Bilaga 1. Risk- och kontrollplan 2019
Risk

Åtgärd

Kontrollinsatser

Ansvarig

Svårigheter att uppnå målet
”Barn- och utbildningsnämndens
verksamheter ska främja trygga
förhållanden för lärande och
utveckling”.

Systematiskt arbete utifrån plan mot
diskriminering och kränkande behandling.

Alla enheter har en reviderad och
förankrad plan mot diskriminering
och kränkande behandling.

Verksamhetschef

-

-

Verksamhetschef
Chef barn- och elevhälsan

-

Tidiga insatser för att säkerställa barns och
elevers trygghet.
NPF-säkring (neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar)
Resurs- och utvecklingscentrum (RUC)
Gemensam trygghetspolicy för våra
verksamheter.

-

Barn- och elevhälsans
verksamhetsberättelse.
Elev- och föräldraenkäten
PMO-statistik (journalsystem
för offentlig och privat
öppenvård)

Sammanställning av anmälningar om kränkande
behandling, skolinspektionsärenden och
anmälningar till Barn- och elevombudet.

Månatlig information till nämnden

Förvaltningschef

Svårigheter för grundskolan att
uppnå grundförutsättningen ”Alla
kommunens verksamhetsområden
ska bedrivas inom ramen för
tilldelade ekonomiska resurser”.

-

Systematisk och regelbunden
uppföljning av ekonomiskt utfall

Förvaltningschef
Verksamhetschef
IT-strateg BoU

Svårigheter att implementera den
nationella IT-strategin.

-

-

-

-

Ta fram nyckeltal för resurs- och
ekonomiska fördelningar.
Översyn av elevpengens fördelning mellan
stadier.
Öka elevantalen i klasser och grupper där
lokalerna tillåter.
Långsiktig lokalplanering
Följa och analysera löneglidningen
Noggrann bevakning och uppföljning av
statsbidrag.
Tydligt redovisa kostnader för och
konsekvenser av digitaliseringen/ITstrategin.
Tydliga kravställare till IT vid inköp.

Svårighet att uppnå
grundförutsättningen ”Tyresö
kommun erbjuder goda
anställningsvillkor och
arbetsförhållanden”.

-

Svårigheter att uppnå målet ”I
barn- och utbildningsnämndens
verksamheter är barn och elever
medskapare i sin egen utveckling”.

-

Svårigheter att uppnå målet
”Barn- och utbildningsnämndens
verksamheter främjar hållbar
infrastruktur för det livslånga
lärandet”.

-

-

-

Uppföljning av korttidsfrånvaron.
Uppföljning av Stamina och
bemanningsenheten.
Strategi för rekrytering och
kompetensförsörjning.
Strategier för kompetensutveckling
Arbete med medarbetarskapet.

-

Säkerställa användandet av lärplattform enligt
riktlinjer
Kompetensutveckling inom
barnkonventionen

-

Lokalplanering på kort och lång sikt i
samarbete med berörda verksamheter och
förvaltning.
IT-strateg för sammanhållen digitalisering av
verksamheterna
Förbättring av inne- och utemiljöer
Utveckling av det systematiska
kvalitetsarbetet

-

-

-

-

Svårigheter att uppnå målet ”Ett
förebyggande och hälsofrämjande
perspektiv ska prägla
verksamheterna för att motverka
fysisk och psykisk ohälsa bland
barn och elever”.

-

Lärstudio
Resursskola med behandling
Återvändarskolan
BEH med 1-16-årsperspektiv
NPF-säkring
Dialog central barn- och elevhälsa – skol/förskoleledning

-

-

Systematisk och regelbunden
resultatuppföljning
Uppföljning nyttjande av
bemanningsenheten
Uppföljning
medarbetarbetarenkäten

Förvaltningschef
Verksamhetschefer

Aktivitet i
Verksamhetschef
verksamhetsplan/aktivitetsplan
Elev- och föräldraenkät
Regelbundet arbete med
befolkningsprognos och
särskild bevakning kring
inflyttning.
Kartläggning enligt LIKAverktyget (Skolverket)
Lokalgruppsmöten
Uppföljning i Bestyr och
Vklass
Gransknings- och
tillsynsrapporter

Förvaltningschef
Verksamhetschef
Lokalsamordnare BoU

Barn- och elevhälsans
verksamhetsberättelse
Årlig utvärdering av barn- och
elevhälsans insatser från
skola/förskola
PMO-statistik

Verksamhetschef
Chef för barn- och
elevhälsa

