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Riskbedömning i händelse av minskad rambudget utifrån ett 

elev- och personalperspektiv från och med 2023-01-01 

Deltagare: Thomas Strand sektionschef, Andreas Fanemo verksamhetschef, Anna Rosén rektor, Stina Gof verksamhetschef, 
Maria Lust rektor och Stefan Claesson sekreterare 

 
Riskbedömning  
Enligt 8 §, andra stycket, AFS 2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete ska arbetsgivaren genomföra en 
riskbedömning innan en till exempel organisationsförändring genomförs.  
I och med att momskompensationen inte ska finnas i elevbidraget från länets kommuner till 
naturbruksgymnasierna så leder det till en minskad rambudget. Vid en lägre rambudget krävs en 
organisationsförändring och en översyn av intäkter och kostnader. I händelse av detta ska också en 
riskbedömning.  
 
Riskbedömningen som nedan presenteras kring kommande samverkansavtals ekonomiska 
förutsättningar har genomförts på chefsnivå där skolchef, verksamhetschefer och rektorer deltagit.  
Steg 2 blir då följaktligen att beroende på vilket politiskt beslut som fattas så kommer respektive chef 
genomföra en ny riskbedömning med fackliga parter på respektive skola. 
 
Naturbruksgymnasiernas skolchef, verksamhetschefer och rektorer har gemensamt genomfört en 
riskbedömning i tre olika steg som beskrivs i nedan skrivna konsekvensbeskrivningar utifrån hur 
momskompensationen i elevbidraget ska fasas ut/trappas ned. 
 
Risker som i riskbedömningen får riskvärde 1 ska i normalfallet accepteras utan åtgärd. Risker som får 

värde 2–4 måste hanteras och riskvärde 5 innebär att det krävs en omedelbar åtgärd. 
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Budgetminskning 

med alternativt  

6 %, 3 % eller 2 % 

Process Verksamhets- 

förändring/ 

aktivitet 

Risk 

1–5 

Uppföljning på 

respektive skola och 

med skolchef 

Ansvarig 

Budgetminskning 

6 % 

 

Minskad 

budget med 

6 % fr.o.m. 

2023-01-01 

En 

organisations-

översyn krävs. 

Rektors inre 

organisation 

måste ses över. 

Allt övrigt som 

inte ligger inom 

rektors 

ansvarsområde 

måste 

genomlysas  

Planerade 

investeringar 

stoppas helt. En 

grundlig 

lokalöversyn 

måste 

genomföras. 

Lokaler behöver 

lämnas.   

4 Månadsvis ihop med 

fackliga parter. 

Informera ANA-

nämnden och löpande 

till utvecklingsrådet 

för naturbruk.  

Ytterst 

skolchef, samt 

respektive 

rektor utifrån  

SL 2010:800 

Verksamhets-

chefer för de 

icke skolnära 

verksamheter 

som ligger 

utanför 

rektors 

statliga 

uppdrag  

Budgetminskning 

3 % 

 

Minskad 

budget med 

3 % fr.o.m. 

2023-01-01 

och två 

kalenderår 

framåt 

En 

organisations-

översyn bör 

genomföras. 

Rektors inre 

organisation 

måste ses över.  

Allt övrigt som 

inte ligger inom 

rektors 

ansvarsområde 

måste 

genomlysas 

Planerade 

investeringar 

bör stoppas helt, 

minskas eller 

omprioriteras.  

En lokalöversyn 

bör genomföras  

4 Regelbundet ihop med 

fackliga parter och 

löpande till 

programråd, 

utvecklingsrådet för 

naturbruk. 

Ytterst 

skolchef, samt 

respektive 

rektor utifrån  

SL 2010:800 

Verksamhets-

chefer för de 

icke skolnära 

verksamheter 

som ligger 

utanför 

rektors 

statliga 

uppdrag 

Budgetminskning 

2 % 

 

Minskad 

budget med 

2 % fr.o.m. 

2023-01-01 

och tre 

kalenderår 

framåt 

En 

organisations-

översyn bör 

genomföras. 

Rektors inre 

organisation 

måste ses över.  

Allt övrigt som 

3 Regelbundet ihop med 

fackliga parter och till 

utvecklingsrådet för 

naturbruk och 

programråd. 

Ytterst 

skolchef, samt 

respektive 

rektor utifrån  

SL 2010:800 

Verksamhets-

chefer för de 
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Minskad budget med 6 % fr.o.m. 2023-01-01 

Risk: Eleverna når inte uppsatta kunskapsmål. En avsevärd andel elever når inte gymnasieexamen. 

Sannolikhet: Medel 

Konsekvens: Allvarlig 

 
I utbildningsuppdraget är målet att varje elev ska tillgodogöra sig och utveckla de kunskaper och 

värden och utifrån sina egna förutsättningar nå de i läroplanen fastställda kunskapsmål. Att tidigt följa 

upp elevernas utveckling mot att nå uppsatta mål är en förutsättning för att kunna sätta in extra 

anpassningar och stödåtgärder i god tid. Om eleven inte når kunskapsmålen på gymnasiets 

naturbruksprogram och IM-program så är konsekvensen allvarlig för eleven själv gällande den 

fortsatta skolgången och vidare studier på högskola/universitet eller vägen mot ett yrkesliv.  

Här har ansvariga rektorer och i förlängningen också skolchefen som ytterst ansvarig för 

naturbruksgymnasierna ett stort ansvar att organisera verksamheten så att påverkan på eleverna blir 

så låg som möjligt.  

Uppdraget är att alla elever ska nå en optimal måluppfyllelse och nå framgång med sina studier.  

Rektor måste ytterst prioritera inom ramen för sitt budgetansvar så att eleverna ges så mycket resurser 
som möjligt för att nå optimal måluppfyllelse. 
 
Rektor arbetsmiljöansvar för personal och elever är alltid prioriterat. Vid en minskad rambudget finns 
risken för större elevgrupper för lärarna i de kurser där man hanterar stora djur såsom tjurar, kor och 
hästar. Risken för olycksfall ökar. Samma gäller i säkerhetsfrågor när eleverna utbildas i de maskiner 
som ingår i inriktningen. Detta kan sannolikt balanseras mot de teoretiska ämnena. 
 
Minskad budget med 3 % fr.o.m. 2023-01-01 och två kalenderår framåt 

Risk: Eleverna når inte uppsatta kunskapsmål. En hög andel elever når inte gymnasieexamen. 

Sannolikhet: Stor 

Konsekvens: Besvärande 

I utbildningsuppdraget är målet att varje elev ska tillgodogöra sig och utveckla de kunskaper och 

värden och utifrån sina egna förutsättningar nå de i läroplanen fastställda kunskapsmål. Att tidigt följa 

upp elevernas utveckling mot att nå uppsatta mål är en förutsättning för att kunna sätta in extra 

anpassningar och stödåtgärder i god tid. Om eleven inte når kunskapsmålen på gymnasiets 

naturbruksprogram och IM-program så är konsekvensen besvärande för eleven själv gällande den 

fortsatta skolgången och vidare studier på högskola/universitet eller vägen mot ett yrkesliv.  

inte ligger inom 

rektors 

ansvarsområde 

måste 

genomlysas.  

Planerade 

investeringar 

bör stoppas helt, 

minskas eller 

omprioriteras.  

En lokalöversyn 

bör genomföras. 

icke skolnära 

verksamheter 

som ligger 

utanför 

rektors 

statliga 

uppdrag 
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Här har ansvariga rektorer och i förlängningen också skolchefen som ytterst ansvarig för 

naturbruksgymnasierna ett stort ansvar att organisera verksamheten så att påverkan på eleverna blir 

så låg som möjligt.  

Uppdraget är att alla elever ska nå en optimal måluppfyllelse och nå framgång med sina studier.  

Rektor måste ytterst prioritera inom ramen för sitt budgetansvar så att eleverna ges så mycket resurser 
som möjligt för att nå optimal måluppfyllelse. 
 
Rektor arbetsmiljöansvar för personal och elever är alltid prioriterat. Vid en minskad rambudget finns 
risken för större elevgrupper för lärarna i de kurser där man hanterar stora djur såsom tjurar, kor och 
hästar. Risken för olycksfall ökar. Samma gäller i säkerhetsfrågor när eleverna utbildas i de maskiner 
som ingår i inriktningen. Inom dessa områden måste rektor prioritera rätt gruppstorlekar. Detta kan 
sannolikt balanseras mot de teoretiska ämnena. 
 
 

Minskad budget med 2 % fr.o.m. 2023-01-01 och tre kalenderår framåt 

Risk: Eleverna når inte uppsatta kunskapsmål. En ökad andel elever når inte gymnasieexamen. 

Sannolikhet: Medel 

Konsekvens: Besvärande 

I utbildningsuppdraget är målet att varje elev ska tillgodogöra sig och utveckla de kunskaper och 

värden och utifrån sina egna förutsättningar nå de i läroplanen fastställda kunskapsmål. Att tidigt följa 

upp elevernas utveckling mot att nå uppsatta mål är en förutsättning för att kunna sätta in extra 

anpassningar och stödåtgärder i god tid. Om eleven inte når kunskapsmålen på gymnasiets 

naturbruksprogram och IM-program så är konsekvensen besvärande för eleven själv gällande den 

fortsatta skolgången och vidare studier på högskola/universitet eller vägen mot ett yrkesliv.  

Här har ansvariga rektorer och i förlängningen också skolchefen som ytterst ansvarig för 

naturbruksgymnasierna ett stort ansvar att organisera verksamheten så att påverkan på eleverna blir 

så låg som möjligt.  

Uppdraget är att alla elever ska nå en optimal måluppfyllelse och nå framgång med sina studier.  

Rektor måste ytterst prioritera inom ramen för sitt budgetansvar att eleverna ges så mycket resurser 
som möjligt för att nå optimal måluppfyllelse. 
 
Rektor arbetsmiljöansvar för personal och elever är alltid prioriterat. Vid en minskad rambudget finns 
risken för större elevgrupper för lärarna i de kurser där man hanterar stora djur såsom tjurar, kor och 
hästar. Risken för olycksfall ökar. Samma gäller i säkerhetsfrågor när eleverna utbildas i de maskiner 
som ingår i inriktningen. Inom dessa områden måste rektor prioritera rätt gruppstorlekar. Detta kan 
sannolikt balanseras mot de teoretiska ämnena. 
 

 

Thomas Strand 

Skolchef 

 


