero. Det är en utmaning att forma en likvärdig utbildning i samt-
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liga förskolor och skolor både vad gäller tillgång till behöriga lärare, barn- och elevhälsa
och rektorer. Behov av att utveckla tidiga insatser kvarstår och det är allt fler barn och elever i verksamheten som är i behov av anpassningar och särskilt stöd samt med större
omsorgs och vårdbehov. Det inre arbetet på respektive förskola och skola behöver utvecklas för att vara än mer förebyggande och främjande. Genom arbete med att forma tillgängliga lärmiljöer för alla barn och elever kan undervisningen utvecklas vidare. De möjligheter
som en digitaliseringen innebär behöver vara en central del i utvecklingen av verksamheten.
Andelen behöriga elever till yrkesprogram på gymnasiet minskade något i hemkommunen
läsåret 2018-2019 jämfört med föregående läsår. Andelen behöriga minskade från 85,5%
2018 till 84,5% 2019. För årskurs 6 har andelen godkända elever i matematik minskat från
88,9 % till 85,6 %. Andelen behöriga har stigit när en jämförelse görs med 2017, då andelen behöriga var 82,7 %. Andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen har
minskat från 78,3% 2018 till 74,1 2019.
Analyser av kunskapsresultat pågår för att ta fram åtgärder för fortsatt arbete. Resultaten
analyseras på huvudmannanivå och på respektive skola. För att kvalitetsäkra grunduppdraget i enlighet med Alingsås kommuns styrmodell pågår arbete med att utveckla huvudmannens systematiska kvalitetsarbete, utifrån krav i skollag och läroplaner. Arbetet
ska ses som en del i stärka styrning och ledning och nå en ökad ansvarskultur. Det systematiska kvalitetsarbetet ska utgöra ett stöd för rektor att utveckla ett tydligt ledarskap
med fokus på förbättrad kvalitet och ökad måluppfyllese. Områden som ska följas upp är
bl.a. arbetet med att motverka diskriminering och kränkande behandling och att förbättra
elevernas studiero, arbetet med att minska ogiltig frånvaro samt måluppfyllelse och betyg.
Det systematiska kvalitetsarbetet behöver utvecklas på huvudmannanivå och på respektive förskola och skola utifrån lokala behov samt krav på respektive verksamhetsform. Ett
systematiskt arbete med uppföljning och analys på respektive förskola och skola ska utgöra grunden för utveckling av undervisningen inom respektive ämne samt för respektive
grupp och klass. Uppföljning med tydliga kunskapsutvärderingar ger även möjlighet att
upptäcka vilka barn och elever som behöver anpassningar och särskilt stöd.

Inre organisation och kompetensförsörjning
Arbetet med att uppnå goda studieresultat grundläggs redan på förskolan, där ett arbete
för att minska barngrupperna påbörjats under föregående år och som behöver fortsätta att
drivas. Den inre organisation formas utifrån lokala behov och förutsättningar och ser därför
olika ut men innebär att barnen får möjlighet att vistas i mindre grupper under huvuddelen
av dagen. Utgångspunkt i arbetet är tillsammans med skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek och barn och ungdomsnämndens uppdrag att minska barngrupperna också
aktuella förtydliganden i förskolans reviderade läroplan som började gälla från och med 1
juli 2019. I läroplanen förtydligas förskolans roll som det första steget i barnens utbildning,
innehåll tydliggörs för att öka kvalitén i undervisningen i förskolan och därmed förskolans
kvalitet och måluppfyllelse. I läroplanen förtydligas barnskötarens roll, förskollärarens särskilda ansvar stärks vilket ställer ytterligare krav i arbetet med utveckling av förskolans
organisation.
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I grundskolan pågår fortsatt arbete med att anpassa klassorganisation utifrån elevtal samt
elever och gruppers olika behov. Varierande elevantal ställer krav på organisation och
respektive skolas inre organisation behöver utvecklas utifrån lokala behov och förutsättningar. Det innebär att klasserna varierar i sammansättning och antal elever både inom en
skolenhet och mellan skolenheter. Ett viktigt perspektiv för verksamheten på F-6 skolorna
är att organisationen skapar goda samverkansmöjligheter för förskoleklass, fritidshem och
grundskola då det bl.a. är en förutsättning för främjande och förebyggande arbete. Den 1
juli 2019 infördes krav på lärarlegitimation och behörighet för att få undervisa och ansvara
för undervisning i fritidshemmet. För att nå god kompetens och likvärdighet med behöriga
lärare i fritidshem i respektive verksamhet ställs krav på organisation och förvaltningsgemensam personalplanering samtidigt som det är ytterligare en faktor vid utvecklingen av
respektive skolas organisation.
Kompetensförsörjning kommer att vara en av Barn- och ungdomsnämndens största utmaningar, precis som för riket i övrigt. Det kommer att råda fortsatt och ökad brist på behöriga förskollärare, lärare i fritidshem och lärare i grund- och grundsärskola, vilket kräver
förändrade arbetssätt. Framtidens förskola och skola kommer att behöva bedrivas annorlunda jämfört med traditionell förskole- och skolverksamhet vilket ställer krav på förvaltningen att utveckla nya arbetssätt.
Personalen inom förskola och skola är en nyckelgrupp för framgång. Barns och elevers
lärande och elevernas skolresultat är beroende av skickliga och engagerade lärare. För en
god personalförsörjning och en förskola och skola där lärare ges möjlighet att ägna sin tid
åt undervisning behöver nya och andra yrkeskategorier införas som komplement till de
befattningar som finns idag. Ett förvaltningsgemensamt arbete med möjlighet till nya befattningar krävs samtidigt som förändringar måste göras utifrån lokala behov och förutsättningar. I arbetet med att förändra arbetsätt inom förskola och skola och att komplettera
med andra befattningar än idag behöver ansvar och innehåll för aktuella befattningar ses
över. Arbete med att utveckla och förändra inre arbete och organisation syftar till att bibehålla och öka kvaliteten samt till att minska arbetsbelastningen och förbättra den upplevda
arbetsmiljön.

Yttre organisation
Att fortsätta arbetet med en omstrukturering i lokalutnyttjande kan ge förutsättningar för att
barn- och ungdomsnämnden ska kunna lägga mer resurser på personalkostnader och
kunna skapa en väl fungerande inre organisation, med behörig personal, barn- och elevhälsa, rektorer och fungerande stödstruktur på varje enhet. Att vid nybyggnation placera
förskolor och skolor geografiskt strategiskt för att möjliggöra att organisera grupper och
klasser med en allsidig social sammansättning ska ses som är ett långsiktigt arbete för att
skapa en likvärdig förskola och skola samt för en hållbar integration. Strategisk lokalplanering med om- till och nybyggnation utifrån ramprogram för förskola och skola skapar även
förutsättningar för att kunna forma minskade barngrupper i förskolan och skapa en hållbar
klassorganisation i skolan.
Lokaler ska likväl som organisation och förhållningssätt främja tillgängliga lärmiljöer för
alla barn och elever. För att möta framtidens utmaningar och samtidigt bibehålla och ut-
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veckla god kvalitet behöver en förskola ha kapacitet för att ta emot 120-160 barn med möjlighet att organisera i tre-enheter och mindre grupper. En skola för elever F-6 behöver ha
kapacitet att ta emot 550 elever för att då skapa en hållbar klassorganisation med personalplanering utifrån behörighetsregler för undervisning. En skola för elever 7-9 behöver ha
kapacitet för minst 600 elever för att på ett resurseffektivt sätt kunna leva upp till författningarnas krav på bemanning, undervisning och betygssättning. Möjlighet att forma en
hållbar organisation utifrån lärarbehörigheter men också gällande uppdrag för elevhälsa
och rektorer bedöms avgörande för att möta framtidens kompetensförsörjningsutmaning.
Större förskolor och skolor innebär bättre förutsättningar för att utveckla det förebyggande
och främjande arbetet genom andra möjligheter till personalplanering med hela tjänster
inom barn- och elevhälsa samt rektorsuppdrag. Flertalet förskolor och skolor har kapacitet
för färre barn än det behov som bedöms för att framtidens förskola och skola och ett arbete för att möta behovet stegvis behövs.
Internkontrollplan
Efter genomarbetad väsentlighets- och riskanalys har internkontrollpunkter arbetats fram.
De områden som berörs är verksamhet, medarbetare, medborgare och ekonomi. De processer som har en hög riskfaktor eller där nuvarande organisation måste ses över ingår i
internkontrollplanen. Uppföljning kommer att ske under årets delårsbokslut och/eller årsbokslut.
Processer:
- Kränkande behandling
- Frånvaro elev
- Skolpliktsbevakning
- Lagändring
- IT
- Information
- Beslut enskild elev
- Tillsyn fristående enheter
- Resurstilldelning
- Upphandling
- Sjukstatistik
- Brandskyddsutbildning
- Hjärt- och lungräddning

Omedelbar åtgärd
Enligt väsentlighet- och riskanalysen är personal- och kompetensbrist och upplevd hög
arbetsbelastning den största risken i verksamheten. Arbete för att säkerställa personaltillgång och en förbättrad arbetsmiljö pågår.
Förvaltningen arbetar med förskolans och skolans inre organisation i syfte att skapa en
stabil och effektiv organisation med möjlighet till ett hållbart medarbetar- och ledarskap.
Det finns ett behov av att införa nya roller och befattningar i både förskola och skola. Den

8

inre organisationen behöver formas utifrån respektive förskolas och skolas lokala behov
och förutsättningar men med utgångspunkt i uppdraget att renodla uppdrag och förbättra
arbetsmiljön för alla. I arbetet ingår också frågor som personalplanering, schemaläggning
och effektiv tidsanvändning för att nå en optimerad bemanning. Lediga tjänster behöver
erbjudas tillsvidare och som heltidstjänster för att öka attraktivitet för tjänster samt för att
möjliggöra hållbar bemanning i verksamheten.
Förvaltningens bedömning är att hållbara rektorsuppdrag är en av förutsättningarna för att
arbeta vidare med förskolans och skolans inre organisation och ett systematiskt arbete för
ökad kvalitet och måluppfyllelse samt en förbättrad arbetsmiljö för alla. Det långsiktiga
målet för nämnden är att fortsätta att förbättra rektorernas arbetsmiljö och att minska antalet årsarbetare per rektor, att förtäta och minska antalet enheter. Ytterligare förstärkning av
rektorsresursen behövs för att samtliga rektorsuppdrag ska komma i nivå med Alingsås
kommuns målsättning 30 tillsvidareaställda medarbetare per chef.

Mål och nyckeltal
Kommunfullmäktiges mål tar sin utgångspunkt i kommunens vision. Det finns fem fokusområden som pekar ut de prioriterade inriktningarna mot att uppnå visionen. Barn- och
ungdomsnämnden har åtta mål utifrån två av kommunens prioriterade mål. Till varje mål
finns ett nyckeltal som kommer att följas upp under årets delårsbokslut och årsbokslut.

Prioriterat mål
Indikator
Nämndens mål
Motivering/koppling indikator

Uppföljning (nyckeltal)
Nuläge 2019
Målvärde 2020
Prioriterat mål
Indikator
Nämndens mål

Motivering/koppling indikator

Uppföljning (nyckeltal)
Nuläge 2019
Målvärde 2020

3. Alingsåsarna har inflytande, får god service och
ett gott bemötande från kommunen
Delaktighetsindex (%)
Elever i åk 9:s möjlighet till delaktighet och att ta
ansvar för sitt lärande ska öka.
Nyckeltalet är hämtat från Skolinspektionens elevenkät.
Resultat presenteras under vårterminen och följs upp i
delårsbokslut.
Delaktighet- och inflytandeindex åk 9 (skala 1-10)
5,3 (nuläge 2018)
>5,3
3. Alingsåsarna har inflytande, får god service och
ett gott bemötande från kommunen
Nöjd inflytandeindex (%)
Andelen vårdnadshavare som får god information
om och inflytande över sitt barns utbildning i förskola ska öka.
Nyckeltalet är hämtat från GR:s enkät för vårdnadshavare i förskola. Resultat presenteras under vårterminen
och följs upp i delårsbokslut.
Information och inflytande (skala 1-7)
5,3 (nuläge 2018)
>5,3
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Prioriterat mål
Indikator
Nämndens mål
Motivering/koppling indikator

Uppföljning (nyckeltal)
Nuläge 2019
Målvärde 2020
Prioriterat mål
Indikator
Nämndens mål

Motivering/koppling indikator

Uppföljning (nyckeltal)

Nuläge 2019
Målvärde 2020
Prioriterat mål
Indikator
Nämndens mål
Motivering/koppling indikator

Uppföljning (nyckeltal)
Nuläge 2019
Målvärde 2020

3. Alingsåsarna har inflytande, får god service och
ett gott bemötande från kommunen
Gott bemötande vid kontakt med kommunen (%)
Andelen medborgare som upplever ett gott bemötande vid kontakt med grundskola ska öka.
Nyckeltal är hämtat från medborgarenkät, servicemätning via telefon och e-post. Nyckeltal avser grundskola.
Resultat presenteras under året och kan följas upp i
årsbokslut.
Gott bemötande vid kontakt med kommunen, grundskola (%)Källa Servicemätning, e-post och telefoni
60% (nuläge 2018)
>60%
3. Alingsåsarna har inflytande, får god service och
ett gott bemötande från kommunen
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som
får ett direkt svar på en enkel fråga (%)
Andelen som tar kontakt med kommunen via telefon, angående förskola, som får ett direkt svar på
en enkel fråga ska öka.
Nyckeltal är hämtat från medborgarenkät, servicemätning via telefon och e-post. Nyckeltal avser förskola.
Resultat presenteras under året och kan följas upp i
årsbokslut.
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som
får ett direkt svar på en enkel fråga, förskola (%)Källa
Servicemätning, e-post och telefoni
17% (nuläge 2018)
>17%
3. Alingsåsarna har inflytande, får god service och
ett gott bemötande från kommunen
Andel som får svar på e-post inom en dag (%)
Andelen som får svar på e-post, angående förskola,
inom en dag ska öka.
Nyckeltal är hämtat från medborgarenkät, servicemätning via telefon och e-post. Nyckeltal avser förskola.
Resultat presenteras under året och kan följas upp i
årsbokslut.
Andel som får svar på e-post inom en dag, förskola (%)
Källa Servicemätning, e-post och telefoni
83% (nuläge 2018)
>83%
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Prioriterat mål
Indikator

Nämndens mål
Motivering/koppling indikator
Uppföljning (nyckeltal)

Nuläge 2019
Målvärde 2020
Prioriterat mål
Indikator
Nämndens mål
Motivering/koppling indikator
Uppföljning (nyckeltal)

Nuläge 2019
Målvärde 2020
Prioriterat mål
Indikator
Nämndens mål
Motivering/koppling indikator
Uppföljning (nyckeltal)

Nuläge 2019
Målvärde 2020

4. Alingsås barn och elever erbjuds en av landets
bästa utbildningar
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla
delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%)
Andelen elever i åk 3 som klarar alla delar av nationella provet i matematik ska öka.
Resultat av nationella prov presenteras under höstterminen och kan följas upp i årsbokslut.
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla
delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%) Källa Skolverket, Kolada (N15454)
58 (nuläge 2018)
>58
4. Alingsås barn och elever erbjuds en av landets
bästa utbildningar
Elever i åk 6 med lägst betyg E i matematik, kommunala skolor, andel (%)
Andelen elever som når lägst betyg E i matematik i
åk 6 ska öka.
Betygsresultat presenteras under höstterminen och kan
följas upp i årsbokslut.
Elever i åk 6 med lägst betyg E i matematik, kommunala skolor, andel (%) Källa Skolverket, Kolada
(N15485)
85,6
>85,6
4. Alingsås barn och elever erbjuds en av landets
bästa utbildningar
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)
Andelen elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram ska öka.
Betygsresultat presenteras under höstterminen och kan
följas upp i årsbokslut.
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) Källa Skolverket, Kolada
(N15436)
84,5
>84,5
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Ekonomi
PO-pålägg
PO-pålägget följer Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer enligt cirkulär
19:21 för år 2020 om 40,15 % samt med ett tillägg för de fackliga företrädana om 0,55 %.
Indelning

Totalt PO-pålägg

Anställda och timanställda upp till 64 år
Anställda och timanställda över 64 år

40,7%
16,36%

Bedömning av löneutveckling 2020
Nedanstående bedömning ligger till grund för budget 2020. Bedömningen är gjord av personalavdelningen i september 2019.
År
2020

From 1 april

Helårseffekt

3,10 %

2,33 %

I procentsatsen ingår lönerevision, särskilda satsningar och nylönesättningar.

Ekonomiska ramar

Ram 2019

Verksamhet
Samtliga

tkr
822 646

Hyra Noltorpsskolan
Förändrade PO-pålägg
Resurskompensation
Resurskompensation
Resurskompensation
Tillfällig ram 2017-2019
Uppräkning
Friskvårdsbidrag
Olycksfallsförsäkring
HR-funktion

Grundskola
Samtliga
Förskola
Fritidshem
Grundskola
Grundskola
Samtliga
Samtliga
Samtliga
Samtliga

16 000
3 980
-1 321
855
7 172
- 2 000
12 309
351
285
- 1 385

Ram 2020

858 892

Beslutad ram Kommunfullmäktige 2019-11-27.
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Resultaträkning, tkr
Belopp i tkr
Verksamhetens intäkter

Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021

Plan 2022

113 970

113 584

115 900

118 220

Personalkostnader

-552 788

-563 740

-576 213

-583 503

Lokalhyror

-113 645

-128 781

-131 350

-134 000

Köp av tjänster*

-249 349

-261 011

-266 230

-272 000

Övriga kostnader

-20 834

-18 944

-19 320

-19 800

Verksamhetens kostnader

-936 616

-972 476

-993 113

-1 009 303

Verksamhetens
nettokostnader

-822 646

-858 892

-877 213

-891 083

822 646

858 892

877 213

891 083

0

0

0

0

Kommunbidrag
Årets resultat

* I köpta tjänster ingår ersättning till fristående förskolor och skolor, kostnader för måltid,
lokalvård, skolskjuts och tjänstekatalog som de stora posterna.
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Planeringsunderlag- antal barn och elever i Alingsås kommun
år 2019

år 2020

år 2021

år 2022

Förskola

2 249

2 265

2 263

2 267

Kommunal verksamhet

1 771

1 764

1 762

1 766

Fristående verksamhet

497

525

525

525

I annan kommun

15

6

6

6

Från annan kommun

-34

-30

-30

-30

Pedagogisk omsorg
Kommunal verksamhet

44
30

52
30

52
30

52
30

Fristående verksamhet

14

22

22

22

I annan kommun

0

0

0

0

Från annan kommun

0

0

0

0

Förskoleklass
Kommunal verksamhet

497
429

501
437

515
451

504
440

Fristående verksamhet

75

75

75

75

I annan kommun

3

4

4

4

-10

-15

-15

-15

Grundskola åk 1-9
Kommunal verksamhet

4 602
3 917

4 674
3 954

4 732
4 012

4 787
4 067

Fristående verksamhet

740

770

770

770

Från annan kommun

I annan kommun

45

50

50

50

-100

-100

-100

-100

Grundsärskola
Kommunal verksamhet

46
47

49
50

50
50

50
50

Fristående verksamhet

0

0

0

0

I annan kommun

0

0

0

0

Från annan kommun

-1

-1

0

0

Fritidshem
Kommunal verksamhet

2 161
1 874

2 182
1 862

2 199
1 879

2 209
1 889

Fristående verksamhet

310

330

330

330

Från annan kommun

I annan kommun

12

20

20

20

Från annan kommun

-35

-30

-30

-30

*) Barn och elever som bor i Alingsås kommun som går i annan kommunal verksamhet. Interkommunal ersättning betalas av
Alingsås kommun.**) Barn och elever i Alingsås kommunala verksamhet från annan kommun. Interkommunal ersättning från
andra kommuner utgår för dessa barn och elever.
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Satsningar 2020
Olycksfallsförsäkring även på fritiden
För att skapa en likvärdighet för Alingsås barn och elever kommer olycksfallsförsäkring att
tecknas även på fritiden, det vill säga hela dygnet.

Åtgärder och förutsättningar 2020
Volymökning - minskad personaltäthet
Den rörliga elevpengen för förskoleklass och grundskola och omsorgspengen för förskola
och fritidshem är uppräknad med 1 % liksom personalkostnader i fasta bidrag i övrig resursfördelning.
Ökat PO-pålägg
Den rörliga elevpengen för förskoleklass och grundskola och omsorgspengen för förskola,
pedagogisk omsorg och fritidshem är kompenserad med ökat PO-pålägg liksom personalkostnader i fasta bidrag i övrig resursfördelning.
Resurs för Specialpedagog
Den rörliga elevpengen för förskoleklass och grundskola och omsorgspengen för förskola
är kompenserad med resurs för specialpedagog. Denna resurs var tidigare i ett fast bidrag.
Resurs för minskade barngrupper
Den rörliga omsorgspengen för förskola är kompenserad med resurs för minskade barngrupper. Denna resurs var tidigare i ett fast bidrag.
Resurs för landsbygdsskolor och allergiförskola
De tidigare fasta bidragen för landsbygdsskolor och allergiförskola finns inte med i budget
2020.
Finansiering av kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper
Från år 2019 finansieras kommungemensamma SU-grupper delvis med riktat statsbidrag
för likvärdig skola. Inför år 2020 fördelas mer resurser i rörlig elevpeng och inför hösten
2020 kommer enheterna att delvis bekosta en elevplats i kommungemensamma SUgrupper. På det sättet skapas större möjlighet för alla skolor att finansiera egna lokala SUgrupper vilket kan leda till likvärdig skola på sikt.
Lokaler
Noltorpsskolans om- och tillbyggnation startar under våren 2020 och skolan kommer att
finnas omlokaliseras till tillfälliga lokaler under ombyggnationen.
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Kostnad för måltid och lokalvård per barn och elev

Kronor per barn/elev
Förskola
Förskoleklass
Skolår 1-6
Skolår 7-9
Fritidshem

Måltid
6 804 kr
4 978 kr
4 978 kr
4 978 kr
3 325 kr

Lokalvård
2 435 kr
791 kr
2 130 kr
1 997 kr
417 kr

Utöver kostnad per barn/elev för måltid och lokalvård tillkommer administration.

Pedagogisk måltid
All pedagogisk personal har möjlighet att köpa frukost, lunch och mellanmål till ett reducerat pris. Förutsättning är att måltiden intas tillsammans med barn och elever. Intäkten till
barn- och ungdomsnämnden beräknas bli 1 820 tkr och kostnaden beräknas bli 2 840 tkr.
Barn- och ungdomsnämndens nettokostnad är 1 020 tkr. Kostnader för lokalhyra och administration tillkommer per portion. Beräkningar görs utifrån hur många som äter pedagogisk måltid tidigare år. Ingen satsning görs för fri pedagogisk måltid.
Barnomsorgsavgift generellt avdrag
Det kommer att göras ett generellt avdrag för avgiftsfinansierade verksamheter, förskola,
fritidshem och pedagogisk omsorg på grundbelopp till fristående. Det generella avdraget
görs utifrån kommunens genomsnittliga föräldraintäkt år 2019. Förändringen innebär att
grundbeloppet är lägre än tidigare år. Tidigare har denna minskning gjorts utifrån fristående enheters angivna föräldraavgift. Denna förändring innebär en minskad administration för både fristående enheter och kommunen.
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Elev- och omsorgspeng kommunal verksamhet, kronor per elev/barn och år
Elev- och omsorgspeng kommunal verksamhet. Kronor per elev/barn och år
(Att täcka kostnader för pedagogisk personal, specialpedagog, vaktmästare, teamadministration, förbrukning, telefoni, läromedel, kompetensutveckling, personalsocialt)

Förskoleklass
Skolår 1-3
Skolår 4-6
Skolår 7-9

2018
26 556 kr
45 567 kr
43 260 kr
52 614 kr

2019
27 151kr
46 370 kr
43 992 kr
53 584 kr

2020
29 913 kr
49 954 kr
47 540 kr
57 347 kr

1-3 år förskola
1-3 år förskola
1-3 år förskola

1-25 vtim
>25-35 vtim
>35 vtim

80 081 kr
98 869 kr
117 663 kr

81 768 kr
100 952 kr
120 142 kr

86 652 kr
106 123 kr
125 601 kr

4-5 år förskola
4-5 år förskola
4-5 år förskola

1-25 vtim
>25-35 vtim
>35 vtim

61 209 kr
75 955 kr
90 697 kr

62 498 kr
77 657 kr
92 608 kr

67 092 kr
82 479 kr
97 654 kr

25 951 kr
11 191 kr

26 533 kr
11 442 kr

26 931 kr
11 614 kr

Fritidshem år F-3
Fritidshem år 4-6
1-3 år ped.omsorg
1-3 år ped.omsorg
1-3 år ped.omsorg

1-25 vtim
>25-35 vtim
>35 vtim

85 489 kr
97 366 kr
118 537 kr

87 405 kr
99 548 kr
121 193 kr

88 716 kr
101 041 kr
123 011 kr

4-5 år ped.omsorg
4-5 år ped.omsorg
4-5 år ped.omsorg

1-25 vtim
>25-35 vtim
>35 vtim

66 859 kr
71 666 kr
91 989 kr

68 357 kr
73 272 kr
94 050 kr

69 382 kr
74 371 kr
95 461 kr

48 770 kr
35 603 kr

49 863 kr
36 401 kr

50 611 kr
36 947 kr

Ped.omsorg år F-3
Ped.omsorg år 4-6

Grundsärskola
För grundsärskola gäller ett behovsrelaterat rörligt fördelningssystem med två nivåer. Modellen bygger på elevpeng i grundskola. Omsorgspeng till grundsärskolans fritids är anpassad till grundsärskolans modell och har också två nivåer. Total budget inkl. individintegrerade elever i grundsärskola är 23 390 tkr.
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Elev- och omsorgspeng fristående verksamhet år 2020, kronor per elev/barn och år
Grundbeloppet inkluderar undervisning/omsorg, pedagogisk verksamhet, lärverktyg, utrustning/pedagogiskt material, måltider, lokalvård, lokaler för förskola och skola och förskoleklass samt barn och elevhälsa. Lokalbidraget varierar med budgeterat elev/barnantal
och följer därför inte enbart uppräkningen av kommunens hyreskostnad.
Administration Moms
Grundbelopp 3% resp. 1% 6%
Förskoleklass
Skolår 1-3
Skolår 4-6
Skolår 7-9

46 779 kr
77 740 kr
75 326 kr
83 863 kr

1 403 kr
2 332 kr
2 260 kr
2 516 kr

Totalt

Varav lokalbidrag

2 891 kr
4 804 kr
4 655 kr
5 183 kr

51 073 kr
84 876 kr
82 241 kr
91 562 kr

6 191 kr
14 923 kr
14 923 kr
13 186 kr

1-3 år förskola
1-3 år förskola
1-3 år förskola

1-25 vtim
>25-35 vtim
>35 vtim

111 814 kr
131 140 kr
150 469 kr

3 354 kr 6 910 kr
3 934 kr 8 104 kr
4 514 kr 9 299 kr

122 078 kr
143 178 kr
164 282 kr

18 649 kr
18 649 kr
18 649 kr

4-5 år förskola
4-5 år förskola
4-5 år förskola

1-25 vtim
>25-35 vtim
>35 vtim

92 255 kr
107 496 kr
122 522 kr

2 768 kr 5 701 kr
3 225 kr 6 643 kr
3 676 kr 7 572 kr

100 724 kr
117 364 kr
133 770 kr

18 649 kr
18 649 kr
18 649 kr

26 960 kr
12 140 kr

809 kr 1 666 kr
364 kr
750 kr

29 435 kr
13 254 kr

3 204 kr
3 204 kr

Fritidshem år F-3
Fritidshem år 4-6
1-3 år ped.omsorg
1-3 år ped.omsorg
1-3 år ped.omsorg

1-25 vtim
>25-35 vtim
>35 vtim

79 110 kr
91 390 kr
113 265 kr

791 kr 4 794 kr
914 kr 5 538 kr
1 133 kr 6 864 kr

84 695 kr
97 842 kr
121 262 kr

0 kr
0 kr
0 kr

4-5 år ped.omsorg
4-5 år ped.omsorg
4-5 år ped.omsorg

1-25 vtim
>25-35 vtim
>35 vtim

59 776 kr
64 720 kr
85 715 kr

598 kr 3 622 kr
647 kr 3 922 kr
857 kr 5 194 kr

63 996 kr
69 289 kr
91 766 kr

0 kr
0 kr
0 kr

43 134 kr
29 581 kr

431 kr 2 614 kr
296 kr 1 793 kr

46 179 kr
31 670 kr

0 kr
0 kr

Ped.omsorg år F-3
Ped.omsorg år 4-6
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Elev – och omsorgspeng fristående verksamhet
Bidrag per barn/elev följer reglerna om bidrag på lika villkor enligt Skollagen SFS
2010:800. Bidraget är indelat i grundbelopp och tilläggsbelopp.
I grundbeloppet för förskoleklass och grundskola/grundsärskola ingår;
- undervisning
- lärverktyg
- elevhälsa
- måltider
- administration 3 %
- mervärdesskatt 6 %
- lokalkostnader
I grundbeloppet för förskola och fritidshem ingår;
- omsorg och pedagogisk verksamhet
- pedagogiskt material och utrustning
- måltider
- administration 3 %
- mervärdesskatt 6 %
- lokalkostnader
I grundbeloppet för pedagogisk omsorg ingår;
- omsorg och pedagogisk verksamhet
- pedagogiskt material och utrustning
- måltider
- administration 1 %
- mervärdesskatt 6 %
- lokalkostnader
Bidraget för lokalkostnader är baserat på kommunens genomsnittliga budgeterade kostnad per barn/elev och år inom respektive verksamhet.
Tilläggsbelopp
Medel till barn i behov av extraordinärt stöd i förskola, förskoleklass och grundskola kan
sökas hos Barn- och ungdomsförvaltningen. På tilläggsbeloppet tillkommer 6 % momskompensation, men inget administrationspåslag.
Medel till modersmålsundervisning i grundskola kan sökas hos Barn- och ungdomsförvaltningen. På tilläggsbeloppet tillkommer 6 % momskompensation, men inget administrationspåslag. Modersmålsundervisning erbjuds för samtliga Alingsåselever i kommunal regi.
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Intäkter i form av avgifter och riktade statsbidrag
Barn- och ungdomsnämnden finansieras även via avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Budgeterade medel för avgifter 2020 uppgår till 31 500 tkr.
Medel direkt från staten till barn- och ungdomsnämnden uppgår år 2020 till 53 400 tkr.
Maxtaxa och kvalitetssäkring i barnomsorgen är både till kommunal och fristående verksamhet. Andra riktade statsbidrag som lågstadiesatsning, lärarlönelyft, speciallärarlyft,
lärarlyft, karriärstjänster, dygnet runt, asylsökande, likvärdig skola, mindre barngrupper
söks eller fördelas enbart till kommunala verksamheter. Fristående verksamheter ansöker
om egna riktade statsbidrag.
Statsbidrag för likvärdig skola riktas 2020 till samordnare nyanländas lärande, skolsköterska, speciallärare, specialpedagoger, kuratorer, närvaroteam, särskild undervisningsgrupp, förstärkning av det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå och enhetsnivå, två AIL- tjänster samt skolans digitalisering.

Övrig resursfördelning
Medel i förvaltningsövergripande budget – fasta bidrag
a) Medel för administrativ enhet, 6 485 tkr. Personalkostnader för kansli, planering, ekonomi, förbrukning och kompetensutveckling till administrativ enhet samt gemensamma
kostnader för barn- och ungdomskontoret.
b) Medel för förvaltningsledning och rektor, 32 310 tkr. Personalkostnader, kompetensutveckling och förbrukning för verksamhetschefer, administrativ chef och rektorer samt rektorsutbildning. Medel för personalkostnad rektorer är fördelad utifrån barn- och elevunderlag per enhet.
c) Medel för verksamhetsstöd och utveckling, 3 945 tkr. Personalkostnader och omkostnader för systematiskt kvalitetsarbete, pedagogisk stöd och utveckling för bland annat
bedömningssystem för skola, särskilt stöd och anpassningar till barn och elever, samt
medel till förvaltningens gemensamma kompetensutveckling.
d) Medel för verksamhetsstöd och utveckling gällande barn- och elevhälsas personal och
omkostnader, 15 903 tkr. Medel utgörs av personalkostnader för logoped, hörselpedagog
och specialpedagog med övergripande uppdrag, samordnare, kuratorer, psykologer, enhetschefer för SU-grupper och modersmål samt samordnare nyanlända, skolsköterskor
och skolläkare.
e) Medel till barn och elever i behov av extra ordinärt stöd och tilläggsbelopp, 7 400 tkr.
Medel kan sökas hos verksamhetsstöd och utveckling, såväl av kommunens egen organisation som fristående verksamheter. Ansökan prövas av tjänsteman i förvaltningen och
beslut fattas på delegation. Besluten och tilldelningsbelopp är individuella för barn och
elever.
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f) Medel till att organisera PRAO, 350 tkr. Tjänsten köps internt från Arbetsmarkandsenheten (AME).

Medel i teamens budgetar – fasta bidrag
a) Medel till kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper (SU-grupper), 8 535
tkr. Beloppen utgörs till största delen av personalkostnader.
b) Medel till modersmål och studiehandledning på modersmål, 6 550 tkr. Modersmålsundervisningen, får ett fast bidrag till verksamheten, beroende på antal språk och antal elever. Budgeterat antal elever år 2020 är 550 elever och 24 språk. I budget ingår även kostnad för verksamhetstransport för dessa elever. Studiehandledning ges till elever efter genomförd kartläggning.
c) Medel till förberedelseklass 1 920 tkr. Förberedelseklass finns på Lendahlskolan, Noltorpskolan, Sollebrunnskolan, Nolhagaskolan, Gustav Adolfskolan och Östlyckeskolan.
Skolorna får bidrag till verksamheten, utifrån ett beräknat elevunderlag och beräkning av
att eleverna har extra stöd under tre terminer. Budgeterat antal elever år 2020 är 46 elever.
d) Medel till öppen förskola, 696 tkr. Verksamheten finns i Sollebrunn, Noltorp och Ingared.
e) Medel till studie- och yrkesvägledning, 1 150 tkr. Beloppen utgörs till största delen av
personalkostnader.
f) Medel till barnomsorg på obekväm arbetstid, 2 783 tkr, till avdelning Nattugglan på
Östlyckans förskola.
g) Medel till AIL-tjänster 345 tkr. Arbetsintegrerat lärande är ett samarbete Högskolan
Väst. Två tjänster finns på Långared skola.
h) Medel till speciallärare i lågstadiet, 7 100 tkr.
i) Socioekonomiskt strukturbidrag i grundskola, 12 454 tkr och förskola, 1 000 tkr. Bidraget
är ca 5 % av resursfördelning till skola och under 1 % av resursfördelning förskola.
Bidraget är inte individuellt utan en ersättning till en enhet med tydlig socioekonomisk
struktur utifrån faktorerna nedan. Modellen används för att fördela pengar mellan enheter,
inte att fördela resurser mellan klasser eller barn/elever på samma enhet. Det är rektor
som fördelar resurserna inom enheten, utifrån enhetens behov.
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Faktorer som används i modellen för att beräkna varje barn och elevs socioekonomiska
situation är:
Faktor
Föräldrarnas utbildningsnivå

Nivå
Båda föräldrarna saknar
gymnasial utbildning

Vikt
3,5

Båda föräldrarna saknar eftergymnasial utbildning

2

Föräldrarnas ekonomiska
situation

Modern och/eller fadern
uppbär försörjningsstöd

2

Migrationsbakgrund

Barnet och båda föräldrarna
är utlandsfödda, invandrade
för mindre än 6 år sedan

2,5

Barnet och båda föräldrarna
är utlandsfödda
Kön

1

Barnet är pojke

0,4

Faktorerna har tilldelats olika vikt utifrån vilka faktorer som mest anses påverka studieresultatet. Modellen
har använts sedan införande av socioekonomiskt strukturbidrag år 2013.

Se bilagor för fördelning till respektive förskola och grundskola.

Investeringsbudget
Budget
2019

Budget
2020

Plan
2021

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

2 000

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

Inventarier förskola

800

800

800

800

800

800

Arbetsmiljö

300

300

300

300

300

300

Kostenheten

150

150

150

150

150

150

Inventarier skola

400

200

200

200

200

300

Inventarier förskola

200

200

200

200

200

100

Ombyggnation

100

100

900

500

100

100

Kostenheten

150

150

150

150

150

150

4 100

4 400

5 200

4 800

4 400

4 400

Tkr
Reinvestering
Inventarier skola

Anpassningsinvestering

Totalt utgifter

Barn- och ungdomsnämndens investeringsmedel fördelas mellan verksamheterna och
utifrån behov. Särskilda prioriteringar kommer att vara upprustning av klassrum, inköp av
teknisk utrustning samt den fysiska arbetsmiljö för barn, elever och personal. Enligt plan
2021 och 2022 kommer investeringsbudgeten att tillfälligt öka på grund av om- och tillbyggnation av Noltorp skola.
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Personal
Utmaningarna inom arbetsmiljöområdet kommande år är att minska sjukfrånvaron och att
bromsa in korttidssjukfrånvaron. Fortsatt arbete behövs också för att minska den upplevda
arbetsbelastningen och öka möjligheten till återhämtning. Aktiviteter i enlighet med
förvaltningens handlingsplan har en fortsatt hög prioritet. Arbetet behöver vidhållas och
fullföljas med ytterligare insatser inom respektive område; bemanningsplanering,
arbetstider och scheman, tydliggöra ett aktivt och närvarande ledarskap, införa nya
befattningar och att fortsätta arbeta fram medarbetaröverenskommelser. Därtill behövs
fortsatt arbete med förebyggande åtgärder för att öka frisknärvaron men också att HR
stöttar samtliga chefer i personalärenden inom ramen för rehabiliteringsprocessen.

Antal anställda

Tabell 1

Tillsvidareanställda

År
2019
2018

1 072
1 054

Antal årsarbetare

Visstidsanställda

Tillsvidareanställda
157
148

Personalomsättning
Tillsvidareanställda,
extern avgång exklusive pension
tom oktober

1 025,6
1 003,0

7,0%
9,4%

Urvalsmånad oktober

Utifrån tabell 1 kan konstateras att andelen tillsvidareanställda ökar och att personalomsättningen sjunkit.
Komptensförsörjning kommer framåt att vara en av Barn- och ungdomsnämndens största
utmaningar, precis som för riket i övrigt. Det kommer att råda fortsatt och ökad brist på
behöriga förskollärare, lärare i fritidshem och lärare i grund- och grundsärskola, vilket kräver förändring. Framtidens förskola och skola kommer att behöva bedrivas annorlunda
jämfört med traditionell förskole- och skolverksamhet vilket ställer krav på förvaltningen att
utveckla nya arbetssätt. Ansvar och roller för befintliga befattningar behöver tydliggöras
parallellt med att nya och andra yrkeskategorier införs som komplement till de befattningar
som finns idag. Enligt prognos kommer 76 medarbetare att gå i pension under perioden
2020-2022, vilket skapar ett kompetensbehov som förvaltningen behöver hantera. Förvaltningen deltar aktivt i GR-gemensamma branschråd för förskola respektive grundskola.
Branschråden arbetar med förslag till nya befattningar samt kompetenshöjande insatser
för att dels behålla personal samt att locka nya grupper till verksamheterna.
Personalrörligheten förväntas fortsätta och lärarbristen skapar utmaningar med icke utbildad personal. Ett minskat utbud av utbildad personal har även en påverkan på ekonomi,
lönestrukturer och arbetsmiljö. Vissa yrkesgrupper är svårare att rekrytera och marknadskrafter kommer att styra löneutvecklingen. Den operativa verksamheten påverkas således
också där en av de utmaningar uppstår på skolor när lärare saknar legitimation och därmed inte kan ansvara för undervisningen eller sätta betyg. I förlängningen kan detta innebära en större rörlighet bland lärarkollektivet där den anställde får arbeta inom fler enheter
för att kunna tillgodose att elever undervisas av lärare med rätt behörighet. Ett sätt att
möta kompetensförsörjningsutmaningen är genom nya befattningar som tillexempel lärarassistenter, vars syfte är att underlätta och avlasta lärare genom att göra sådana arbetsuppgifter som inte nödvändigtvis behöver göras av legitimerad lärare. Ett förvaltningsgemensamt arbete med möjlighet till nya befattningar krävs samtidigt som förändringar
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måste göras utifrån lokala behov och förutsättningar vilket ligger i linje med antagen vision
för framtida förskole- och skolorganinsation.

Tabell 2

Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Andel heltidsanställda

Arbetad tid, januari-oktober

(exklusive vilande)

Tillsvidareanställda

År
2019
2018

96%
95%

Månadsanställda Timanställda
87%
85%

93%
94%

7%
6%

Urvalsmånad oktober

Utifrån tabellen 2 går det att avläsa att den genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat
något och att användandet av timanställda också har ökat. Det är fortfarande en stor andel
timanställda i verksamheten. Grundbemanningen behöver ökas och tillsvidareanställningar behöver erbjudas i högre grad för att skapa en ökad stabilitet. Även sysselsättningsgraden för visstidsanställningar kan ökas tillsammans med att skapa nya
strukturer och rutiner för tillsättning av vikariat. En del i arbetet är Heltidsresan, ett
partsgemensamt arbete mellan SKR och Kommunal, som innebär att fler ska arbeta mer
för att kunna möta verksamhetens behov av kompetensförsörjning nu och i framtiden. En
del av detta arbetet är att erbjuda heltidsanställningar till de medarbetare som har
deltidsanställningar. Inför verksamhetsåret 2019-2020 har ett arbete gjorts för att planera
för heltidsanställningar i förskolan. Antalet deltidsanställningar för barnskötare i förskolan
har minskat från 15 personer i oktober 2018 till 12 personer i oktober 2019. Den
genomsnittliga syselsättningsgraden inom förskola för oktober månad 2018 är 91 % och
för samma period 2019 är den genomsnittliga syselsättningsgraden 94 %. Återstående
deltidsanställningar beror på olika individuella orsaker. Arbetet för att minska antalet
deltidsanställningar i förskolan kommer ytterligare behöva fortgå långsiktigt. Inför
nästkommande verksamhetsår kommer motsvarande arbete att göras i förskoleklass,
fritidshem, grundskola och grundsärskola.
För att möta utmaningarna skall en kompetensförsörjningsplan upprättas med strategier
för vilka insatser som planeras utifrån analys och behov. Strategier för att öka antalet
tillsvidareanställda med rätt behörigheter samt behålla den kompetens som finns i verksamheterna är uppdelade under rubrikerna; attrahera, rekrytera, behålla, utveckla och
avsluta.

Aktiviteter och åtgärder
Attrahera
Förvaltningen kommer att fortsätta med marknadsföring externt, mässor mm med ambassadörer inom bristyrken. Arbete med att bibehålla en god arbetsmiljö, renodla uppdrag och
skapa tydlighet kring medarbetarnas prestationer med stöd av medarbetaröverenskommelsen fortsätter. Förvaltningen ser över möjligheten att skapa nya befattningar och kom-
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mer att arbeta vidare med kompetensutveckling och tydligt ledarskap för att attrahera
flera.
Rekrytera
Förvaltningen arbetar vidare med att utveckla rekryteringsprocessen och att finna former
för en effektiv rekryteringsprocess ur långsiktigt perspektiv.
Introducera
Förvaltningen arbetar vidare med att utveckla och säkerställa introduktion för nyanställd
personal.
Utveckla
Förvaltningen arbetar vidare med inventering av behörigheter för att kvalitetssäkra kompetens i verksamheterna. Möjlighet att validera och vidareutbildas med hjälp av riktat statsbidrag fortsätter och kompetensutveckling inom IKT planeras internt för att behålla och utveckla kunskap.
Få fler att jobba mer
Ett arbete med att implementera ”Heltidsresan” är påbörjad och i nuläget har ett antal
medarbetare erbjudits heltid samt ökat sin sysselsättningsgrad inom Kommunals avtalsområde. Handlingsplan och implementeringsplan är upprättad och arbetet fortsätter under
året. Därtill ser förvaltningen över samtliga tjänstledigheter för att få en uppfattning om hur
många outnyttjade årsarbetare som återfinns inom ramen för den beviljade tjänstledigheten samt ser över rutinen för viken typ av tjänstledighet som ska beviljas.
Behålla
För att behålla befintlig kompetens fortsätter förvaltningen arbetet med att följa upp den
systematiska arbetsmiljön, renodla av uppdrag och stärka ledarskapet genom kompetensutveckling. Förvaltningen kommer också att fortsätta arbetet med medarbetaröverenskommelsen i alla yrkesgrupper då modellen skapar tydlighet kring prestation och uppdrag
som även kan kopplas till lön.
Förläng arbetslivet
En god arbetsmiljö är en av faktorerna för att möjliggöra för medarbetare att förlänga arbetslivet. Förvaltningen fortsätter att följa upp den systematiska arbetsmiljön och de insatser som beslutats och fortsätter med det påbörjade arbetet att renodla lärarnas uppdrag
och minska arbetsbelastning. Insatser görs även för att anpassa arbetsuppgifter för att få
medarbetare att förlänga arbetsliv och kunna arbeta deltid, eller vara tim- eller korttids
vikarier i verksamhetens bristyrken.
Avsluta
Förvaltningens arbete med utvärdering och utveckling av verksamheten utifrån samverkan
och övrig information som kommer i avslutningssamtal används i syfte att utveckla och
kompetenssäkra verksamheterna.

Arbetsmiljö och sjukfrånvaro
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Nämnden har en fortsatt hög prioritet att förbättra den upplevda höga arbetsbelastningen
och möjligheten till återhämtning. För att sänka sjukfrånvaron, fortsätter förvaltningen arbetet med att renodla uppdrag och arbeta med enheternas inre organisation samt genomgång av rutinen Frisk till Frisk. Arbetet med att införa nya yrkesgrupper fortsätter, samt att
minska arbetsbelastning för samtliga yrkeskategorier. Förvaltningens arbetsmiljögrupp
arbetar vidare utifrån handlingsplan.
Den genomförda organisatoriska och sociala arbetsmiljöronden som undersöks via medarbetarenkät visar ett högt engagemang, 2019-års svarsfrekvens inom förvaltningen uppgick till 84 %. Resultatet påvisar en ökad grad av nöjda medarbetare, NMI för 2019 är 3,8
vilket är en ökning från NMI 3,6 2018.
Ackumulerat januarioktober

2019

2018

Differens 2019-2018

1-14 dagar

2,72%

2,89%

-0,17%

1-59 dagar

3,78%

3,74%

+0,04%

> 60 dagar

3,73%

3,61%

+0,08%

< 29 år

5,79%

7,17%

-1,38%

30-39 år

7,17%

6,32%

+0,85%

40-49 år

8,04%

6,86%

+1,18%

50-55 år

7,03%

7,39%

-0,36%

> 56 år

8,34%

8,80%

-0,46%

65-67 år

4,58%

7,73%

-3,15%

Kvinnor

5,48%

8,43%

-2,95%

Män

6,97%

3,50%

+3,47%

Total

7,56%

7,40%

+0,16%

Utifrån tabellen ovan kan avläsas att den totala sjukfrånvaron har ökat något, den korta
sjukfrånvaron 1-14 dagar har minskat något.

Förvaltningen fortsätter arbetet för att minska sjukfrånvaron, minska arbetsbelastningen
och öka möjligheten till återhämtning genom:
- Fortsatt arbete med bemanningsekonomi för att öka grundbemanning och minska
vikarieanvändning
- Fortsatt arbete med löneprocess
- Fortsatt samarbete kring rehabilitering med vårdcentraler och försäkringskassa
- Fortsatt arbete med förtydligande av arbetsmiljöföreskrifter
- Framtagande av handlingsplan utifrån 2019 års medarbetarenkät samt uppföljning
av densamma
- Kartlägga behovet av ytterligare yrkesroller inom förskola och skola
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Internkontrollplan och väsentlighets- och riskanalys år 2020
Identifierad risk

Område
verksamhet
medarbetare
medborgare
ekonomi

Process

Riskvärde

Vad ska kontrolleras?

Metod
Hur ska kontrollen genomföras?

Ansvarig
Vem genomför kontrollen

Uppföljning
När följs kontrollen upp?

Att dokumentation och anmälan till huvudman om kränkande behandling brister.

Verksamhet

Kränkande behandling

9

Analys av inkomna
ärende under året. Återrapportering av ärenden
sker i delåret och redovisning av ev. åtgärder
redovisas i årsbokslut

Verksamhetsutvecklare
nämndansvar

Delårsbokslut
och Årsbokslut

Att dokumentation och anmälan till huvudman om elevers
frånvaro brister.

Verksamhet

Frånvaro elev

9

Att dokumentation och
anmälan till
huvudman om
kränkande
behandling
görs.
Att dokumentation och
anmälan till
huvudman om
elevers frånvaro görs.

Skolorna redovisar rapporteringsgrad av elevers
närvaro.

Verksamhetsutvecklare
nämndansvar

Delårsbokslut
och Årsbokslut

Att skolpliktsbevakningen
brister och att
elevers rättighet till skola
och skolplikt
därmed inte
säkerställs.

Verksamhet

Skolpliktsbevakning

6

Att alla elever
fullgör skolplikt

Skolorna redovisar deras
arbete med skolpliktsbevakning.

Planeringsstrateg

Delårsbokslut
och Årsbokslut
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Identifierad risk

Område
verksamhet
medarbetare
medborgare
ekonomi

Process

Riskvärde

Vad ska kontrolleras?

Metod
Hur ska kontrollen genomföras?

Ansvarig
Vem genomför kontrollen

Uppföljning
När följs kontrollen upp?

Att barnkonventionen som
blir svensk lag
från 1 januari
2020 inte efterlevs.
Att tillgången
till digitala lärverktyg inte är
enhetlig med
förslag nationell IT-strategi.
Att stödstrukturer och rutiner inte är
kända i verksamheten

Verksamhet

Lagändring

8

Att barnkonsekvensanalys utförs
när beslut fatttas

Kontroll av genomförda
Nulägesanalyser och
BUN-ärende

Årsbokslut

Verksamhet

IT

9

Antal digitala
lärverktyg

Redovisa antal digitala
lärverktyg per verksamhet

Verksamhetsutvecklare
Systematisk
kvalitetsansvar
Verksamhetsutvecklare IKT

Verksamhet

Information

6

Tydlighet i organisation för
stöd och rutiner

Kontinuerlig dialog med
företrädare i verksamheten

Verksamhetsutvecklare
nämndansvar

Årsbokslut

Att beslut om
enskild elev
inte fattas och
dokumenteras i
enlighet med
skollagens
krav.

Verksamhet

Beslut enskild
elev

9

Tydlighet i organisation för
stöd och rutiner

Kontinuerlig dialog med
beslutsfattare i verksamheten

Verksamhetsutvecklare
nämndansvar

Delårsbokslut

Delårsbokslut
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Identifierad risk

Område
verksamhet
medarbetare
medborgare
ekonomi

Process

Riskvärde

Vad ska kontrolleras?

Metod
Hur ska kontrollen genomföras?

Ansvarig
Vem genomför kontrollen

Uppföljning
När följs kontrollen upp?

Att tillsyn av
fristående förskolor, pedagogisk omsorg,
fritidshem inte
sker löpande.
Att avvikelse
mellan redovisad nettokostnad och referenskostnaden
ökar
Att inköp görs
utanför ramavtal.
Hög korttidssjuk-frånvaro

Medborgare

Tillsyn fristående
enheter

6

Uppföljning av antal inbokade tillfällen och hur
planeringen ser ut

Barnomsorgsamordnare

Årsbokslut

Ekonomi

Resurstilldelning

6

Att tillsyn av
fristående förskolor, pedagogisk omsorg,
fritidshem sker
löpande.
Nettokostnadsavvikelse

Uppföljning via Kolada

Ekonom

Delårsbokslut

Ekonomi

Upphandling

6

Stickprov av genomförda
inköp

Ekonom

Delårsbokslut
och Årsbokslut

Medarbetare

Sjukstatistik

12

Delårsbokslut
och Årsbokslut

Medarbetare

Brandskyddsutbildning

6

Analys av sammanställd
rapport på korttidssjukfrånvaro per chef
Uppföljning av antal inbokade tillfällen och hur
planeringen ser ut

HR-partner

Att brandskyddsutbildningen inte sker
vart femte år för
all personal.

Att beställare
följer gällande
ramavtal
Korttidssjukfrånvaro, nuläge och trend
Att brandskyddsutbildningen sker
kontinuerligt för
all personal.

Planeringsstrateg

Årsbokslut
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Identifierad risk

Område
verksamhet
medarbetare
medborgare
ekonomi

Process

Riskvärde

Vad ska kontrolleras?

Metod
Hur ska kontrollen genomföras?

Ansvarig
Vem genomför kontrollen

Uppföljning
När följs kontrollen upp?

Att HLRutbildningar
inte genomförs
av HLRinstruktören
eller att varje
chef inte ser till
att det genomförs av någon
från räddningstjänsten.

Medarbetare
edarbetare

Hjärt- och lungräddning

666

Att HLRutbildning sker
kontinuerligt för
all personal.

Uppföljning av antal inbokade tillfällen och hur
planeringen ser ut

HR-partner

Årsbokslut
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Risk/
sannolikhet

Risk/
väsentlighet

Risk och väsentlighet

Att förskola och skola i Alingsås inte är likvärdig för alla
barn och elever.
Att elever inte når kunskapsmålen.

4

3

12

3

4

12

Att andelen behöriga elever till gymnasiet fortsätter att
minska.

3

4

12

Följs även upp genom särskilda mål i budget.
Följs upp genom huvudmannens systematiska kvalitetsarbete enligt statliga styrdokument och kvalitetsstyrning enligt kommunens styrmodell.

Att barn, elever och vårdnadshavare inte får tillräcklig
möjlighet till delaktighet och inflytande.

2

3

6

Följs även upp genom särskilda mål i budget.
Följs upp genom huvudmannens systematiska kvalitetsarbete enligt statliga styrdokument och kvalitetsstyrning enligt kommunens styrmodell.

Att reviderad läroplan i förskolan inte efterföljs.

2

3

6

Att förändringar i läroplan avseende att skapa en trygg
lärmiljö som främjar studiero inte efterföljs.
Att förändringar i läroplan avseende fritidshem inte efterföljs.
Att förändringar i läroplaner för att tydliggöra läsa-skrivaräkna-garantin från 1 augusti 2019 inte efterföljs.
Att utökning av antalet timmar i timplan gällande undervisning i matematik och idrott i inte efterföljs.
Att barn och elever inte trivs och är trygga i verksamheten.

2

3

6

2

3

6

2

3

6

2

3

6

2

4

8

Risk – beskrivning

Hantering
(mål, internkontrollpunkt, omedelbar åtgärd)

Verksamhet
Följs upp genom huvudmannens systematiska kvalitetsarbete enligt statliga styrdokument och kvalitetsstyrning enligt kommunens styrmodell.
Följs upp genom huvudmannens systematiska kvalitetsarbete enligt statliga styrdokument och kvalitetsstyrning enligt kommunens styrmodell.

Följs även upp genom särskilda mål i budget.
Följs upp genom huvudmannens systematiska kvalitetsarbete enligt statliga styrdokument och kvalitetsstyrning enligt kommunens styrmodell.
Följs upp genom huvudmannens systematiska kvalitetsarbete enligt statliga styrdokument och kvalitetsstyrning enligt kommunens styrmodell.
Följs upp genom huvudmannens systematiska kvalitetsarbete enligt statliga styrdokument och kvalitetsstyrning enligt kommunens styrmodell.
Följs upp genom huvudmannens systematiska kvalitetsarbete enligt statliga styrdokument och kvalitetsstyrning enligt kommunens styrmodell.
Följs upp genom huvudmannens systematiska kvalitetsarbete enligt statliga styrdokument och kvalitetsstyrning enligt kommunens styrmodell.
Följs upp genom huvudmannens systematiska kvalitetsarbete enligt statliga styrdokument och kvalitetsstyrning enligt kommunens styrmodell.
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Att likabehandlingsarbetet och det förebyggande och
främjande arbete för att motverka diskriminering och kränkande behandling inte är tillräckligt.
Att arbetet med att främja närvaro inte är tillräckligt.

3

4

12

Följs upp genom huvudmannens systematiska kvalitetsarbete enligt statliga styrdokument och kvalitetsstyrning enligt kommunens styrmodell.

3

4

12

Att elever hamnar i ett utanförskap på grund av skolfrånvaro och riskerar att inte nå kunskapsmålen.
Att barn- och elevhälsan inte arbetar förebyggande och
främjande i tillräckligt hög grad.
Att barn och elever i behov av särskilt stöd inte får rätt
förutsättningar och det stöd de har rätt till.
Att mottagande av nyanlända elever och barn i verksamheten inte fungerar väl.
Att förskolan inte stöder flerspråkiga barns språkutveckling
i tillräckligt hög grad.
Att skolan inte erbjuder studiehandledning till elever i tillräckligt hög grad.
Att tillgången till skolbibliotek inte är tillräcklig i enlighet
med skollagens krav.
Att dokumentation och anmälan till huvudman om kränkande behandling brister.
Att dokumentation och anmälan till huvudman om elevers
frånvaro brister.
Att skolpliktsbevakningen brister och att elevers rättighet
till skola och skolplikt därmed inte säkerställs.
Att tillgången till digitala lärverktyg inte är enhetlig med
förslag nationell IT-strategi.
Att barnkonventionen som blir svensk lag från 1 januari
2020 inte efterlevs.
Att stödstrukturer och rutiner inte är kända i verksamheten.
Att beslut om enskild elev inte fattas och dokumenteras i
enlighet med skollagens krav.
Att delegationsbeslut inte fattas och dokumenteras i enlighet med lagens krav.

3

4

12

4

3

12

3

3

9

2

3

6

3

3

9

3

3

9

3

2

6

3

3

9

Följs upp genom huvudmannens systematiska kvalitetsarbete enligt statliga styrdokument och kvalitetsstyrning enligt kommunens styrmodell.
Följs upp genom huvudmannens systematiska kvalitetsarbete enligt statliga styrdokument och kvalitetsstyrning enligt kommunens styrmodell.
Följs upp genom huvudmannens systematiska kvalitetsarbete enligt statliga styrdokument och kvalitetsstyrning enligt kommunens styrmodell.
Följs upp genom huvudmannens systematiska kvalitetsarbete enligt statliga styrdokument och kvalitetsstyrning enligt kommunens styrmodell.
Följs upp genom huvudmannens systematiska kvalitetsarbete enligt statliga styrdokument och kvalitetsstyrning enligt kommunens styrmodell.
Följs upp genom huvudmannens systematiska kvalitetsarbete enligt statliga styrdokument och kvalitetsstyrning enligt kommunens styrmodell.
Följs upp genom huvudmannens systematiska kvalitetsarbete enligt statliga styrdokument och kvalitetsstyrning enligt kommunens styrmodell.
Följs upp genom huvudmannens systematiska kvalitetsarbete enligt statliga styrdokument och kvalitetsstyrning enligt kommunens styrmodell.
Internkontrollplan

3

3

9

Internkontrollplan

2

3

6

Internkontrollplan

3

3

9

Internkontrollplan

2

4

8

Internkontrollplan

3

2

6

Internkontrollplan

3

3

9

Internkontrollplan

2

2

4

Uppföljning BUN

32

Att simundervisningen för elever inte ska kunna utföras i
den omfattning som krävs.
Händelser i samband med skolskjuts till och från skola.

1

3

3

Rutin och schema finns för att alla skolor ska få tillgång till tider i simhall.

2

3

6

Rutin för skolskjuts

Att lokaler för förskola och skola inte är tillräckligt ändamålsenliga.

2

3

6

Följs upp genom systematiskt arbete med planering.
Lokalförsörjningsplan ramprogram och förskole- och skolorganisation.

Händelse med väpnat våld inträffar i verksamhet.

3

4

12

Att smitta sprids i förskola.

3

3

9

Riktlinje för att motverka hot och våld på arbetsplatsen samt Handlingsplan
vid väpnat våld
HYFS-rutin

Smittrisk vid hantering med sprutor bland annat i samband
med vaccination.
Att smittat livsmedel serveras i verksamheten.

2

3

6

Rutin finns för att minska risken.

3

3

9

Uppföljning vid smittotillfälle.

Övergången från personuppgiftslagen till Dataskyddsförordning (GDPR) år 2018.
Att avtal med ISS inte följs upp av kost- och lokalvårdsenheten.
Att avtal med Samhall och Förenade service inte följs upp
av kost- och lokalvårdsenheten.
Medborgare

2

3

6

Tjänstemän fångar upp frågor i verksamheten och informerar löpande.

2

2

4

Uppföljningsplan med ISS.

2

2

4

Uppföljningsplan med Samhall och Förenade Service.

Att medborgare inte upplever att de får ett gott bemötande
från kommunen.
Att tillsyn av fristående förskolor, pedagogisk omsorg,
fritidshem inte sker löpande.
Att plats i förskola inte erbjuds inom 4 månader.

2

3

6

Följs upp genom särskilda mål i budget.

2

3

6

Internkontrollplan

1

3

3

Uppföljning genom särskilda ärenden till BUN.

Att synpunkts- och klagomålshantering inte hanteras likvärdigt i förvaltningenAtt elever inte får förstahandsval i Skolval.

3

3

9

Uppföljning genom särskilt ärende till BUN.

2

3

6

Rutin för skolvalsprocessen.

Att skattemedel inte används effektivt.

2

3

6

Följs upp genom månadsvis budget- och prognosarbete samt dialog med
samtliga budgetansvariga chefer.

3

3

9

Internkontrollplan

3

3

9

Internkontrollplan

Ekonomi
Att avvikelse mellan redovisad nettokostnad och referenskostnaden ökar.
Att inköp görs utanför ramavtal.

33

Att antaganden om antal barn och elever inför budgetarbete är felaktigt.
Att information om beslut/händelser inte når ekonomer
samt att redovisningen är felaktig.

2

3

6

Tjänstemän kontrollerar och validerar befolkningsprognosen utifrån historik
och befintlig beläggning
Följs upp och rapportaras till BUN genom månatligt budget- och prognosarbete.
Anvisningar till och dialog med samtliga budgetansvariga chefer.
Följs upp och rapporteras till BUN genom månatligt budget- och prognosarbete. Tjänsteman bevakar riktade statsbidrag.

2

3

6

Att regeländringar i riktade statsbidrag inte bevakas.

2

3

6

Personal och kompetensbrist.

4

4

16

Upplevd hög arbetsbelastning och brist på möjlighet till
återhämtning.

4

4

16

Att inte nå fram till målvärdet 30 åa per chef för rektorer.

4

4

16

Att uppföljning och aktivt arbete att förhindra tillbud och
arbetsskador inte görs.
Hög kortidssjukfrånvaro.

2

3

6

Omedelbar åtgärd genom arbete med kompetensförsörjning och inre och
yttre organisation.
Följs upp genom nämndens systematiska arbetsmiljöarbete.
Omedelbar åtgärd genom arbete med renodling av uppdrag och inre och
yttre organisation.
Följs upp genom systematiskt arbetsmiljöarbete.
Omedelbar åtgärd genom stegvis förstärkning av uppdrag som arbete med
inre och yttre organisation.
Följs upp genom systematiskt arbetsmiljöarbete.
Pågående ärende 2015.333 BUN.
Följs upp genom systematiskt arbetsmiljöarbete.

4

3

12

Internkontrollplan

Att tillgången på behöriga lärare i fritidshem är låg.

4

3

12

Att brandskyddsutbildningen inte sker vart femte år för all
personal.
Att HLR-utbildningar inte genomförs av HLR-instruktören
eller att varje chef inte ser till att det genomförs av någon
från räddningstjänsten.

2

3

6

Följs upp och rapportas till BUN i ärende om kartläggning av obehöriga
lärare.
Internkontrollplan

2

3

6

Internkontrollplan

Medarbetare
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Förklaring Risk:
1.Osannolik: risken för att fel ska uppstå är praktiskt taget obefintlig
2.Mindre sannolik: risken för att fels ska uppstå är mycket liten
3.Möjlig: det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå
4.Sannolik: det är mycket troligt att fel ska uppstå

Förklaring Väsentlighetsgrad:
1.Försumbar: är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen
2.Lindrig: uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen
3.Kännbar: uppfattas som besvärande av såväl intressenter som kommunen
4.Allvarlig:är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa

Förklaring Hantering:
Att ta ställning till hur riskerna ska hanteras. När riskinventering och värdering är gjord ska nödvändiga åtgärder identifieras.
Riskvärde 1-4
Åtgärder bedöms ej nödvändiga.
Riskvärde 6-12
Alternativ 1: Bedöms vara delar av verksamheten där förändring/utveckling är nödvändig för att nå politisk avsiktsförklaring samt prioriterade mål med indikatorer.
Formuleras som mål i nämndens budget.
Alternativ 2: Bedöms vara delar av verksamheten där den värderade risken ska åtgärdas/hållas under uppsikt. Återfinns i nämndens internkontrollplan.
Riskvärde 16
Bedöms vara delar av verksamheten där den värderade risken måste åtgärdas direkt. Formuleras som omedelbar åtgärd i nämndens budget.
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