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Nämndens ansvar och uppgifter 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är styrelse för det offentliga skolväsen-
det gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning (Komvux), svenska för invand-
rare, gymnasiesärskola och särskild utbildning för vuxna (Lärvux). Nämnden sva-
rar inom sitt verksamhetsområde för att utbildningen erbjuds antingen i kommu-
nens regi, i fristående gymnasieskolor, genom avtal med annan kommun/utförare 
eller på annat sätt enligt gällande lagstiftning. Täby kommun har tre skolenheter: 
Åva gymnasium, Täby Gymnasiesärskola och Täby språkintroduktion. Nämnden 
ska tillse att verksamheten genomförs i enlighet med skollag, förordningar och lä-
roplaner. 
  
Den politiska vilja som uttrycks i skolplanen samt de av fullmäktige fastställda 
målen i verksamhetsplanen och Alliansens kvalitetsdokument utgör den kommu-
nala styrningen av utbildningen. Skolinspektionen har tillsynsansvar över all gym-
nasie- och vuxenutbildning som bedrivs i kommunen. Täby gymnasiesärskola be-
driver även korttidstillsyn för gymnasieelever enligt lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade efter skoldagens slut och under studie- och lovdagar. 

Verksamhetschefens kommentarer till resultatet 
Täbys gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildningsverksamhet håller 
fortsatt hög kvalitet. 
  
Betygen på Åva gymnasium är goda och andelen elever på de nationella pro-
grammen som tar gymnasie- eller yrkesexamen inom fyra år ökar i jämförelse 
med föregående år och ligger över länssnittet. Måluppfyllelsen för de mål som 
fastställts av kommunfullmäktige till nämnden för året är god och tydliga positiva 
tendenser finns avseende Åva gymnasiums analys- och uppföljningsarbete. 
  
Åva gymnasium har inlett ett offensivt utvecklingsarbete avseende programstruk-
tur, organisation och pedagogik, och skolledningen engagerar såväl medarbetare 
som elever i utvecklingsarbetet. Syftet med utvecklingsarbetet är att ytterligare 
öka utbildningskvaliteten och som en följd av det Åva gymnasiums attraktions-
kraft. 
  
Det systematiska kvalitetsarbetets fokus har varit ytterligare analysdjup på veten-
skaplig grund och att varje elev, oberoende av sina individuella förutsättningar 
och erfarenheter, styrkor och behov erbjuds fysisk och kognitiv möjlighet till effek-
tivt lärande i ett gemensamt sammanhang. Åva gymnasium och gymnasiesärsko-
lan deltar tillsammans med övriga kommunala skolor i det treåriga Ifous-program-
met Inkluderande lärmiljöer. 
  
Den kommunala vuxenutbildningen övergick från och med augusti 2017 till aukto-
risation i samarbete med åtta andra kommuner, och 37 aktörer är i dagsläget 
auktoriserade. Motsvarande auktorisationsmodell för svenska för invandrare är 
nu implementerad och i dagsläget är 18 utbildningsanordnare auktoriserade. 
  
Under året har det inom Kunskapscentrum Nordost skett en vidareutveckling av 
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det systematiska kvalitetsarbetet för att kunna följa upp och analysera utbild-
ningsanordnarnas verksamheter på ett systematiskt sätt. 
  
Nämnden redovisar ett positivt ekonomiskt resultat. Verksamheten i egen regi re-
dovisar ett ackumulerat överskott, och har en god ekonomi. Detta ger en stabilitet 
och förutsättningar för satsningar 2019. 

Nämndens utvecklingsområden 

Utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet 
Andelen elever på de nationella programmen som tar gymnasie- eller yrkesexa-
men inom fyra år ökar i jämförelse med föregående år och ligger över länssnittet. 
Den goda genomströmningen är en följd av gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämndens systematiska kvalitetsarbete, som inneburit en fördjupad analys och 
förbättrad verksamhetskvalitet. 
  
Under året har utvecklingsfokus legat på fördjupad analys av resultat, bland an-
nat avseende uppföljning av de uppfattningar eleverna uttrycker om trivsel, trygg-
het och delaktighet i enkäter, för att kunna genomföra adekvata förändringar. 
  
I sin kvalitetsredovisning beskriver Åva gymnasium vissa orsakssamband mellan 
arbetssätt och resultat, vilket gör det möjligt att utveckla organisation, kompetens 
och pedagogik för elevernas än mer effektiva lärande och förbättrade trivsel och 
trygghet. Vidare har samtliga förstelärare ett väl definierat utvecklingsområde de 
arbetar med, så som värdegrundsfrågor, språkutvecklande arbetssätt, introdukt-
ion av nyanställda lärare samt olika former av digitaliseringsuppdrag. 
  
Åva gymnasium ett fördjupat samarbetet med lärarutbildningen inom matematik 
och naturvetenskap vid Stockholms universitet vilket under höstterminen innebar 
att en större grupp lärarstudenter gjorde observationer med fokus på betyg och 
bedömning. Under vårterminen 2019 sker observationer rörande etiska perspek-
tiv i teknikämnet. Samarbetet innebär även möjligheten att lämna förslag på ut-
vecklingsområden som skolan önskar få belysta i lärarstudenternas examensar-
beten. 
  
För grundsärskola, gymnasiesärskola och Lärvux har fokus lagts på bedömning 
av kunskapsmål och att ge behovsanpassat stöd till eleverna. Det har bidragit till 
de förbättrade resultaten avseende såväl elevernas måluppfyllelse i sin kun-
skapsutveckling som elevernas möjligheter att påverka sitt eget lärande. 
  
Inom Kunskapscentrum Nordost har det under året skett en vidareutveckling av 
det systematiska kvalitetsarbetet inom ramen för insyn i relation till auktorisat-
ionskrav. De förnyade riktlinjerna för kvalitetsarbete som togs fram i slutet av 
2017 fortsätter att gälla. Vidare har det under året producerats en förnyad mall för 
leverantörernas årliga kvalitetsrapport vilken har tagits i bruk. 
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Stärkt attraktionskraft 
Åva gymnasium har under året genomfört flera marknadsföringsinsatser för att 
stärka attraktionskraften bland annat genom att skolledningen har träffat alla ele-
ver i årskurs 9 i Täby, att skolan har deltagit på mässor, anordnande av öppet 
hus, förbättrad hemsida och ökad aktivitet på sociala medier. Samtliga program 
och inriktningar var fulla läsåret 2018/2019. Andelen elever som har Åva gymna-
sium som förstahandsval har dock inte ökat från 63 procent vilket är en alltför li-
ten andel. Åva gymnasium arbetar kontinuerligt med den långsiktiga kompetens-
försörjningen och strategiska rekryteringar pågår. 
  
Samtliga yrkesprogram på Åva gymnasium har programplan som leder till grund-
läggande högskolebehörighet, vilket är en nyhet för året som syftar till att öka yr-
kesprogrammens attraktionskraft bland unga i Täby och andra kommuner.  
  
Från och med 2019 erbjuds alla elever oberoende av program att läsa kursen 
entreprenörskap utifrån konceptet Ung Företagsamhet i syfte att både stimulerar 
ungas entreprenörskap och ytterligare stärker Åva gymnasiums attraktionskraft. 
  
En ytterligare nyhet för året är Praktikspåret vilket innebär att elever på språkin-
troduktion ges möjlighet att kombinera praktik och skolundervisning. Under läså-
ret 2018/2019 drivs även ett projekt inom vilket elever på språkintroduktionspro-
grammet läser kärnämnen parallellt med yrkeskurser på restaurang- och livsme-
delsprogrammet. 
  
Åva gymnasium har under året inlett ett givande samarbete med Kungliga Tek-
niska högskolan som ger eleverna högskoleförberedelse och en chans att be-
kanta sig med en rad högskoleområden inom naturvetenskap och teknik. 
  
Under året har utbildningschefen givits ett särskilt nämnduppdrag att tillsammans 
med skolledningen identifiera och genomföra programjusteringar samt organisa-
toriska och didaktiska moderniseringar som syftar till att ytterligare förbättra ut-
bildningskvaliteten och som en följd av det skolans attraktionskraft. 
  
Auktorisation inom svenska för invandrare är nu implementerad och i dagsläget 
är 18 utbildningsanordnare auktoriserade. 

Utveckling av tillgängligt lärande med effekter på didaktik och organi-
sation 
Tillgängligt lärande är den pedagogiska strategi som gymnasie- och vuxenutbild-
ningsnämnden slagit fast för att ge varje enskilt barn och elev de bästa förutsätt-
ningarna att lära utifrån sina specifika förutsättningar i ett gemensamt samman-
hang. 
  
Skollagens formulering att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprö-
vad erfarenhet har sedan flera år styrt utvecklingen inom Täbys kommunala sko-
lor. Därav har Täby som skolhuvudman organiserat kompetensutveckling av de 
som ska leda skolutveckling på vetenskaplig grund genom en mängd kompetens-
utvecklingsinsatser. 
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Ett exempel på en sådan kompetensutvecklingsinsats är att alla Täbys skolledare 
och förstelärare deltar i utbildning att leda skolutveckling på vetenskaplig grund 
genom strategin tillgängligt lärande i samarbete med Harvard Graduate School of 
Education sedan 2014. Täbys kommunala utbildningsverksamheter deltar också 
sedan januari 2017 i det Ifous-ledda forsknings- och utvecklingsprogrammet In-
kluderande lärmiljöer. Programmet vilar på beprövad erfarenhet och vetenskaplig 
grund och Borås högskola står för den vetenskapliga ansatsen. 
 
Avdelningen för skolforskning och -utveckling har uppdraget att utveckla det sys-
tematiska kvalitetsarbetet avseende kompetensutveckling. Uppdraget är att ge-
nom inventerade frågor skapa underlag till planering av kompetensutvecklande 
aktiviteter på kommunövergripande-, grupp- och professionsnivå. 
  
Två språk- och kunskapsutvecklare har tillsatts i syfte att öka måluppfyllelsen ge-
nom ett språkfrämjande och tillgängligt arbete. Språk- och kunskapsutvecklarna 
deltar i en utbildningsinsats där språkutvecklande arbetssätt för flerspråkiga och 
nyanlända elevers lärande är i fokus. Utbildningsinsatsen är framtagen av Nation-
ellt centrum för svenska som andra språk i samarbete med Skolverket. Riktlinjer 
för språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för Täbys utbildningsverksam-
heter på förskole-, grundskole- och gymnasienivå är under utveckling. 
  
I Täbys kommunala skolor och förskolor ska alla lärmiljöer vara tillgängliga och 
under året har skolenheterna utformat handlingsplaner med aktiviteter i syfte att 
utveckla den tillgängliga lärmiljön. En lärmiljö innefattar inte bara den fysiska mil-
jön och de verktyg och läromedel som eleven arbetar med, utan också den peda-
gogiska och sociala miljön som läraren ansvarar för att skapa genom samspel 
och interaktion med eleverna i klassrummet. 
  
Kommunstyrelsen fattade i december 2017 beslut om att anta en handlingsplan 
för hälsofrämjande och förebyggande arbete riktat till barn och unga i Täby (Dnr 
KFN 2017/97-59). Handlingsplanen baseras huvudsakligen på resultatanalysen 
av Stockholmsenkäten, och en utredning kring alternativa mätmetoder för att nå 
uppsatta mål pågår. 
  
Utifrån handlingsplanen har utbildningsområdet två verksamhetsgemensamma 
mål, ett tillsammans med social omsorg (skolnärvaron ökar) och ett tillsammans 
med kultur- och fritid (barn och unga erbjuds meningsfull fritid). Ett nämndövergri-
pande arbete för att främja barn och ungas hälsa är prioriterat och ska utvecklas 
ytterligare under kommande år. 
  
Målet barn och unga erbjuds meningsfull fritid mäts med indikatorn antalet unga 
mellan 16-21 år som besökt Esplanad under den senaste 4-veckorsperioden. In-
dikatorvärdet för år 2018 är: pojke: 400, flicka: 400, annan: 40. Utfallet är: pojke: 
1255, flicka: 878, annan: 19. Den goda måluppfyllelsen bedöms bero på att stra-
tegier för att locka unga till att ta del av Esplanads verksamhet har tagits fram och 
implementerats. 
  
Ett antal aktiviteter har under 2018 genomförts i syfte att stärka skolnärvaron. 
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Den centrala aktiviteten var införandet av ett samverkansteam tillsammans med 
social omsorg riktad till fristående och kommunala huvudmän. Andra aktiviteter 
har varit verksamhetsgemensamma seminarier kring skolnärvaro, framtagande 
av stödmaterial för främjande av skolnärvaro på vetenskaplig grund och skolen-
heternas arbete med att ta fram underlag till sina lokala arbetsplaner för att 
främja skolnärvaron. Mätmetoder för målet skolnärvaron ökar är under utarbet-
ning. 

Trygghet, trivsel och inflytande 
Satsningar på trygghet, trivsel och inflytande syftar till att ge alla elever förutsätt-
ningar för lärande och förbättrade kunskapsresultat. I enlighet med Förenta Nat-
ionernas barnrättskommitté är det också viktigt att det tas ett helhetsgrepp kring 
elevens rätt att komma till tals och att elevens åsikter beaktas. 
  
Andelen elever på Åva gymnasium som i den länsgemensamma enkäten instäm-
mer i påståendet "Jag känner mig trygg på min skola" är 86 procent. Motsva-
rande siffra i skolans egna elevenkät som är baserad på Skolinspektionens Skol-
enkäten är 90 procent. 
  
Åva gymnasium har kontinuerligt genomfört en rad insatser för att förbättra ele-
vernas arbetsro. Resultatet är bättre än föregående år men inte i nivå med verk-
samhetens mål. Rektors analys av läsåret visar att Åva gymnasium behöver hitta 
former för att göra eleverna än mer delaktiga, fortsatt förbättra arbetsron och för-
djupa samarbetet mellan elevhälsa, specialpedagoger och programlag. Utbild-
ningschefen har ett särskilt uppdrag att bistå skolledningen i det arbetet under 
2019. 
  
En genomlysning utförd av stiftelsen Tryggare Sverige visar att det proaktiva ar-
betet för att skapa trygghet på skolan generellt håller en hög nivå. Ett övergri-
pande arbete för elevers trygghet och trivsel avseende skalskydd, gemensamma 
utrymmen och undervisningslokaler pågår genom samarbete med elevkår och 
kompetensutveckling av alla medarbetare. 
  
Elever på Täby gymnasiesärskola och Lärvux uppvisar mycket positiva resultat 
avseende trygghet. Tryggheten på skolan ges 100 procent positiva enkätsvar vil-
ket är på samma höga nivå som förgående år. Inom vuxenutbildning anger 92 
procent av eleverna att de känner sig trygga i skolan. Inom svenska för invand-
rare är motsvarande siffra 98 procent. 

Måluppfyllelse 
Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla 
nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av gymna-
sie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter under 2018 har kommunfull-
mäktige fastställt två mål. 
  
Resultatet är att ett av målen har uppnåtts och ett är på väg att uppnås. Den 
sammantagna måluppfyllelsen för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vid 



  
 2019-03-13 

8(25) 

årets slut är god. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med hjälp av 
inplanerade arbetssätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem. 
  
Måluppfyllelse och kommentarer till nämndmål redovisas nedan. 

Mål fastställda av kommunfullmäktige 
 

Inriktningsmål Nämndmål  

Verksamheter 
som finansieras 
av Täby kommun 
håller hög kvalitet 

Eleverna når högt ställda kunskapskrav  

Kommentar Målet har uppnåtts. 
 
Måluppfyllelsen bedöms med tre indikatorer som är hämtade från Skolver-
kets statistikdatabas. 
 
För indikatorn genomsnittlig betygspoäng på de studieförberedande pro-
grammen överstiger utfallet 15,3 indikatorvärdet om 15. 
 
För indikatorn genomsnittlig betygspoäng på yrkesprogrammen överstiger 
utfallet 13,3 indikatorvärdet om 13,2. 
 
För indikatorn andel elever på de nationella programmen som tar gymna-
sie- eller yrkesexamen inom fyra år överstiger utfallet 84 procent indikator-
värdet om 83 procent.   

Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är högt  

Kommentar Målet är på väg att uppnås. 
 
Måluppfyllelsen mäts med fyra indikatorer som bygger på Storstockholms 
elevenkät till elever i årskurs 2, elevenkät för regionen samt vårdnadsha-
varenkät. 
 
För indikatorn andel elever som anger att de kan rekommendera sin gym-
nasieskola understiger utfallet 63 procent indikatorvärdet om 85 procent. 
 
För indikatorn andel elever som anger att de kan rekommendera sin vuxen-
utbildning understiger utfallet 84 procent indikatorvärdet om 88 procent. 
 
För indikatorn andel elever som anger att de kan rekommendera sin skola 
inom SFI överstiger utfallet 92 procent indikatorvärdet om 86 procent. 
 
För indikatorn andelen vårdnadshavare som anger att de kan rekommen-
dera sitt barns gymnasiesärskola överstiger utfallet 100 procent indikator-
värdet om 95 procent.  

Analys av måluppfyllelsen 
Kunskapsresultaten är goda och andelen elever på de nationella programmen 
som tar gymnasie- eller yrkesexamen inom fyra år ökar i jämförelse med föregå-
ende år och ligger över länssnittet. Stöd från lärare vid behov och lärargruppens 
förmåga att förklara vad som ska utföras och vad som behövs för att eleven ska 
kunna nå kunskapskraven är faktorer som bedöms ha bidragit till att målet nås. 
Årlig systematisk uppföljning av elevers studieplaner och betygsresultat bedöms 
ha bidragit till det goda resultatet avseende genomströmning. 



  
 2019-03-13 

9(25) 

  
Något färre elever än tidigare anger i den länsgemensamma årliga enkäten att de 
kan rekommendera sin skola. Nytt för året var att Åva gymnasium införde Skolin-
spektionens Skolenkäten inom vilken skolans samtliga elever fick ta ställning till 
påståendet ”Jag skulle rekommendera min skola”. 80 procent av eleverna angav 
att de instämde i påståendet. 
  
Den länsgemensamma enkäten genomfördes under vårterminen 2018 i årskurs 
två medan Skolinspektionens Skolenkäten genomfördes under november 2018 i 
samtliga klasser och årskurser. Skolans aktiviteter och arbetssätt bedöms ha va-
rit framgångsrika. Framgången är synlig i de goda enkätresultaten i den senare 
genomförda enkäten. Målet har därför bedömts som på väg att uppnås då de ar-
betssätt som är planerade bedöms leda till att indikatorn når satt indikatorvärde i 
närtid. Samtidigt kvarstår utmaningar för Åva gymnasium bland annat avseende 
studiero, elevernas delaktighet och inflytande samt andelen elever som finner 
skolarbetet roligt och intressant. 
  
I Kunskapscentrum Nordosts kvalitetsrapport formuleras konkreta utvecklingsåt-
gärder avseende kundnöjdhet vilket ger goda förutsättningar för fortsatt utveckl-
ingsarbete för att även nå målet för vuxenutbildning.  
  
Hundra procent av vårdnadshavarna till elever i Täby gymnasiesärskola utrycker 
att de kan rekommendera sin utbildning, som ett resultat av ett effektivt arbete 
med ungas lärande och utveckling och av en god kommunikation med elevernas 
vårdnadshavare. 

Organisation, ledarskap och medarbetarskap 
Ett nytt arbetssätt för kommunens förstelärare har utvecklats med ökad tonvikt på 
att förstelärarna har ett kompetensutvecklande uppdrag i och för verksamheten. 
Nya kompetensutvecklingsplaner är framtagna inom utvecklingsområdet i syfte 
att säkerställa generell och individuellt kompetens utifrån mål och uppdrag i verk-
samhetsplan och det systematiska kvalitetsutvecklingsarbetet. 
  
Under 2018 har det specialpedagogiska kollegiala lärandet utvecklats genom att 
på ett enhetsövergripande vis arbeta med de tillgängliga lärmiljöerna. Specialpe-
dagoger och speciallärare från alla kommunala grundskolor och gymnasieskolor 
deltar och uppdraget är att, genom formen kollegialt lärande, utveckla varandras 
verksamheter och lära tillsammans. 
  
Det systematiska kvalitetsarbetet har under 2018 följts upp genom översyn av 
mätverktyg. Syftet har varit att ta fram inventerande frågor riktat till olika målgrup-
per för att definiera kompetensutvecklingsinsatser på kommun- och gruppnivå 
inom ramen för Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling. Detta som 
ett led i att nå nämndmålen. Arbetet innebär också att skapa underlag till utform-
ning av stöd för rektorer och enhetschefers arbete med databearbetningsmetoder 
och analys av resultat. 
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Tryggare Sverige har under verksamhetsåret gjort en översyn av gymnasiets ar-
bete för trygghet och säkerhet i och kring skolmiljön. Bedömningen har lett till 
handlingsplaner där åtgärder för att ytterligare trygga skolmiljön har vidtagits. 
  
Under hösten genomfördes, såväl i Täby kommun som inom gymnasie- och vux-
enutbildningsnämnden verksamheter, en enkätundersökning genom Sveriges 
kommuner och landstings verktyg kallat Hållbart medarbetarengagemang (HME). 
För verksamhetsområdet visade HME totalindex ett högre resultat än Täby kom-
mun som helhet. (79, verksamhetsområdet; 77, Täby kommun). Så var även fal-
let föregående år (81, verksamhetsområdet; 76, Täby kommun). Resultat per del-
fråga visar att de två frågor som har störst förbättringspotential är frågan kring 
måluppföljning samt frågan huruvida närmsta chef visar uppskattning för ar-
betsinsatser. De två delfrågor som visar högst resultat är frågorna kring upplevel-
sen av att ha ett meningsfullt arbete samt att medarbetare vet vad som förväntas 
av dem i deras arbete. Diskussion och analys av resultaten sker på respektive ar-
betsplats och förbättringsförslag och åtgärder utgår ifrån lokala förutsättningar. 
  
Åva gymnasium är en del av Stockholms universitets övningsskoleprojekt vilket 
syftar till att skapa så goda förutsättningar som möjligt för lärarstudenterna under 
deras verksamhetsförlagda verksamhet och därmed höja kvaliteten på lärarut-
bildningen och stärka lärarstudenternas professionsutveckling. Projektet bidrar 
även till skolutveckling, ökad kompetens i övningsskolorna och till mer kunskap 
om evidensbaserade metoder i skolan. En betydelsefull del av att vara en öv-
ningsskola är de kontinuerliga och systematiska diskussioner rörande pedagogik 
och ämnesdidaktik som uppdraget medför. 

Arbetsmiljö och hälsofrämjande arbete 
Under året har arbetsmiljöarbetet fortsatt med hjälp av det dialogverktyg som an-
vänds med syfte att underlätta det systematiska arbetsmiljöarbetet och att följa 
upp kommunens arbetsmiljömål. Enkätens resultat presenteras i tre olika nivåer; 
en hälsosam nivå, en nivå för förbättringsbehov och en för ohälsosam nivå. Re-
sultatet visar till övervägande del ett resultat inom den hälsosamma nivån. De 
områden där resultatet visar på förbättringsbehov handlar om medarbetares upp-
levda energinivå, stress, arbetseffektivitet och arbetsglädje. Ingen fråga visar ett 
resultat inom den ohälsosamma nivån. Respektive enhet arbetar med att analy-
sera resultaten och vidta åtgärder i förbättrande syfte. 
Tabellen nedan visar måluppfyllelse av arbetsmiljömålen. 
 

Enhetsmål Prognos 

Vi skapar arbetsglädje  

Analys H2 2018 Kommentar Målet är delvis uppnått. Nämndmålet har en indikator: "Hur stor är 
din arbetsglädje just nu?". Målvärdet är satt till minst 65. Resultatet för 2018 är 62. 

Ingen skadlig arbetsrelaterad stress får förekomma  

Analys H2 2018 Kommentar Målet är delvis uppnått. Nämndmålet har en indikator: "Hur är din 
koncentrationsförmåga just nu?"(enligt forskning ger koncentrationsförmåga den bästa indikat-
ionen på skadlig stress). Målvärdet är satt till minst 69. Resultatet för 2018 är 67. 
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Sjukfrånvaro 

Den totala sjukfrånvaron har minskat med 1,1 procentenheter jämfört med före-
gående år. Sjukfrånvaron har minskat för såväl kvinnor som män och i ålders-
gruppen 50 år och äldre. För åldersgrupperna 29 år eller yngre samt 30-40 år har 
sjukfrånvaron ökat. 
  
För att minska sjukfrånvaron har kommunen arbetat förebyggande med tidiga in-
satser och fördjupad dialog mellan chefer, HR-avdelningen och företagshälsovår-
den. Det dialogverktyg som implementerades under hösten har bidragit till att 
konkretisera och underlätta dialogen mellan chefer och medarbetare. 
  
Av nedanstående sammanställning framgår sjukfrånvaron för 2018 jämfört med 
de två tidigare åren. 
 

Sjukfrånvaro 2018 2017 2016 

Långtidssjukfrånvaro 60 dagar eller mer (andel av to-
tal sjukfrånvaro) 31,7 % 45,0 % 45,3 % 

Sjukfrånvaro (andel av ordinarie arbetstid)    

Samtliga anställda 3,9 % 5,0 % 6,2 % 

Kvinnor 4,7 % 5,4 % 6,7 % 

Män 2,6 % 4,4 % 5,3 % 

29 år eller yngre 4,8 % 4,4 % 11,1 % 

30 -49 år 4,6 % 3,9 % 5,1 % 

50 år eller äldre 2,9 % 6,3 % 6,2 % 

Ekonomi 
Nämndens nettokostnader uppgår till 312,1 mnkr, vilket motsvarar 9 procent av 
kommunens totala nettokostnader. 
  
Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstå-
ende diagram. Fördelningen är i stort sett oförändrad jämfört med föregående år. 
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För år 2018 redovisar nämnden en positiv avvikelse med 19,5 mnkr vilket mots-
varar 6 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen innehåller en positiv 
volymavvikelse med 11,6 mnkr. Egen regi redovisar en positiv avvikelse med 6,9 
mnkr och för anslagsfinansierade kostnader redovisas en positiv avvikelse med 
1,0 mnkr. 
  
Den positiva volymavvikelsen beror främst på en lägre nettokostnad per elev än 
budgeterat. Den positiva avvikelsen för egen regi beror på ombudgeterade över-
skott från tidigare år. Den positiva avvikelsen för anslag beror på att Kunskaps-
centrum nordost redovisar lägre administrativa kostnader än budgeterat. 
  
Fördelningen av verksamhetens kostnader framgår av nedanstående samman-
ställning. 
  

GVN Utfall Budget Avvikelse Utfall 

(mnkr) 2018 2018 mnkr % 2017 

Volym -285,9 -297,5 11,6 4 % -268,9 

Egen regi -1,0 -7,9 6,9  6,5 

Anslag -25,2 -26,2 1,0 4 % -20,8 

Nettokostnader -312,1 -331,6 19,5 6 % -283,1 

Budget 2018 är utökad med 7,9 mnkr genom ombudgetering. 

Anslag 
Nettokostnader under anslag innehåller kostnader som inte fördelas utifrån vo-
lym. Den del av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som är anslagsfinansi-
erad består av centrala medel och Kunskapscentrum nordost. 
  
Anslaget centralt innefattar driftskostnader för nämnden samt kostnader som är 
gemensamma för kommunala skolor och fristående huvudmän. Anslaget för Kun-
skapscentrum nordost avser kommunens kostnader för administration, grundläg-
gande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och svenska för invandrare. 
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Fördelning av utfall och budget per anslag framgår av nedanstående samman-
ställning. 
  

GVN Anslag Utfall Budget Avvikelse Utfall 

(mnkr) 2018 2018 mnkr % 2017 

Centralt -9,8 -9,8 0,0 0 % -9,6 

Kunskapscentrum nordost -15,4 -16,4 1,0 6 % -11,2 

Nettokostnader -25,2 -26,2 1,0 4 % -20,8 

Lärvux är till år 2018 flyttat från anslag till volymer. 

För centrala medel redovisas ingen avvikelse mot budget. För Kunskapscentrum 
nordost redovisas en positiv avvikelse på 1,0 mnkr på grund av lägre administra-
tiva kostnader än budgeterat, som delvis motverkas av högre kostnader för 
grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning än budgeterat, 
som beror på högre kostnader för köp av utbildningsplatser än budgeterat. 
  
Fördelning av utfall och budget per verksamhet för Kunskapscentrum nordost 
framgår av nedanstående sammanställning. 
  

GVN Kunskapscentrum nordost Utfall Budget Avvikelse Utfall 

(mnkr) 2018 2018 mnkr % 2017 

Administration -2,3 -4,0 1,8 44 % -2,1 

Grundläggande vuxenutbildning -3,3 -2,7 -0,6 20 % -3,5 

Gymnasial vuxenutbildning -6,9 -6,6 -0,3 5 % -2,9 

Svenska för invandrare -3,0 -3,1 0,1 4 % -2,8 

Nettokostnader -15,4 -16,4 1,0 6 % -11,2 

Nettokostnader för volym 
Nettokostnader för volym avser nämndens kostnader för köp av skolplats. Netto-
kostnader för volym baseras på en genomsnittlig ersättning (peng) per elev. I 
budgeten för volymer ingår kostnader för programpeng, tilläggsbelopp, skolskjuts 
och busskort. 
  
Nedanstående diagram visar nämndens fördelning av nettokostnader per verk-
samhet och regiform. För gymnasieskola och gymnasiesärskola har extern regi 
något högre andel jämfört med år 2017. 
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Fördelningen av nämndens nettokostnader för volymer per verksamhet framgår 
av nedanstående sammanställning. 
  

GVN Nettokostnader volym Utfall Budget Avvikelse Utfall 

(mnkr) 2018 2018 mnkr % 2017 

Gymnasieskola -269,5 -279,1 9,6 3 % -251,0 

Gymnasiesärskola -14,3 -16,9 2,6 15 % -15,6 

Lärvux -2,0 -1,4 -0,6  -2,3 

Nettokostnader -285,9 -297,5 11,6 4 % -268,9 

Lärvux är till år 2018 flyttat från anslag till volymer. 

Volymer redovisar en positiv avvikelse främst på grund av att gymnasieskola re-
dovisar en lägre nettokostnad per elev än budgeterat. Gymnasiesärskolan redovi-
sar en positiv avvikelse på grund av färre elever än budgeterat. Lärvux redovisar 
en negativ avvikelse på grund av högre kostnader än budgeterat. 

Volymer och nyckeltal 

Av nedanstående sammanställning framgår redovisas utfall av antal gymnasiee-
lever skrivna i Täby jämfört med budget och föregående år. 
  

GVN Antal elever och Utfall Budget Avvikelse Utfall 

nettokostnad per elev 2018 2018 antal % 2017 

Åva gymnasium 473 490 -17 3 % 497 

Täby språkintroduktion 60 80 -20 25 % 84 

Övriga gymnasieskolor 2 294 2 262 32 1 % 2 077 

Summa elever 2 827 2 832 -5 0 % 2 658 

Nettokostnad per elev -98 796 -102 020 3 224 3 % -98 025 



  
 2019-03-13 

15(25) 

Nettokostnad per elev är beräknad på kostnader för volymer plus centrala kostnader dividerat med antalet ele-
ver. 

Antal gymnasieelever är 5 stycken färre än budgeterat. Nettokostnaden per elev 
är 3 224 kr lägre än budgeterat, och beror på att eleverna läser på program med 
lägre programpriser än budgeterat. 

Egen regi 
I budgeten för egen regi ingår intäkter och kostnader för den verksamhet som 
Täby kommun bedriver i kommunal regi inom gymnasieskola, språkintroduktion 
och gymnasiesärskola. 
Av nedanstående sammanställning framgår utfall, ombudgetering (föregående 
års över- och underskott) och avvikelse per resultatenhet. Som jämförelse finns 
resultatenheternas omslutning. 
  

GVN Egen regi Utfall Om-budge-
tering Avvikelse Omslutning 

(mnkr) 2018 2018 2018 2018 

Åva gymnasium -1,1 5,1 4,0 112,5 

Täby språkintroduktion -1,2 0,6 -0,6 12,8 

Täby gymnasiesärskola 1,3 2,2 3,5 23,9 

Nettokostnader -1,0 7,9 6,9 149,2 

Ombudgetering är tidigare års över-/underskott som förts över till årets budget. 

GVN Åva gymnasium Utfall Budget Avvikelse Utfall 

(mnkr) 2018 2018 mnkr % 2017 

Intäkter 113,6 112,5 1,1 1 % 111,5 

Kostnader -114,7 -112,5 -2,2 2 % -107,8 

Nettokostnader -1,1 0,0 -1,1  3,8 

Ombudgetering   5,1   

Avvikelse inkl. ombudgetering   4,0   

Ombudgetering är tidigare års över-/underskott som förts över till årets budget. 

Åva gymnasium redovisar ett underskott för 2018 på 1,1 mnkr. Inklusive ombud-
getering av tidigare års överskott redovisas en positiv avvikelse på 4,0 mnkr. 
Skolans intäkter är högre än budget och beror på högre intäkter från statsbidrag 
än budgeterat. Kostnaderna är högre än budget och beror på att skolan har för-
brukat del av ombudgeterat överskott från tidigare år enligt plan. Kostnaderna är 
av tillfällig karaktär, och särskild bevakning finns för att säkerställa att kostnadsni-
våerna inte långsiktigt blir för höga. 
  

GVN Täby språkintroduktion Utfall Budget Avvikelse Utfall 

(mnkr) 2018 2018 mnkr % 2017 

Intäkter 12,5 12,8 -0,3 2 % 14,8 

Kostnader -13,7 -12,8 -0,9 7 % -14,2 
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Nettokostnader -1,2 0,0 -1,2  0,6 

Ombudgetering   0,6   

Avvikelse inkl. ombudgetering   -0,6   

Ombudgetering är tidigare års över-/underskott som förts över till årets budget. 

Täby språkintroduktion redovisar ett underskott för 2018 på 1,2 mnkr. Underskot-
tet beror på lägre elevintäkter och högre personalkostnader än budgeterat. Inklu-
sive ombudgetering av tidigare års överskott redovisas en negativ avvikelse på -
0,6 mnkr. Skolan arbetar med att anpassa organisationen efter elevunderlaget. 
  

GVN Täby gymnasiesärskola Utfall Budget Avvikelse Utfall 

(mnkr) 2018 2018 mnkr % 2017 

Intäkter 26,0 23,9 2,1 9 % 23,8 

Kostnader -24,7 -23,9 -0,8 3 % -21,7 

Nettokostnader 1,3 0,0 1,3  2,2 

Ombudgetering   2,2   

Avvikelse inkl. ombudgetering   3,5   

Ombudgetering är tidigare års över-/underskott som förts över till årets budget. 

Täby gymnasiesärskola redovisar ett överskott för 2018 på 1,3 mnkr. Överskottet 
beror på högre elevintäkter än budgeterat som delvis motverkas av högre perso-
nalkostnader än budgeterat. Inklusive ombudgetering av tidigare års överskott re-
dovisas en positiv avvikelse på 3,5 mnkr. 

Investeringar 
Årets investeringar uppgår till 2,6 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 
0,2 mnkr. Avvikelsen beror på lägre kostnader för utredning Campus Åva än bud-
geterat. 
  
Nedan redovisas en sammanställning av nämndens investeringar. Den vänstra 
delen av tabellen redovisar utfall, budget och avvikelse för 2018. Den högra de-
len av tabellen redovisar total prognos och total budget för projekten. 
  

GVN Investeringar Utfall Budget Avvikelse  Prognos Budget Avvikelse 

(mnkr) 2018 2018 2018  totalt totalt totalt 

Utredning Campus Åva 0,3 2,0 1,7  1,0 2,0 1,0 

Verksamhetsanpassningar 1,0 1,0 0,0    0,0 

Inventarier 1,3 1,0 -0,3    0,0 

Justering *  -1,2 -1,2     

Summa investeringar 2,6 2,8 0,2  1,0 2,0 1,0 

* Bedömd justering är en uppskattad risk för tidsförskjutningar och andra osäkerhetsfaktorer som finns i alla pro-
jekt. Justeringen görs på totalnivå eftersom det inte går att förutse exakt hur varje projekt kommer att påverkas 
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av tidsförskjutningar. 

Utredning Campus Åva – Projektet avser statusbedömning av Åva gymnasiums 
tekniska installationer och stomme. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbud-
geten. Även den totala projektbudgeten prognostiserar en avvikelse. 
  
Verksamhetsanpassningar - För verksamhetsanpassningar och mindre ombygg-
nationer finns årliga medel avsatta. Utfallet är detsamma som årsbudgeten. 
  
Inventarier - I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier. Utfallet av-
viker mot årsbudgeten på grund av högre kostnader för IT-utrustning. 
  

Bilagor 

Alliansuppdrag 2015-2018 
I verksamhetsplanen för 2015 redovisar allianspartierna sitt politiska program för 
mandatperioden 2015 - 2018. Mindre förändringar för respektive nämnd avse-
ende det politiska programmet kan ha tillkommit i verksamhetsplanerna för år 
2016 - 2018. Uppdragen redovisas med aktuell status och lägesrapport per juni 
2018 och i årsredovisningen för 2018. 
 

 

 

Status Alliansuppdrag 2015-18 Senaste kommentar 

 På-
gående 

Täby ska ha Sveriges högsta 
utbildningskvalitet som står 
sig bra även internationellt 

Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet 
pågår ett kontinuerligt arbete med att bland annat 
utveckla planering, genomförande samt analys 
och utvärdering av verksamheten på såväl huvud-
manna- som enhetsnivå. Resultatet av det arbete 
som har gjorts visar på ytterligare förbättrad syste-
matik och kvalitet avseende Åva gymnasiums ar-
betsplan och kvalitetsredovisning. Skolan har for-
mulerat hypoteser om orsakssamband avseende 
arbetssätt och resultat. Tillsammans med en stabil 
ekonomi är bedömningen att möjligheterna att 
identifiera framgångsfaktorer och utvecklingsom-
råden har ökat. 

 
 
Framsteg har gjorts i det koncerngemensamma 
arbetet med tillgängligt- och kollegialt lärande och 
ett samarbete med Harvard som kom till stånd 
2014 med fokus på att skapa ett tillgängligt lä-
rande har fördjupats ytterligare. I januari 2017 blev 
Täby kommun samarbetspartner med Ifous, för att 
som representant i styrelsen kunna bidra till ett 
nationellt skolutvecklingsarbete på vetenskaplig 
grund. Samtidigt startade också ett forsknings- 
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Status Alliansuppdrag 2015-18 Senaste kommentar 

och utvecklingsprojekt kring inkluderande lärmil-
jöer i Ifous regi, med Täby kommun som en av 
åtta deltagande huvudmän under en treårsperiod. 
Digitala grundstrukturer finns nu på plats fullt ut 
inom större delen av Åva gymnasiums organisat-
ion. 
 
 
Inom Kunskapscentrum Nordost har det under 
året skett en vidareutveckling av det systematiska 
kvalitetsarbetet inom ramen för insyn i relation till 
auktorisationskrav. De förnyade riktlinjerna för 
kvalitetsarbete som togs fram i slutet av 2017 fort-
sätter att gälla. Vidare har det under året produce-
rats en förnyad mall för leverantörernas årliga kva-
litetsrapport vilken har tagits i bruk. 

 På-
gående 

Alla elever ska känna trygg-
het, arbetsro och arbets-
glädje. Nolltolerans ska gälla 
mot kränkningar och mobb-
ning 

Åva gymnasium har kontinuerligt under en längre 
period genomfört en rad insatser för att förbättra 
arbetsron. Resultatet för arbetsmiljön är bättre än 
föregående år i skolans lokala enkät, men skolan 
når ännu inte upp till önskvärd nivå i den länsge-
mensamma elevenkäten. Utifrån dialog med ele-
ver har rektor identifierat att skolan bland annat 
behöver åstadkomma ett än tydligare ledarskap i 
klassrummet, tydligare lektionsstruktur, klassrums-
placeringar, bättre kommunikation kring syftet och 
nyttan med undervisningen samt regelbundna 
lektionsbesök av skolledning. Ytterligare informat-
ion om arbetet med arbetsro och trygghet finns 
under avsnittet "Trygghet, trivsel och inflytande". 

 Avslu-
tad enligt 
plan 

Alla lärare och elever i de 
kommunala skolorna ska ges 
möjlighet att använda mo-
dern IKT 

Digitala grundstrukturer finns nu på plats fullt ut 
inom större delen av Åva gymnasiums organisat-
ion. Läs mer under utvecklingsområdet "Utveckl-
ing av digitala verktyg för tillgängligt lärande". 

 Avslu-
tad enligt 
plan 

Samarbetet med näringslivet 
ska öka möjligheterna till lär-
lings- och praktikplatser så-
väl för studie- och yrkesför-
beredande program som för 
gymnasiesärskolans elever 

Yrkesprogrammen har generellt ett ökat söktryck 
och programmen har ett gott samarbete avseende 
arbetsplatsförlagt lärande-platser. T4* är inne på 
sitt fjärde år och samarbetet med de lokala företa-
gen är fortsatt tillfredställande. 

 
 
I dialog med elever framgår att ombyggnationen 
av restaurangprogrammets lokaler har gjort att fler 
än någonsin sökt. 
 
 
*T4 - Ett fjärde år på teknikprogrammet som ger 
gymnasieingenjörsexamen. 

 Avslu-
tad enligt 
plan 

Innovationer och entrepre-
nörskap ska stimuleras ge-
nom att ung företagsamhet 
(UF) ska erbjudas alla elever 
på gymnasieskolan 

Alla elever har idag möjlighet att välja kursen ent-
reprenörskap inom ramen för sitt individuella val. 
Inom kursen finns även möjlighet att läsa den uti-
från konceptet Ung Företagsamhet vilket innebär 
att du under kursen startar, driver och avvecklar 
ett företag. 
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 Avslu-
tad enligt 
plan 

Täby ska kunna erbjuda fler 
spetsutbildningar och möjlig-
heten att ta högskolekurser 
på gymnasiet ska utvecklas 

Åva gymnasium har under 2018 inlett ett givande 
samarbete med Kungliga Tekniska högskolan som 
ger eleverna högskoleförberedelse och en chans 
att bekanta sig med en rad högskoleområden 
inom naturvetenskap och teknik. 
 
 
 
Under mandatperioden upprättades även ett sam-
arbete mellan Åva gymnasium och Uppsala uni-
versitet vilket möjliggjorde att eleverna på Åva 
gymnasium kunde läsa matematikkurser på hög-
skolenivå. 
 
 
Skolan genomförde läsåret 2015/2016 en pro-
gramöversyn och förändringar av programutbudet. 
Under läsåret har skolan reviderat samtliga pro-
gramplaner vilket bedöms förbättra utbildningarna 
ytterligare för samtliga elever. Förändringarna 
kommer vara fullt ut genomförda under läsåret 
2019/2020. Under läsåret 2018/2019 sker ytterli-
gare satsningar på samarbeten med högskolor 
och universitet samt ytterligare spetsning av pro-
gram och kursutbud. 

 Avslu-
tad enligt 
plan 

Vi kommer att vara pådri-
vande för att skapa en ge-
mensam vuxenutbild-
nings/SFI-region i länet med 
valfrihet och möjlighet att 
kombinera arbete och studier 

Den kommunala vuxenutbildningen - såväl den 
gymnasiala som grundläggande - övergick från 
och med augusti 2017 till auktorisation. Även auk-
torisation inom svenska för invandrare är nu im-
plementerad. I dagsläget är 37 aktörer auktorise-
rade för att bedriva vuxenutbildning. 18 utbild-
ningsanordnare har auktorisation för SFI. 

 
Inom Kunskapscentrum Nordost har det under 
året skett en vidareutveckling av det systematiska 
kvalitetsarbetet inom ramen för insyn i relation till 
auktorisationskrav.  

 Avslu-
tad enligt 
plan 

Vi ska ha en långsiktig pla-
nering av nya utbildnings-
platser och förbättring av be-
fintliga inne- och utemiljöer 

Lokalförsörjningsplanen revideras löpande och 
nya rutiner för att säkra att tillgången till utbild-
ningslokaler uppfyller såväl volym- som kvalitets-
krav har utvecklats. Ytterligare resurser har till-
satts för att öka säkerheten i prognoser och be-
hovsbedömningar. 

 Avslu-
tad enligt 
plan 

Kvalitet i gymnasie- och vux-
enutbildningsnämndens 
verksamheter 

Alliansens kvalitetsdokument ligger som en del av 
styrkedjan för hur enheterna uppnår hög kvalitet. 
Utifrån nationella styrdokument, kommunens styr-
dokument (verksamhetsplan, nämndens strategier 
och alliansens kvalitetsdokument) och enheternas 
analyser av sina resultat i enhetens kvalitetsredo-
visning har enheterna formulerat lokala arbetspla-
ner för att systematiskt förbättra kvaliteten i verk-
samheten. 
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Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 
 

I enlighet med kommunstyrelsens beslut om förtydligande av nämndernas arbets-
miljöansvar 2012-06-04 har respektive nämnd ett ansvar för att följa upp och ut-
värdera nämndens systematiska arbetsmiljöarbete. Uppföljning och utvärdering 
av såväl verksamhetens HR- och arbetsmiljöarbete som måluppfyllelsen av ar-
betsmiljömålen rapporteras i nämndens delårsrapport och årsredovisning. 
  
Därutöver utvärderas systematiken i respektive nämnds arbetsmiljöarbete utifrån 
punkterna i Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 
2001:1). Nedan följer en sammanställning från denna uppföljning och utvärde-
ring. 
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Fråga Svar, Andel Kommen-
tar 

Svar Handlings-
plan/Åtgärd 

Status Slut-
da-
tum 

Kom-
mentar 

1. Sker ar-
betsmiljöar-
betet i sam-
verkan med 
skyddsom-
bud och ar-
betstagare?  

 

  
Ja 

    

2. Har 
skyddsom-
bud tillräcklig 
arbetsmiljö-
utbildning för 
sitt uppdrag?  

 

  
Ja 

Säkerställ att 
samtliga nya 
skyddsombud 
genomgår den 
grundläggande 
arbetsmiljöut-
bildning som 
anordnas årli-
gen. I väntan på 
arbetsmiljöut-
bildningen eller 
vid behov av att 
uppdatera kun-
skaperna ska 
skyddsombud 
genomgå den 
digitala arbets-
miljöutbild-
ningen som 
finns på intranä-
tet. 

Avslutad 
enligt plan 

2018-
12-31 

 

Säkerställ att 
samtliga nya 
skyddsombud 
känner till vilka 
arbetsmiljöut-
bildningar som 
anordnas samt 
hur man går till-
väga för att an-
mäla sitt delta-
gande. 

Ej på-
börjad 

2019-
12-31 

 

3. Finns upp-
giftsfördel-
ning (inom 
arbetsmiljö) 
skriftligt do-
kumenterat?  

 

  
Ja 
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4. Har behov 
av kunskap 
och utbild-
ning för che-
fer och ar-
betsledande 
medarbetare 
klarlagts och 
tillgodosetts?  

 

  
Ja 

Säkerställ att 
samtliga nya 
chefer/arbetsle-
dande medar-
betare genom-
går den grund-
läggande ar-
betsmiljöutbild-
ning som anord-
nas årligen. I 
väntan på ar-
betsmiljöutbild-
ningen eller vid 
behov av att 
uppdatera kun-
skaperna ska 
chefer/arbetsle-
dande medar-
betare genomgå 
den digitala ar-
betsmiljöutbild-
ningen som 
finns på intranä-
tet. Säkerställ 
att arbetsmiljö-
utbildning för 
nya chefer ingår 
i den individu-
ella introdukt-
ionen. 

Avslutad 
enligt plan 

2018-
12-31 

 

5. Vet med-
arbetarna 
vilka risker 
som före-
kommer i de-
ras arbete?  

 

  
Ja 

    

6. Finns det 
skrivna in-
struktioner i 
det fall en 
riskbedöm-
ning visar på 
allvarliga ris-
ker?  

 

  
Ja 

I syfte att 
öka/uppdatera 
kunskaper 
bland cheferna 
vad gäller risk-
bedömning 
och eventuella 
handlingsplaner 
ansvarar HR 
konsult för att 
under exempel-
vis rektorsmöte 
eller annat fo-
rum gå igenom 
rutiner, mallar 
och checklistor.  

Avslutad 
enligt plan 

2017-
07-30 
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7. Får nyan-
ställda, in-
hyrd perso-
nal och med-
arbetare 
med nya ar-
betsuppgifter 
en introdukt-
ion där ar-
betsmiljö in-
går?  

 

  
Ja 

    

8. Under-
söks, be-
döms och åt-
gärdas risker 
fortlöpande 
både vad 
gäller den fy-
siska och 
den psyko-
sociala ar-
betsmiljön?  

 

  
Ja 

    

9. Dokumen-
teras riskbe-
dömningarna 
skriftligt?  

 

  
Ja 

    

10. Finns det 
skriftliga 
handlings-
planer för åt-
gärder som 
inte kan ge-
nomföras di-
rekt?  

 

  
Ja 
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11. Kontroll-
eras och ut-
värderas ge-
nomförda åt-
gärder?  

 

  
Ja 

    

12. Under-
söks, be-
döms och åt-
gärdas risker 
vid planering 
av och/eller 
beslut om till 
exempel el-
ler ändrad 
verksamhet 
t.ex. omor-
ganisation, 
ombygg-
nad)?  

 

  
Ja 

    

13. Under-
söks, be-
döms och åt-
gärdas risker 
vid tillfällig 
verksamhet 
(till exempel 
utflykter och 
läger)?  

 

  
Ja 

    

14. Utreds 
ohälsa, 
olycksfall 
och tillbud?  

 

  
Ja 
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15. Följs 
ohälsa, 
olycksfall 
och tillbud 
upp?  

 

  
Ja 

    

16. Anlitas 
företagshäl-
sovården el-
ler motsva-
rande vid be-
hov?  

 

  
Ja 

    


