
Konsekvensanalys vid förändringar i verksamhet med anledning av krav på 

effektiviseringar (Strömbackaskolan) 
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Konsekvens 

 

R2: Åtgärdas vid tillfälle R1: Ingen åtgärd för tillfället Totalt: 2 

 

1 1 

1 1 



R4: Åtgärdas omedelbart 

R3: Åtgärdas snarast 

R2: Åtgärdas vid tillfälle 

R1: Ingen åtgärd för tillfället 
 

 Sannolikhet Konsekvens 

4 Nästan säkert Allvarlig 

3 Troligt Stor 

2 Möjligt Medel 

1 Nästan omöjligt Liten 
 

 

Förändring Ändr
a 

Risk   Sannolikh
et 

Konsekven
s 

Uppföljningsansva
rig 

Åtgärder Åtgärdsansvariga Datum   

Neddragning 
med 0,75 tjänst 
administratör 
vid 
Strömbackaskol
an  

 
Precisering av 
förändringen 
(vad, var, varför 
och vilka?) 
En 75% tjänst 
försvinner och 
arbetet som 
denna person 
utfört överförs till 
befintliga 
administratörer, 
företrädesvis två 
stycken. Vissa 
delar av 
administratio-
nsarbetet övergår 
till central 
förvaltning. 

 1  Ökad 
arbetsbelastni
ng - stress vid 
frånvaro  

 
Om någon av 
de kvarvarande 
administratörern
a är 
frånvarande så 
kan det drabba 
de övriga 
genom ökad 
arbetsbelastnin
g och stress. 

 

 
 

Möjligt Medel   Förbered för 
ersättare  

 
Minska 
arbetsbelastni
ng och stress. 
Kontakt tas 
med YouCall 
för att 
förbereda att vi 
snabbt kan 
sätta in vikarie 
om det skulle 
behövas 
(åtgärden 
utförd) 
(Förebyggand
e åtgärd) 

 

Uppföljningsansva
rig 

Britta Dahlen 
Ansvarig på 
arbetsplatsen 

Ann-Catrin 
Lundmark, Karolina 
Lundström 

Startdatum 

2020-11-23 
Slutdatum 

2021-06-30 
Avstämningsdatu
m 

2021-06-30 

 
 

 Tät dialog  

 
Att kunna lyfta 
sin arbets-
belastning i tid 
innan det går 
för långt. 

 

 

 
(Förebyggand
e åtgärd) 

 

Uppföljningsansva
rig 

Britta Dahlen 
Ansvarig på 
arbetsplatsen 

Ann-Catrin 
Lundmark, Karolina 
Lundström 

Startdatum 

2020-11-23 
Slutdatum 

2021-06-30 
Avstämningsdatu
m 

2021-06-30 

 
 



Förändring Ändr
a 

Risk   Sannolikh
et 

Konsekven
s 

Uppföljningsansva
rig 

Åtgärder Åtgärdsansvariga Datum   

2  Ökad 
arbetsbelastni
ng - stress på 
grund av fler 
arbetsuppgifte
r  

 
I och med att 
fler ärenden 
läggs på under 
informationens 
öppettider 
inskränker det 
på den tid 
administratör 
tidigare haft till 
förfogande för 
att utföra sina 
arbetsuppgifter. 
Avlösning i info 
medför att även 
övriga har 
mindre tid till 
förfogande för 
att utföra sitt 
arbete. 

 

 
 

Möjligt Liten      

 

Vid riskbedömning och framtagande av åtgärder gällande förändring i bemanning vid administrationen har Vision deltagit. Riskbedömning har också gjorts den 24 

nov med övriga Skyddsombud från lärarfack och skolledare. Bedömningen från denna samverkan är att man inte ser några risker för ohälsa bortsett från 

neddragningen av administratör, men de har inte något att tillägga utöver de åtgärder som redan formulerats.  

Piteå den 25 november 2020 

 

……………………….. 

Britta Dahlén 



Gymnasiechef, Strömbackaskolan 


