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   2016-11-24, kompletterad 2016-12-02 
Konsekvens- och riskanalys inför ändringar i verksamheten 
 
Analysen omfattar: Utflytt av Sländans förskola från Hagen   
 
Konsekvens- och riskanalys genomförd av:  
Camilla Söderberg och Rolf Aleryd Lärarförbundet, Eva Nilsson Kommunal samt Erik Thaning (närvarande 24/11), Bodil 
Jivegård och Lena Barber (närvarande 2/12). 
 
 
Konsekvensanalys 
 

A – PRECISERA DEN PLANERADE ÄNDRINGEN 
VAD består ändringarna av? VAR ska ändringarna genomföras? VILKA arbetstagare eller grupper blir berörda av 

förändringarna? 

Sländans avdelning upphör och barn och personal 
flyttas till annan förskola.  
Ny avdelning har startat under 2016 i Tussilagon, 
Equmeniakyrkan. Ny avdelning planeras att starta i 
Ugglans lekhall som under sommaren 2017 genomgår 
en mindre ombyggnad.   

Vid Sländans förskola och vid 
Ugglan.  
Dessutom kvarstår den nystartade 
avdelningen Tussilagon. 

Personalen vid Sländan, Ugglan och inom Innerby 
förskoleområde.  
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i 

 RISKER  
RISKBEDÖMNING 

ÅTGÄRD KLART 
SENAST ANSVARIG 

Sannolikhet1 Konsekvens
2 Bedömning3 

1 Oro inför en förändring.  stor stor Medelstor 
Tydlig information och delaktighet där  
möjlighet ges att uttrycka tankar och 
önskemål för berörd personal  i 
Innerby område. 

Löpande 
och klart 
till 
semestern 

Lena Barber 

2 

Minskad organisatorisk flexibilitet vid 
Ugglans förskola då lekhallen i Ugglan 
försvinner som lokalresurs för 
avdelningarna.   

Mycket stor Medel Acceptabel 
Säkerställa lekutrymmen, inom- resp 
utomhus så att barngrupperna kan 
delas i mindre grupper vid behov.  

Till aug 
2017 Lena Barber 

3 

Ökat tillsynsansvar vid entrén till den 
nya avdelningen vid Ugglan då den 
vetter ut mot parkering.  
 
Ventilationen känns otillräcklig idag och 
måste ses över. 
 
 
Ljudnivån när det dämpande golvet 
täcks över 
 
Oro för servicen från måltidsservice när 
barnantalet ökar 
 

Liten till 
mycket sto 
 
 Stor 

 
 
Liten till 
mycket stor 
 
Stor 
 
 

 
 
Acceptabel 
till stor risk 
 
 
Acceptabel 
till stor risk. 
 
 
 

 
Åtgärd för att separera entré och 
parkering genom att stängsla in och 
koppla på mot Myrans lekgård. Entrén 
bör då läggas vid sidan av 
utbyggnaden. 
 
Ventilation ses över och åtgärdas enligt 
regler. 
 
Ljuddämpande möbler etc. Flyttas med till 
lokalen från Sländan. Ev kompletteras 
med ljudabsorbenter. 
 
Dialog med kostchefen 

Till aug 
2017 
 
 
Till aug 
2017 

 
 
 
Lena Barber 
och Ulf 
Wedin 
 
 
Ulf Wedin 
 
 
 

                                                           
1 Sannolikhet att risken inträffar. Ange efter skala liten, medel, stor eller mycket stor, se nedan bild. 
2 Konsekvens om risken inträffar. Ange efter skala liten, medel, stor eller mycket stor, se nedan bild. 
3 Sammanvägd bedömning av sannolikhet och konsekvens. Anges enligt acceptabel, medelstor eller stor risk, se nedan bild. 
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 RISKER  
RISKBEDÖMNING 

ÅTGÄRD KLART 
SENAST ANSVARIG 

Sannolikhet1 Konsekvens
2 Bedömning3 

Oro för hur det påverkar lokalvård och 
vaktmästeri 

 
 
Dialog med fastighetschef och 
lokalvårdschef. 
 
 

 
 
Riskbedömning 
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C – ÅTGÄRDA 

Vilka är de största riskerna med förändringen? 
 
Liten risk om tillbyggnaden av Horsbyskolan sker snabbt så att Ugglans lekhall endast blir en avdelning under ett läsår. Under en begränsad 
tid finns förståelse för att en förtätning sker om byggnationen startar och lokaler finns för att inrymma förskoleförtätningen från och med 
läsåret 2018/2019. Annars blir det tungarbetat om förtätningen varar över tid och byggnationen dröjer. Påverkan på stress och 
arbetsbelastning. Personal rör på sig och söker sig vidare till andra förskolor. 
 
 

Vilka åtgärder behöver genomföras för att eliminera dessa risker? 
Snabb utbyggnad av Horsbyskolan genom effektiv besluts- och byggprocess.  
Tillföra lite trivselförstärkning och hälsofrämjande aktiviteter i Innerby område.  
Planera för uppstart av ny femårsgrupp i lekhallen och ta vara på personals intresse och initiativ när det gäller att starta femårsverksamheten.  
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