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1 Sammanfattning
Skolverksamheten
Regionens tre skolor är i full drift, men givetvis påverkade av rådande pandemi. En
stor del av undervisningen har genomförts digitalt där elever och deltagare fått ta del
av utbildningarna hemifrån. Detta medför också att beläggningen på internaten är
lägre än normalt. Munkagårds APL har bedrivits utan större avvikelser. Information
om studieresultat och elevernas/deltagarnas nöjdhet delges i samband med UR2.
I skrivande stund finns det bara preliminära siffror om skolornas söktryck inför
hösten, men tillgänglig data tyder på att folkhögskolorna har ett bra söktryck medan
Munkagårds siffror är något svagare än vanligt. Marknadsföringen sker primärt via
sociala medier där många av utbildningarna väckt stor uppmärksamhet och intresse.
Ett hinder är givetvis de restriktioner som omöjliggör externa besök och öppna hus.
Munkagårds relativt omfattande prova-på-verksamhet har inte heller gått att
genomföra.
Avseende regionens fokusområden så är det i huvudsak inom hög attraktivitet, ökad
konkurrenskraft och stärkt delaktighet som skolorna bidrar till måluppfyllelsen.
Exempelvis arbetar skolorna aktivt med miljö- och klimatfrågan,
kompetensförsörjning inom Grön tillväxt och en rad insatser för att minska risken
för utanförskap bland många unga hallänningar.
Viktiga händelser på skolorna mellan januari och april:






Skolornas digitala undervisningen har utvecklats gentemot elever och
deltagare.
Munkagård blev årets UF-skola i Halland och ett av skolans UF-företag vann
det nationella Ung Ullbaggepriset.
På Katrineberg växer en ny idrottshall fram i rask takt.
Pandemin har medfört att Katrinebergs filial i Hylte inte kunnat starta.
Flertalet av sommarkurserna har tvingats ställas in.

De verksamhetsmått (kopplat till kvalitetsstyrningen av grunduppdraget) som berör
skolverksamheten redovisas senare under året. Just nu finns bara preliminära siffror
när det gäller söktryck.
Effekterna av pandemin i det nära perspektivet för skolorna är svåra att fullt ut
klarlägga då det finns olika scenarier för smittspridningen just nu. Dock har skolorna
under våren tillämpat de planer och de strategier som beslutades i vintras och i allt
väsentligt har det fungerat väl. Såvida inte situationen och förutsättningarna ändras
snabbt och drastiskt så kommer skolorna att hantera pandemin enligt nuvarande
förfarande. Flertalet av sommarens kurser är inställda.
Kulturverksamheten
Viktiga bidrag till fokusområdena har under perioden varit att "Handlingsplan för
attraktiv konstregion" fastställts och att konkreta aktiviteter utifrån denna planerats

och genomförts, till exempel i form av utställningar i hela Halland under det
gemensamma temat "Mode - yta med djup". Utvecklingssatsningarna SPOK,
ViaKUB och Konstdestination Halland utgör alla exempel på samverkan mellan
näringslivs- och kulturverksamhet. Mycket av utvecklingsarbetet sker i nära
samverkan med kommunerna, till exempel inom områdena Barn och unga-kultur
samt Kultur och hälsa.
Den egna publika kulturverksamheten har under perioden enbart genomförts som
digitala arrangemang. Även kommande kvartal planeras endast digitala arrangemang.
Det innebär att betydelsebärande delar av den konstnärliga verksamheten inte kan
genomföras – konstens möte med publiken. Samtidigt har de digitala arrangemang
som genomförts och planerats bidragit till att utveckla nya format för deltagande och
spridning av arrangemang. Det har medfört ett praktiskt utforskande av möjligheter
och utmaningar kring produktion och upphovsrätt som bedöms bidra till
komplementära – fysiska och digitala – arbetssätt som bidrar till ökad räckvidd för att
genomföra aktiviteter.
För kunskapsdelning så har det digitala formatet fungerat väl och fått nationell
räckvidd och ett mycket stort deltagande relaterat till arbetet med små barns
språkutveckling och biblioteksrummets utformning. De två arrangemang som
genomförts har kraftigt utökat sina förväntade deltagarantal och räckvidd. Regionalt
utvecklingsarbete har därmed kunnat bli betydelsefullt för fler nationellt.
Förvaltningen har även personal engagerad i arbetet med ViaKub Halland som
bedöms som en mycket relevant och lyckad satsning.
Omställningen till digitala mötesformer och arbetssätt har underlättat och förtätat
dialog och samverkan med kommunerna.
Inställda eller framflyttade arrangemang medför ett ekonomiskt överskott som
omfördelas till strategiskt utvecklingsarbete och sökbara medel för konstnärer och
kulturarrangörer. Det innebär ökade resurser för delegerat utvecklingsarbete inom
kultursektorn. Återkopplingen från kultursektorn och idéburen sektor på genomförd
omfördelning och förvaltningens insatser för att motverka pandemins negativa
verkningar är mycket positiv.
Restriktionerna förhindrar dock att utvecklare och personal kan besöka och ta del av
de kulturhändelser som arrangeras. Den ökade graden av fysisk frånvaro och
uteblivet deltagande medför att det direkta mötet och dialogen med konstnärer och
kulturarrangörer uteblir. Det medför ett relations- och kunskapsunderskott som
kommer att behöva repareras så snart det blir möjligt.
Eftersom det enligt Folkhälsomyndigenheten finns ett fortsatt stort behov av
åtgärder för att förhindra smittspridning av covid-19 så bedöms läget vara bestående
under kommande kvartal.
Prognos
Det prognosticerade underskottet på - 3 021 tkr är helt relaterat till hur
skolverksamheterna påverkas av den pågående coronapandemin under vårtermin och
sommar. Prognosen utgår från bedömningen att höstterminen kan starta med

närundervisning och att eleverna kan bo på internaten igen samt att kurs- och
konferensverksamheten på folkhögskolorna kan starta, även om det blir i en mindre
omfattning än normalt.
Kultur i Halland fortsätter att stötta kultursektorn i länet och planerar för en succesiv
återstart till hösten.

2 Regionfullmäktiges fokusområden
2.1 Hög attraktivitet
Förvaltningen arbetar aktivt för att minska miljö- och klimatbelastningen.
Exempelvis försöker verksamheten agera hållbart vid inköp genom att
uppmärksamma miljöaspekten vid upphandlingar. Skolorna har som mål att minska
avfallsmängden och matsvinnet samt öka källsorteringen. Gällande mat så strävar
köken efter att köpa in så mycket ekologiska och närproducerade livsmedel som
möjligt. Förvaltningen har också uppmärksammat Agenda 2030 i en rad
sammanhang och forum. Skolornas utbildningar och kurser har ofta ett innehåll som
kan kopplas till de globala målen. För hela förvaltningen gäller att bilkörningen
reducerats i kölvattnet av rådande pandemi då fysiska möten, utbildningar och
konferenser varit näst intill obefintliga.
Avseende indikatorer så körde förvaltningen ca 24319 km under januari till och med
april, vilket kan jämföras med 41517 km (siffrorna är preliminära) under samma
period i fjol. Inköpen av ekologisk och närproducerad mat ligger på ungefär samma
nivåer jämfört med förra året. Avfallsmängd rapporteras i samband med
årsrapporten.
Regionens skolor bidrar normalt till en hållbar samhällsplanering för ett attraktivt
Halland genom att utgöra mötesplatser för näringsliv, organisationer, föreningar och
för allmänheten. Dock har externa besökare i största möjliga mån undvikits under
januari till och med april på grund av pandemin.
Inom kulturområdet pågår utvecklingsarbete i samverkan med andra inom flera olika
områden, och tillsammans med olika aktörer. En arbetsgrupp bestående av
representanter från samtliga kommuner, Kultur i Halland samt Konst i Halland har
bildats för att tillsammans arbeta för att stärka arbetet med gestaltad livsmiljö. Här
har också ett samarbete påbörjats tillsammans med regional utveckling. Arbetet har
bara precis startat och området är komplext med många intressenter. Slutmålet är en
strategi för området men det är inte troligt att detta mål nås under 2021.
Samverkan mellan kultur och hälsoområdet har försenats på grund av pandemin.
Dock har en pilotverksamhet planerats i Laholm, där man kommer att använda sig av
kulturaktiviteter som stöd för rehabilitering riktat dels mot unga personer inom
ramen för det kommunala aktivitetsansvaret, dels mot äldre långt från
arbetsmarknaden och med lättare psykisk diagnos.
Inom KKN-området (kulturella och kreativa näringar) deltar Kultur i Halland i
satsningen ViaKUB Halland, ett tvåårigt projekt som syftar till att utveckla olika
former för innovativ samverkan mellan små och medelstora företag i Halland inom
de tre näringarna kultur, utbildning och besöksnäring. Projektet ska utveckla
företagens tjänster och produkter med stöd av digitala resurser, kreativa metoder och
forskning. Hittills har projektet nått 52 företag och organisationer varav 16 är
återkommande. Projektet drivs av Region Halland (Regional utveckling samt Kultur i
Halland) och Högskolan i Halmstad med stöd av Europeiska regionala

utvecklingsfonden.
SPOK (Samtida produktion och konsumtion) är en plattform för produktion som
syftar till att samla och sprida kunskap om lokala tillverkningsmöjligheter, från slöjd
till industri, och som på så vis stärker lokal produktion - och på sikt också lokal
konsumtion. SPOK Halland lanserades nu i vår och drivs av Kultur i Halland i
samarbete med Falkenbergs kommun genom Rian designmuseum.
Andra satsningar som bidrar till att utveckla Hallands attraktivitet är arbetet utifrån
Handlingsplan för en attraktiv konstregion. Detta beskrivs under rubriken Ökad
konkurrenskraft.

2.2 Ökad konkurrenskraft
Förvaltningen ska medverka i arbetet med att leda och driva utveckling,
innovation och internationalisering inom styrkeområdena Grön Tillväxt och
Besöksnäring.
Varje år startar flera UF-företag (Ung Företagsamhet) på Munkagårdsgymnasiet. I år
blev Munkagård utsett till årets UF-skola i Halland och UF-företaget Halländska
rotfrukter vann årets Ull-Bagge. Ung-Ullbaggestipendiet delas ut vid
Naturbrukskonferensen av Naturbruksskolornas förening till läsårets mest
företagsamma naturbrukselever.
"Handlingsplan Attraktiv konstregion 2021-24 - samverkan kommuner/Region
Halland" är klar och utgör nu underlag för aktiviteter utifrån tre perspektiv: En
attraktiv konstregion för konsten, En attraktiv konstregion för konstnärerna samt En
attraktiv konstregion för invånare och besökare. Ett konkret resultat är satsningen
"Mode - yta med djup", där elva olika utställare producerar utställningar som belyser
tematiken utifrån skilda perspektiv under perioden 20 februari till 20 november 2021.
En annan omfattande satsning är "Konstdestination Halland – samverkansprojekt
med konst som reseanledning" vars syfte är att stärka samverkan mellan konstens
aktörer, besöksnäringen och de kommunala och regionala destinationsutvecklande
verksamheterna. Denna satsning drivs av Visit Halland under 2021-2022 men Kultur
i Halland bidrar aktivt genom Konst i Halland.

2.3 Stärkt delaktighet
Genom att arbeta för goda och jämlika uppväxtvillkor genom tidiga insatser
och satsningar på barn och unga bidrar förvaltningen till stärkt delaktighet.
Förvaltningens folkhögskolor har flera kurser som bidrar till en stärkt delaktighet,
exempelvis allmän kurs, etableringskurs, SMF-kurser (studiemotiverande
folkhögskolekurs) samt diverse uppdragsutbildningar. På Katrineberg bedrivs en kurs
i Vårdsvenska, en uppdragsutbildning från Region Hallands HR-avdelning, med13
deltagare. Kursens mål är att ge deltagarna bättre kunskaper i svenska och att öka
patientsäkerheten. Man arbetar med de fyra förmågorna läsa, lyssna, tala och skriva i

syfte att utöka ordförråd, förbättra grammatik och ge deltagare ett lättlyssnat uttal.
Detta genomförs bland annat genom rollspel från olika sjukvårdssamtal inom
vårdens olika områden. Totalt har Katrineberg och Löftadalens folkhögskola över
200 deltagare på ovan nämnda kurser.
En översyn av nuvarande subventionssystem, vars syfte är att stärka barn och ungas
tillgång till professionell kultur, har påbörjats. Samtliga kommuner deltar i arbetet.
Översynen kommer att belysa hur barn och unga i hela Halland ska nås av de
regionala subventionerna samt hur barn och ungas delaktighet och inflytande kan blir
en del av modellen. Målet är en regionövergripande modell som omfattar alla
konstformer.
Arbetet med Språkstart Halland fortsätter även om pandemin naturligtvis påverkat
arbetet på så vis att man fått övergå till digitala "hembesök". I Hylte kommun har
man nu hunnit fram till den tredje och sista aktiviteten för de barn som var först ut. I
Kungsbacka pågår en försöksverksamhet. Samtliga språkpaket är översatta till flera
språk, däribland de nationella minoritetsspråken.

3 Medarbetare
Sjukfrånvaron är fortsatt låg även om den ökat något med anledning av coronapandemin. och detta har även bidragit till att förvaltningen rapporterar fler tillbud än
vanligt under år 2020/2021. Alla medarbetare som har haft möjlighet har följt
rekommendationerna och arbetat hemifrån. Någon personal har även omplacerats
och stöttat upp på 1177 samt vid Region Hallands vaccinationsbokning.
3.1 Personalomsättning
Indikator
Personalomsättning

Utfall

Målvärde

5,3%

Personalomsättning
Personalomsättningen är fortsatt låg och ligger under RH:s målvärde på 12 %.
Pensionsavgångar kan komma att påverka de kommande åren
3.2 Sjukfrånvaro
Indikator
Sjukfrånvaro

Utfall

Målvärde

3,7%

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron är fortsatt låg, ligger under RH:s målvärde (5,2%) och har jämfört med
föregående månad börjat gå ner ytterligare.

4 Ekonomi
4.1 Prognos
Verksamheterna påverkas kraftigt av den pågående coronapandemin men vi försöker
ändå se positivt på framtiden.
Vi har i prognosen gjort bedömningen att höstterminen kan starta med
närundervisning och att eleverna kan bo på internaten igen. Vi bedömer också att vi
kan starta upp kurs- och konferensverksamheten på folkhögskolorna, även om det är
i en mindre omfattning än normalt.
Kultur i Halland fortsätter att stötta kultursektorn i länet och planerar för en succesiv
återstart till hösten.
4.1.1 Prognosindikator
Indikator
Prognos
budgetavvikelse

Årsprognos tkr

Årsbudget tkr

Avvikelse tkr

-149 217 tkr

-146 196 tkr

-3 021 tkr

4.1.2 Analys av prognosen
Skolorna (- 3 571 tkr):
Folkhögskolorna har inte kunnat genomföra några korta kurser eller konferenser
under våren och har också tvingats ställa in flera av de större sommarkurserna på
grund av coronapandemin. Även om kostnader för bland annat livsmedel och
vikarier beräknas bli lägre räknar vi med att året slutar med ett underskott vilket helt
kan härledas till coronapandemin.
Huvudbyggnaden på Katrinebergs folkhögskola ska genomgå en omfattande
renovering under sommaren vilket kommer att påverka hur övriga byggnader kan
användas då el och vatten kommer att stängas av. Detta kommer att påverka skolans
intäkter negativt men vi bedömer att minskade kostnader för bland annat personal
ska kunna väga upp för detta.
Munkagårdsgymnasiet har på grund av coronapandemin bedrivit distansundervisning
sedan vårterminen startade. Eleverna har varit på skolan var 3:e vecka för praktiska
moment och beslut har tagits om reducerad hyra så länge det pågår. Antal elever på
skolan är något färre än budgeterat men den minskade interkommunala ersättningen
vägs upp av ökade intäkter för bland annat försäljning av mjölk samt lägre
personalkostnader..
Nytt avtal för lärarna på skolorna ger en engångsersättning som utbetalas i juni. Den
sammanlagda kostnaden för skolorna beräknas hamna på ca 300 tkr. I dagsläget
bedömer vi att detta kan finansieras inom verksamheternas budget.
Kultur i Halland (+ 550 tkr):
Språkstart Halland kommer vid årets slut ha ett visst överskott. Det är i nuläget en
kommun som inte kommer att starta under 2021. På grund av pandemin har inte
hembesök kunnat göras i samma omfattning som planerats och därför minskar också

kostnaden för material.
4.1.3 Prognosförändring sedan föregående rapport
Prognosen för 2021 är - 3 021 tkr. Det är en förbättring med + 1 954 tkr sedan
föregående rapport.
Skolorna (+ 1 404 tkr):
Beslut är taget för sommarkurserna på folkhögskolorna vilket innebär att vi kunnat
göra en mer noggrann beräkning av nettokostnaderna (+ 679 tkr)
Munkagårdsgymnasiet har ökat sina hyresintäkter på internaten då vissa elever bott
och betalt för hela månaden. Skolan har tappat flera elever men den minskade
interkommunala ersättningen vägs upp av ökade intäkter för bland annat försäljning
av mjölk samt lägre personalkostnader. (+ 725 tkr)
Kultur i Halland (+ 550 tkr):
Språkstart Halland - det är i nuläget en kommun som inte kommer att starta under
2021. På grund av pandemin har inte hembesök kunnat göras i samma omfattning
som planerats och därför minskar också kostnaden för material.
4.1.4 Åtgärdsplan
Åtgärdsplan är inte upprättad även om prognosen är negativ. Anledningen är att hela
underskottet kan hänföras till Covid-19.
4.2 Ekonomiskt resultat (ackumulerat)
Indikator
Ackumulerad
budgetavvikelse

Ack resultat tkr

Ack budget tkr

Ack avvikelse tkr

-45 002,6 tkr

-48 582,6 tkr

3 580 tkr

Ackumulerad budgetavvikelse
Nämndens avvikelse mot budget efter april månad uppgår till + 3 580 tkr
Förvaltningsledning, stab och driftnämnden: + 169 tkr
Färre resor och konferenser på grund av coronapandemin.
Kultur i Halland: + 2 349 tkr
Personalkostnaderna är något lägre på grund av bland annat föräldraledigheter och
färre resor.
Inställda och framflyttade konserter och föreställningar ger ett nettoöverskott.
Språkstart Halland har lägre kostnader för inköp av material och böcker.
Munkagårdsgymnasiet: - 388 tkr
Utbildningsverksamhet redovisar ett underskott på – 196 tkr

Reducerad hyra för eleverna på internatet pga distansundervisning samt färre elever
på skolan ger ett intäktsbortfall under perioden.
Intäktsbortfallet vägs upp av lägre kostnader för undervisningsmaterial och personal,
blanda annat har skolan lånat ut sin skolsköterska till 1177.
Driftverksamheten redovisar ett underskott på – 533 tkr
Lägre intäkter i köket på grund av minskad försäljning men det vägs till viss del upp
av lägre kostnader för livsmedelsinköp.
Lägre kostnader inom trädgård och växtodling på grund av att växtsäsongen inte
startat.
Investering som avser mjölkproduktionen har felaktigt bokförts som en driftskostnad
under perioden vilket bidrar till underskottet.
Vuxenutbildning redovisar ett överskott på + 341 tkr
Förutbetalda intäkter som bokförts under perioden ger ett överskott.
Folkhögskoleverksamhet: + 1 450 tkr
Minskade intäkter för kost och logi för långkursdeltagare och konferenser till följd av
coronapandemin.
Personalkostnaderna ligger något under budgeterad nivå vilket beror på att
sjukskrivningar inte behövt ersättas med vikarier.
Lägre kostnader för inköp av livsmedel, material och utrustning samt resekostnader,
på grund av att undervisningen till stor del har bedrivits på distans, bidrar till ett
överskott under perioden.
4.2.1 Resultaträkning
RESULTATRAPPORT
(tkr)
3 - Summa
Verksamhetens intäkter
4 - Kostnader för personal
och förtroendevalda
5 - Kostnader för köpt
verksamhet, inköp av
material och varor samt
bidrag
6 - Övriga
verksamhetskostnader kkl
6
7 - Övriga
verksamhetskostnader kkl
7
Summa Verksamhetens
kostnader
8 - Intäkter och kostnader
utanför verksamheten
PERIODENS
RESULTAT/NETTOKOST
NAD

Årsbud
get

Ack
budget

Ack
Utfall

Ack
budg
avvik

Prognos

Prog
budg
avvik

210 889

69 273

66 770

-2 503

203 305

-7 584

-169 222

-60 462

-58 501

1 960

-167 673

1 549

-129 140

-37 883

-35 933

1 949

-127 603

1 537

-49 019

-16 134

-14 176

1 958

-47 792

1 227

-9 598

-3 343

-3 168

174

-9 348

250

-356 979

-117 820

-111 779

6 042

-352 416

4 563

-107

-36

6

41

-107

0

-146 196

-48 583

-45 003

3 580

-149 217

-3 021

RESULTATRAPPORT
(tkr)
Skola
Kultur
PERIODENS
RESULTAT/NETTOKOST
NAD

Årsbud
get

Ack
budget

Ack
Utfall

-33 663
-112 533

-14 410
-34 173

-13 348
-31 655

Ack
budg
avvik
1 062
2 518

-146 196

-48 583

-45 003

3 580

-37 234
-111 983

Prog
budg
avvik
-3 571
550

-149 217

-3 021

Prognos

4.2.2 Kostnads- och intäktsutveckling
4.2.2.1 Kostnadsutveckling
Ack
utfall
förra
året
-113
658 tkr

Ack
utfall i år

Skillnad
mot
förra
året

Ack
budget
årets

Diff. mot
budget

Kostn.
utv. mot
föreg. år

Budg.
kostn.
utv.

Skilln.mot
budget

-111
810 tkr

1 848 tkr

-117
856 tkr

6 046 tkr

-1,6%

3,7%

5,3%

Kostnadsutveckling
Den budgeterade kostnadsutvecklingen är 3,7 % högre jämfört med föregående års
utfall. Utfallet är 5,3 % eller 6 046 tkr lägre än årets budgeterade kostnadsutveckling
och 1,6 % eller 1 848 tkr lägre jämfört med motsvarande period föregående år.
Avvikelsen mot budget är till största del en konsekvens av coronapandemin.



Skolorna har under årets första månader mestadels bedrivit fjärr- och
distansundervisning. Det har medfört att material, livsmedel och utrustning
inte behövt köpas in i samma omfattning som planerat.
Kultur i Halland har lägre kostnader för subventionsmedel till föreställningar
för barn och unga men även minskade kostnader för resor och material.

4.2.2.2 Intäktsutveckling
Ack
utfall
förra året

Ack
utfall i år

Skillnad
mot
förra
året

Ack
budget
årets

Diff.
mot
budget

Intäktsutv.
mot föreg.
år

Budg.
intäktsutv.

Skillnad
mot
budget

63 626 tkr

66 770 tkr

3 144 tkr

69 273 tkr

-2
503 tkr

4,9%

8,9%

-3,9%

Intäktsutveckling
Den budgeterade intäktsutvecklingen är 8,9 % högre jämfört med föregående års
utfall. Utfallet är 3,9 % eller 2 503 tkr lägre än årets budgeterade intäktsutveckling
och 4,9 % eller 3 144 tkr högre jämfört med motsvarande period föregående år.
Avvikelsen mot budget är till största del en konsekvens av coronapandemin.


Minskade intäkter för kost och logi på alla skolorna samt färre elever på



Munkagårdsgymnasiet.
Lägre arrangörsintäkter pga framflyttade konserter och föreställningar inom
kulturverksamheten.

4.3 Investeringar
Indikator
Prognos
Investeringsbudgetavvikelse

Årsprognos

Årsbudget

Avvikelse

2 900 tkr

2 900 tkr

0 tkr

Prognos Investeringsbudgetavvikelse
Kultur och skola
Under perioden är investeringar gjorda för sammanlagt 83,4 tkr, merparten är konst.
Prognosen för året är att använda hela den budgeterade summan.

5 Bilaga: Uppföljning - intern kontroll (Kultur
och skola) 2021 ur1
Områden

Risk

Kontrollmoment

Ansv
arig

Senaste resultat

Ekonomi

Inköp First
Card.

Är förvaltningens
hantering i
linje med de
regler som
finns?

KH

Granskningen genomförs under året.

Redovisning av
kulturstöd.

Hur
redovisar
mottagarna
av kulturstöd
att aktuella
medel
använts
enligt
beviljad
ansökan?

KH

Granskningen är påbörjad men bör synkroniseras
med en parallell utredning samt ett pågående
utvecklingsarbete. Redovisning sker i samband med
UR2.

Organisation/
styrning/ledning

Frånvaro
för elever
och
deltagare

Hur hög har
frånvaron
varit på
skolorna
under året?
Vad görs på
skolorna för
att motverka
frånvaro?

KH

Granskningen genomförs under året.

Personal,
kompetensförsörjning,
arbetsmiljö

Lokala
rutiner på
enheter/
avdelningar
avseende
personalförmåner

Finns det
lokala rutiner
på
enheterna
berörande
personalförmåner
som riskerar
att vara
felaktigt
formulerade
?

KH

Granskningen genomförs under året.

Områden

Risk

Kontrollmoment

Ansv
arig

Senaste resultat

Chefernas
information/
hantering
avseende
personalför
måner.

Har
information
om
personalförmåner
delgetts från
chefer till
medarbetare
?

KH

Granskningen har genomförts genom att en enkät
distribuerats till alla chefer inom förvaltningen. Totalt
svarade 17 chefer.
Följande slutsatser kan dras:


Nästa alla chefer har studerat skatteverkets
regler, regionens riktlinjer eller nyupprättad
lokal rutin.



Alla chefer utom två har uppmärksammat
ämnet gentemot sin personalgrupp.



Sju chefer har inte gjort riskbedömningar
med syfte att identifiera eventuella
avvikelser.



Fem chefer har vidtagit åtgärder för att
korrigera felaktigheter eller risk för
felaktigheter.



Överlag upplever cheferna att det finns stöd
och hjälp att få kring ärenden som kan
kopplas till personalförmåner
Den bedömning som görs är att chefernas hantering
i allt väsentligt är ändamålsenlig, även om det är
önskvärt att samtliga chefer gör riskbedömningar.
Inga omedelbara åtgärder behöver vidtas.
Elever och
deltagare
med behov
av stöd och
anpassning
ar.

Vilka rutiner
finns för att
möta elever/
deltagare
med behov
av stöd och
anpassningar?
Hur
säkerställs
att skolorna
har
kompetens
för att möta
elever/
deltagare
med behov
av stöd och
anpassningar?

KH

Granskningen genomförs under året.

Områden

Risk

Kontrollmoment

Ansv
arig

Senaste resultat

Säkerhet/ Hot
och våld

Status
beträffande
inriktningar,
kurser och
utbildningar
.

Vad görs på
skolorna för
att motverka
skillnaderna
i status på
olika
inriktningar,
kurser och
utbildningar?

KH

Granskningen genomförs under året.

Extraordinära
händelser

Beredskap
vid ökad
smitta
avseende
Covid-19.

Finns det en
ändamålsenlig
beredskap
vid kraftig
och plötslig
ökning av
Corona som
exempelvis
tvingar
skolorna att
stänga igen
samt medför
att diverse
kulturarrangemang måste
ställas in?

KH

Granskningen genomförs under året.

KH

Granskningen genomförs under året.

Efterlevnad
av rekommendationer
avseende
Covid-19.

Följer förvaltningens
verksamheter de
rekommendationer
som berörda
myndigheter
anger?

