
BILDNINGS- 
FÖRVALTNINGEN 
Gabrielle Ek 

Tjänsteskrivelse 
2022-12-01 

DNR UN 3/2022 606    
Sid 1 av 1   

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 

Risk- och konsekvensanalyser utifrån budget och verksamhetsplan 
2023 

Sammanfattning 
I samband med budgetarbetet har verksamheterna som varit i behov av det, genomfört risk 
och konsekvensanalyser. Dessa har tagits fram i lokal samverkan vid respektive enhet.  

Följande enheter har lämnat in risk och konsekvensanalyser: 

Konsekvensanalys Horsby 4-6 2023 -2022-11-25 
Konsekvensanalys Eggvena/Hudene 2023 – 2022-11-21 
Konsekvensanalys Kunskapskällan 2023 – 2022-11-17 
Konsekvensanalys Molla/Mörlanda skola 2023 – 2022-11-23 
Konsekvensanalys Altorpsskolan 2023 – 2022-11-24 
Konsekvensanalys Horsby F-3 2023 – 2022-11-23  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-12-01 
Konsekvensanalys Horsby 4-6 2023 -2022-11-25 
Konsekvensanalys Eggvena/Hudene 2023 – 2022-11-21 
Konsekvensanalys Kunskapskällan 2023 – 2022-11-17 
Konsekvensanalys Molla/Mörlanda skola 2023 – 2022-11-23 
Konsekvensanalys Altorpsskolan 2023 – 2022-11-24 
Konsekvensanalys Horsby F-3 2023 – 2022-11-23  

Förslag till beslut 
Redovisningen av risk och konsekvensanalyser godkänns. 

Gabrielle Ek 
Controller 

Expedieras till: 
För kännedom 
till:

Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 
Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 
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Bildningsförvaltningen 
 Altorpskolan 

Konsekvensbeskrivning Budget 2023 för Altorpskolan. 

Tilldelad budget 2023 innebär följande för Altorpskolan: 

- Personalstaben minskas med ca 2,75 tjänster inför budgetår 2023.
- Utifrån ovan måste tjänstefördelning och organisation ses över innan läsåret är avslutat. Om

inte så faller organisationsförändringen på ca 6,0 personal på halvårsbasis.
- I budgetramen för Altorpsskolan är det en minskning om 5 elever.
- HVB-verksamheten har en minskad budgetering om 400 tkr till följd av en lägre

elevinströmning riktad till skolan.
- I budgeten ligger 1,1 miljon för studiecoacher och 0,7 miljoner för matematiksatsning i form

av statliga bidraget likvärdig skola som är beslutat för 2023.

Anpassningen ger följande konsekvens: 

Lärartätheten i ämnena engelska och matematik kommer minskas i förhållande till nu lagd 
organisation.  

Svårigheter att fylla alla tillsvidareanställdas tjänster utifrån kravet på behörighet främst i ämnena SO 
och Sv. Detta innebär en omläggning av tjänstefördelningen på skolan.  

Översyn av den inre organisationen kommer genomföras utifrån förändrat elevunderlag och därmed 
förändrat budgetunderlag. 

För viss personal kommer det innebära ökade elevkontakter/kontakter med hemmen utifrån elevernas 
skoldag. 

Oro kommer finnas i personalgruppen under tiden rektorerna ser över organisationen. 

Elever kan komma att behöva byta undervisande lärare och mentorer vilket kan komma att påverka 
elevernas resultat. Att byta lärare och mentor behöver dock inte nödvändigtvis vara negativt utan kan 
ge möjligheter till nystart med nya relationer till andra vuxna och därigenom möjligheter till ökad 
måluppfyllelse.  

Lärartätheten per elev bedöms marginellt förändras.  

Herrljunga 221124 

________________________________ _____________________________________ 

Christer Wetterbrandt Cecilia Hjalmarsson Nylund 
Rektor A-C  Rektor B-D 
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KONSEKVENSBESKRIVNING – EGGVENA/HUDENE SKOLOR OCH FÖRSKOLOR – BUDGET 2023 

Ansvarsområde Vidtagna åtgärder för att nå 
balans i budget. 

Konsekvens för barn och 
elever 

Konsekvens för personal 

Hudene skola 
och Eggvena 
skola 
 

Budget medger  inte att behålla 
samma antal personal som 
tidigare. 
 
Budgeten medger inte extra stöd i 
den omfattning som elever med 
stort stödbehov behöver. 
 
Neddragning med 1.3 
 
Inga medel avsatta för vikarier 
 

Allt för få lärare leder till att 
eleverna inte får undervisning 
av lärare behöriga i ämnet. 
 
Elever med stort behov av 
stöd i social utveckling 
riskerar att inte få stödet i den 
utsträckning som skulle 
behövas 
 
Risk att elever inte får 
tillräckligt med stöd i sin 
kunskapsutveckling.  
 
Risk för högre frånvaro. 
 
Konsevenser för trygghet och 
studiero. 

Det blir svårt att prioritera elever 
med behov av socialt stöd och 
elever med inlärningssvårigheter. 
  
Detta ger sannolikt ett lägre 
reslutat för enheten och att fler 
elever inte når kunskapskraven 
eller så höga kunskapskrav som 
de annars skulle nått. 
 
Ökad arbetsbelastning, i form av 
stress och mindre möjligheter till 
återhämtning som kan leda till 
utmattning. 

Hudene 
Fritidshem 
 

 
Inga medel avsatta för vikarier 
 

  
 

Hudene 
förskola 

 
Inga medel är avsatta för vikarier 

  
 

  
 

  

Eggvena 
fritidshem 
 

  
Inga medel avsatta för vikarier 
 

  
 

Förskolan 
Ängen 
 

 
Inga medel av satta för vikarier 

  

   . 
    
    

 

Herrljunga 2022-11-21   

 
     Samverkat  2022-11-21 
Ansvarig chef samt verksamhet                                                           Facklig företrädare 
Sara Hultén                                                                                          Martin Sandberg 
Rektor Eggvena/ Hudene skolor och förskolor                                   Skyddsombud, Hudene skola 
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