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Budget 2022 - Årsbokslut och verksamhetsberättelse för Sektor Lärande 
 
Utskottets för lärandes beslut 
Föreslå Kommunstyrelsen beslutar att: 
Godkänna verksamhetsberättelse och årsbokslut för 2022 för Sektor Lärande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sektor lärandes resultat för 2022 blev + 3,0 miljoner kronor. Även om sektor lärandes bokslut 
slutade på + 3 miljoner kronor, så finns det inom resultatet flera kostnadsposter med underskott. 
Sektor lärande har 2022, inom tilldelad ram, bekostat de extrakostnader som tillkommit i form av att 
Ellös förskola lämnades och verksamheten flyttades temporärt till Ellös skola. Kostnader för säker 
utemiljö och lokaler anpassade för förskola uppgick till 2,3 miljoner kronor. Den andra stora 
minusdifferensen mot budget finns inom grundskolan där de fyra kommunala skolorna tillsammans 
har förbrukat drygt 4 miljoner kronor mer än tilldelning. 
 
I gengäld finns flera större överskott: skolskjuts + 2 miljoner kronor, ersättning från 
Migrationsverket + 1 miljoner kronor, föräldraintäkter + 0,8 miljoner kronor och tjänster som varit 
svåra att tillsätta och varit vakanta stora delar av året. Skolmiljarden fördes inte ut till skolenheterna 
utifrån att grundskolans minusresultat var tydliga tidigt under året och det redan genomfördes stora 
insatser till elever med behov av särskilt stöd, oberoende på om det handlade om följder av pandemi 
eller av andra orsaker. 
 
Årsbokslut per verksamhet 
 
Sektorsövergripande + 1,7 miljoner kronor 
Förskola - 1 miljon kronor 
Grundskola - 0,7 miljoner kronor 
Gymnasiet/Vuxenutbildning + 3 miljoner kronor 
Kulturskola + 0,2 miljoner kronor 

 
Händelser under året 
Inledningen av 2022 var tuff med en mycket hög frånvaro bland personal, barn och elever på grund 
av Covid-19. Övriga delen av året har sektorn varit tillbaka till normal verksamhet, som inte i någon 
större utsträckning har påverkats av pandemin. Vikariebrist ställer dock till det vid tillfällen då många 
personal har frånvaro samtidigt. Bristen på vikarier har varit påtaglig under året. 
 
Sektorn har infört ett nytt verksamhetssystem som heter Schoolsoft. Det består av två delar: ett 
elevadministrationssystem och en lärplattform. Det tar tid att implementera ett nytt system. 
Leverantören har dessvärre inte kunnat uppfylla vårt avtal om systemstöd för vuxenutbildningen och 
gymnasiet, förhoppningsvis kommer en lösning på detta inom kort. 
 
Ett nytt skolskjutsavtal trädde i kraft i augusti och kommunen gick från linjebussar till en stor andel 
egna skolbussar. Den nya organisationen har för flera elever inneburit kortare resor och några skolor 
har fått möjlighet till ytterligare en eftermiddagstur, vilket öppnat upp för bättre schemaläggning än 
tidigare. För de elever som valt annan skola än sin grundplaceringsskola, har det för vissa elever 
inneburit att man inte längre får ett busskort. 
 
Ellös förskola har flyttat ut från sina gamla lokaler, i väntan på att en ny förskola ska stå klar. 
Förskolan nyttjar idag lokalerna som Ellös låg- och mellanstadieskolan nyttjat tidigare. 
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Under hösten har en kompetensutveckling påbörjats för samtlig personal inom förskolan. Man får 
utbildning i språkutvecklande arbetssätt. Syftet är att stärka våra barns språk med målet att fler ska 
nå godkända betyg. 
 
Vårt samarbetsprojekt med socialtjänsten har nu permanentats och går under namnet SKIFO som 
står för skola och IFO. Förbättrade rutiner och mer riktade insatser till elever med hög frånvaro 
genomförs med hjälp av samarbetet. Verksamheten har också börjat använda robotar som stöd för 
elever med hög frånvaro. 
 
Sektorn har påbörjat ett jobb med att öka förebyggande insatser med hjälp av elevhälsans arbete 
utifrån att vi ser att vi har många elever med psykisk ohälsa. Flera av rektorerna har gått utbildning i 
Skolverkets regi kring att arbeta med sin elevhälsa. 
 
Våra elever i årskurs nio gick ur grundskolan med mycket fina meritvärden i juni. Orust kommun 
placerade sig på plats 38 av samtliga 290 skolkommuner i Sverige i Koladas ranking. Placeringen 
baseras på ett sammanvägt resultat med flera olika parametrar. 
 
Orust vuxenutbildning startade en barnskötarutbildning under hösten, vilket vi hoppas ska hjälpa 
oss med kompetensförsörjningen i framtiden. 
 
Kulturskolan har under året äntligen kunnat arbeta med gruppverksamhet och olika projekt utan att 
begränsas av pandemin. Samarbete med kringliggande kommuner har resulterat i olika evenemang 
för våra barn och ungdomar. 
 
Framtida utmaningar 
Sektor lärandes framtida utmaningar består i att möta våra elever med särskilda behov. Vi ser att 
behoven ökar och nivån på stödjande insatser har höjts. Vidare ser vi ett ökat antal elever med 
psykisk ohälsa vilket oroar oss mycket. Redan på lågstadiet har vi elever som vi har svårt att möta då 
komplexitet på deras behov är mycket stor. Sektorn gör en satsning på att öka det relationella 
arbetssättet på samtliga skolor där trygghet och studiero är grunden för bra inlärning. Det är ett 
samarbete med VGR. Elever med särskilda behov är rektorernas enskilt största budgetutmaning. 
Skollagen och våra styrdokument ställer krav på stora anpassningar utifrån enskilda elevers behov 
vilket kan vara svårt att klara inom satt budgetram. Sektorn ser ett behov av att kunna tillsammans 
med socialtjänsten kunna erbjuda en resursskola för de barn som har ett mycket stort behov. 
 
Ett fortsatt arbete med att öka elevernas närvaro då sambandet mellan närvaro och betyg är mycket 
starkt påvisbart i all forskning. 
 
Förskolan ser ett behov av att kunna organisera verksamheten i mindre barngrupper för att tidigt 
kunna stödja samtliga barn och framförallt barn med särskilda behov. 
 
En ny förskola i Svanesund kommer förhoppningsvis att påbörjas under 2023. En ny förskola i 
Ellös är påbörjad och planen är att den ska kunna tas i bruk under kvartal 3 år 2024. 
Kulturskolan och skolan behöver öka sin samverkan då det idag finns svårigheter att hitta lösningar 
för eleverna att kunna spela under eller i anslutning till sin skoldag. 
 
Kommunens lärcentra arbetar för att knyta ytterligare utbildningar till sig då vi ser ett ökat intresse 
för att läsa på distans. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-30 
 
Beslutet skickas till 
Sektor Lärande 
Ekonomienheten 
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§ 2  KS/2022:1976 
 
Budget 2024 - Ekonomiska förutsättningar för Sektor Lärande 
 
Utskottets för lärandes beslut 
Återuppta ärendet vid utskottets sammanträde i mars månad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Dialog kring ekonomiska förutsättningar år 2024 för Sektor Lärande. Några områden som sektorn 
ser behöver ges förutsättningar för är bland annat: 
• Behovet av en resursskola 
• Ökad samverkan med socialtjänsten 
• Arbetet med barn i grundskolan med särskilda behov/behov av särskilt stöd 
• Mindre barngrupper i förskolan 
• Lokaler för kommunens anpassade grundskola (grundsärskola) 
• Ledningsresursen för kommunens anpassade grundskola (grundsärskola) 
• Kostnaderna för köp av gymnasieplatser i annan kommun 
• Renovering av Varekils förskola 
 
Politiken önskar få en redovisning av ungefärlig kostnad för ovanstående, i samband med att ärendet 
återupptas i mars månad. 
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§ 3  KS/2023:147 
 
Information om studieresultat hösten 2022 
 
Utskottets för lärandes beslut 
Tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utvecklingschef ger information om studieresultat avseende 2022. 
 
Årskurs 9 i Orust kommun tar stora kliv upp i rankningen vad gäller betyg, kunskapsmål och andel 
elever i nionde klass som är behöriga till gymnasiet. Orust går från plats 88 i förra mätningen till 
plats 38 bland Sveriges 290 kommuner. Detta är det bästa resultatet Orust kommun haft på länge. 
 
Det sammanvägda resultatet för elever i årskurs 9 baseras på andel som uppnått kunskapskraven, 
andel behöriga till gymnasiets yrkesprogram och genomsnittligt meritvärde. Resultatet 2022 för 
Orust kommuns årskurs 9: 
• Meritvärde 230,3 % (Riket 229,2 %) 
• Uppnådda kunskapskrav i alla ämnen 80,2 % (Riket 74,1 %) 
• Behörighet till yrkesprogram 91,6% (Riket 85 %) 
 
Även om det sammanvägda resultaten för eleverna i årskurs 9 har höga positiva värden, finns behov 
av att arbeta vidare med andel pojkars och flickors behörighet till yrkesprogram, uppnådda 
kunskapskrav i alla ämnen och meritvärde. Sektorn behöver arbeta med progressionen av resultaten 
från årskurs 6. 
 
Statistikuppgifterna är hämtade från SKR’s, Sveriges Kommuners och Regioner, kommunrapport 
Öppna jämförelser – Grundskola 2022. De kommunspecifika rapporterna innehåller ett urval av 
centrala nyckeltal ur Öppna jämförelser: grundskola. Syftet med kommunrapporten är att ge 
huvudmännen ett bra och lättillgängligt underlag för det fortsatta analys- och utvecklingsarbetet av 
den egna verksamheten. Rapporten Öppna jämförelser – Grundskola baseras på statistik från 
Skolverket och SCB, och finns tillgänglig i Kolada, Kommun- och landstingsdatabasen. 
 
Mer statistik finns att läsa på SKR’s webbplats: 
skr.se/tjanster/statistik/oppnajamforelser/skola/grundskola 
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§ 4  KS/2023:51 
 
Resultatet från medarbetarenkäten HME 2022 avseende Sektor Lärande 
 
Utskottets för lärandes beslut 
Tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Orust kommun genomför årligen en medarbetarenkät (HME). Frågorna i enkäten är framtagna av 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och syftar till att mäta ”hållbart medarbetarengagemang”. 
Resultatet presenteras som en del i det personal- och arbetsmiljöbokslut som årligen upprättas. 
 
Sektorchef ger övergripande information om resultatet avseende Sektor Lärande år 2022. 
Redovisning görs utifrån varje enkätfråga och en statistiksammanfattning av medelvärden för 
respektive fråga. Sektor Lärande har en något lägre svarsfrekvens 2022 i jämförelse med 2021. 
Redovisning görs utifrån varje enkätfråga samt parametrarna motivation, ledning och styrning. 
 
Områden där medarbetarna angivit ett positivt svar är bland annat: 
• Mitt arbete känns meningsfullt 
• Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete 
• Jag ser fram emot att gå till arbetet 
• Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser 
• Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare 
• Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete 
• Jag är insatt i min arbetsplats mål 
• Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt 
• I mitt arbete förekommer sällan samarbetsproblem 
• I mitt arbete används min kompetens och förmåga på rätt sätt 
• På min arbetsplats upplever jag att vi har tillräcklig kompetens för vårt arbete 
• Jag trivs och känner gemenskap med mina arbetskamrater 
• Jag har tillräckliga befogenheter i förhållande till det ansvar jag har 
• Jag är stolt/nöjd över att arbeta i Orust kommun 
• Jag rekommenderar gärna Orust kommun som arbetsgivare 
• Orust kommun har hanterat situationen med Covid-19 på ett så bra sätt som möjligt 
• Jag fick det stöd jag behövde på min arbetsplats under den pågående pandemin 
• Jag har haft möjlighet att arbeta på distans och det har varit en acceptabel arbetsmiljö 
 
Några av de områden där medarbetarna angivit ett negativt svar och som sektorn behöver arbeta 
vidare med är stressrelaterade områden, som till exempel: 
• I mitt arbete ställs sällan krav som går mot varandra 
• Min arbetsmängd känns rimlig 
• Jag har tid för reflektion och eftertanke i mitt arbete 
• Jag har möjlighet till återhämtning under arbetspasset genom raster och/eller pauser 
• Jag kan lägga tankar på arbetet åt sidan på min lediga tid 
• På min arbetsplats finns tillräckligt med personal för att kunna utföra vårt arbete 
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Det totala medelvärdet för Sektor Lärande uppgår till 4,14 vilket är ett något lägre medelvärde i 
jämförelse med 2021 (4,18). 
 
Statistiksammanställning av medelvärden 
 
Område/fråga År 2022 År 2021 År 2020 
Mitt arbete känns meningsfullt 4,69 4,66 4,72 
Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete 4,34 4,30 4,35 
Jag ser fram emot att gå till arbetet 4,23 4,21 4,22 
Min närmsta chef visar uppskattning för mina arbets- insatser 4,16 4,13 4,27 
Min närmsta chef visar förtroende för mig som medarbetare 4,45 4,39 4,45 
Mina närmsta chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt 
arbete 

4,40 4,36 4,45 

Jag är insatt i min arbetsplats mål 4,47 4,46 4,62 
Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt 4,04 4,08 4,17 
Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete 4,58 4,58 4,64 
I mitt arbete ställs sällan krav som går emot varandra 3,38 3,39 3,35 
Min arbetsmängd känns rimlig 3,50 3,55 3,60 
I mitt arbete ställs rimliga krav på att exempelvis fatta snabba 
beslut/lösa krävande problem och/eller ta in ny information 

3,83 3,84 3,98 

Det är tydligt hur arbetsuppgifterna är fördelade, det vill säga vem 
som gör vad 

3,97 3,89 3,97 

I mitt arbete förekommer sällan samarbetsproblem 4,14 4,05 4,13 
Jag har möjlighet att delta i planeringen av hur mitt arbete ska 
utföras 

4,47 4,43 4,56 

I mitt arbete används min kompetens och förmåga på rätt sätt 4,32 4,38 4,42 
På min arbetsplats upplever jag att vi har tillräcklig kompetens för 
vårt arbete 

4,43 4,42 3,53 * 

På min arbetsplats finns tillräckligt med personal för att kunna 
utföra vårt arbete 

3,52 3,42 3,53 * 

Min närmsta chef hjälper mig att prioritera mina arbets- uppgifter 
vid behov 

3,96 3,89 4,00 

Jag kan få hjälp och stöd om det uppstår känslomässigt 
påfrestande situationer i mitt arbete 

4,27 4,10 4,31 

Vid behov kan jag få hjälp från mina arbetskamrater för att lösa 
mina arbetsuppgifter 

4,45 4,44 4,50 

Jag trivs och känner gemenskap med mina arbetskamrater 4,61 4,60 4,59 
Jag vågar uttala mig och ta upp eventuella problem på min 
arbetsplats 

4,41 4,43 4,48 

Jag har tillgång till väl fungerande IT-verktyg 4,14 4,39 4,34 
Jag har tillräckliga befogenheter i förhållande till det ansvar jag har 4,40 4,43 4,45 
Min chef ger stöd i den utsträckning som jag behöver för att 
kunna utföra mina arbetsuppgifter 

4,25 4,15 4,36 

Jag har tid för reflektion och eftertanke i mitt arbete 3,53 3,44 3,54 
Jag kan lägga tankar på arbetet åt sidan på min lediga tid 3,48 3,45 3,60 
Jag har möjlighet till återhämtning genom raster och/eller pauser 3,61 3,62 3,61 
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*) År 2020 var de båda frågorna om tillräcklig kompetens och tillräckligt med personal, ställda i 
 en och samma fråga. Från och med 2021 delades frågorna upp. 
 
En handlingsplan ska upprättas för de områden sektorn behöver arbeta vidare med och lägga fokus 
på framöver. Varje arbetsplats ska välja två områdena med positivt svar och två områden med 
negativt svar. 
 
I sektorns enkätresultat ingår medarbetare inom samtliga sektorns yrkesroller: personal inom 
grundskola, personal inom förskola, personal inom administration och chefer/rektorer. 
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§ 5  KS/2022:1661 
 
Beslut om temadag våren 2023 
 
Utskottets för lärandes beslut 
Förlägga vårens temadag till den 21 mars 2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sektorchef ger information om förslag till temadag våren 2023. Efter dialog om innehållet för 
temadagen, beslutas att bland annat sektorns ekonomiska utmaningar och arbetet med progression 
kring studieresultat ska ingå. 
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§ 6  KS/2022:1661 
 
Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Anpassad grundskola/Grundsärskola 
 
Utskottets för lärandes beslut 
Tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sektorchef och deltagande politiker ger återkoppling från verksamhetsbesöket vid anpassade 
grundskolan/grundsärskolan. 
 
Det gavs en mycket samstämmig bild av verksamheten. Det råder stor positivitet på skolan och man 
lägger stort fokus på att det är utbildning man bedriver. Skolan har ett stort kunskapsinriktat 
förhållningssätt och arbetar mycket med att förbereda eleverna inför nya situationer, göra dem så 
självständiga som möjligt och vara redo att möta framtiden. 
 
Personalen är mycket engagerad, har hög kompetens, trivs på sin arbetsplats, är självständiga och 
hjälper varandra när behov uppstår. Skolans elever är fantastiska, har stor vilja och förmåga att lära 
för livet och att vidareutveckla sig. 
 
Några styrkor som nämns är bland annat arbetet med motiverande undervisning utifrån förmågor, 
den trivsel och gemenskap som finns, tillgången till väl fungerade IT-verktyg samt skolans arbets- 
och utvecklingsorganisation. 
 
Några utmaningar som nämns är bland annat det växande elevantalet kontra lokalbehovet, ökningen 
av externa kontakter för varje enskild elev, kostnader för hjälpmedel, att barnen oftast har flera 
funktionsnedsättningar, att fler familjer har fler barn med funktionsnedsättningar samt bristen av 
tillgång till vikarier. 
 
Skolan har på kort tid fått ett ökat elevantal från tidigare cirka 8-10 elever till dagens 38 elever. 
Varken tillgång till lokaler, elevhälsan eller skolans ledningsresurs har anpassats efter det växande 
elevantalet. 
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§ 7  KS/2023:101 
 
Sektorns information 2023 (Lärande) 
 
Utskottets för lärandes beslut 
Tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sektorchef ger information om aktuella ärenden: 
 
Renovering av Varekils förskola 
Det finns behov av en större renovering av Varekils förskolas grund och golv. Undersökningar har 
genomförts och det finns inget påvisat mögel, dock har bottenplattan och syllen visat sig vara fuktig. 
Bedömningen är att renoveringen inte går att genomföra i etapper. Renoveringstiden bedöms ta 
minst ett halvår, vilket innebär behov av en tillfällig lösning under perioden. 
 
Redovisning av sektorns verksamheter 
En redovisning ges av respektive verksamhetsområde förskola, grundskola, gymnasiet och 
vuxenutbildningen, anpassad grundskola (grundsärskola), kulturskola, centrala resurser och sektorns 
mål för perioden. 
 
För varje verksamhetsområde ges en redovisning av några av de utmaningar, styrkor och satsningar 
som finns i dagsläget. För förskola och grundskola ges även information om antalet kommunala och 
privata förskolor och grundskolor. 
 
Information ges även kring några av sektorns pågående arbeten som till exempel implementeringen 
av ett nytt skoladministrativt system, skolskjutsar, central bemanningsenhet, kommunens 
kontaktcenter, kommunens nya webbplats och arbetet med införandet av e-arkiv. 
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§ 8  KS/2023:102 
 
Politikens information 2023 (Lärande) 
 
Utskottets för lärandes beslut 
Ärendet återupptas vid utskottets nästkommande sammanträde i mars. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vid utskottets sammanträde den 13 mars kommer ordförande och vice ordförande kommer ge 
information från introduktions- och direktionsmötet den 3 februari med Tolkförmedling Väst. 
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§ 9  KS/2022:232 
 
Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2022) 
 
Utskottets för lärandes beslut 
1. Tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 
2. Överlämna informationen till Kommunstyrelsen för kännedom. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt skrivning i nya Skollagen, ska rektor informera huvudmannen om kränkande behandling av 
elever. Utifrån detta har rutin och blankett tagits fram av Sektor Lärande. Informationen ska inte 
göras på individuell nivå utan i form av mängdredovisning och utifrån professionell bedömning av 
anmälningarna som lämnas in. 
 
Sektorchef ger information och redovisning av inkomna rapporter och utredningar (2022) gällande 
diskriminering/kränkande behandling. Totalt har det inkommit 21 rapporter: 19 rapporter avser 
Henåns skola varav 5 avser avslutade ärenden och 2 rapporter avser Ängås skola. 
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Utskottet för lärande 2023-02-06 

 

 
§ 10  KS/2023:103 
 
Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2023) 
 
Utskottets för lärandes beslut 
1. Tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 
2. Överlämna informationen till Kommunstyrelsen för kännedom. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt skrivning i nya Skollagen, ska rektor informera huvudmannen om kränkande behandling av 
elever. Utifrån detta har rutin och blankett tagits fram av Sektor Lärande. Informationen ska inte 
göras på individuell nivå utan i form av mängdredovisning och utifrån professionell bedömning av 
anmälningarna som lämnas in. 
 
Sektorchef ger information och redovisning av inkomna rapporter och utredningar (2023) gällande 
diskriminering/kränkande behandling. Totalt har det inkommit 20 rapporter: 7 rapporter avser 
Henåns skola, 1 rapport avser Ellös skola och 12 rapporter avser Ängås skola varav 8 avser 
avslutade ärenden. 
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