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Inledning
Året 2020 har varit ett år som helt har skilt sig från tidigare år. Det är inte en nyhet för någon att
vi under vintern 2020 drabbades av en pandemi och i mars månad var alla verksamheter i högsta
grad påverkade av denna situation. Verksamheterna har gjort ett fantastiskt arbete i att anpassa
sig efter denna nya verklighet som har krävt det yttersta av alla. Att arbeta med arbetsmiljöfrågor
under denna period har varit utmanande då inte någon av våra chefer eller skyddsombud har
erfarenhet av en liknande sitution. Mycket har påverkats i stort och smått och ett resultat av
pandemin var bland annat att vår årliga personalfest fick ställas in. Denna ersattes istället med en
gåva vilket var mycket uppskattat.
Omgång nummer två av traineeprogrammet har varit i full gång och lektionerna på Campus
Väst ersattes med digitala föreläsningar. På samma sätt fick våra chefsdagar bli helt digitala och en
utbildning för kommunens chefer i förändringsledningen genomfördes helt digitalt.
Vår medarbetarenkät har som vanligt skickas ut och svarsfrekvensen var även i år mycket god om
än något lite lägre än förra året. Resultatet är också mycket bra och vi har höjt oss inom flera
viktiga områden. Det spännande resultatet finns presenterat i detta bokslut.

Ann-Katrin Otinder
HR chef

4

Arbetsmiljö- och personalbokslut 2020
Arbetsmiljöarbete 2020
Hälsofrämjande insatser
2020 bestod friskvårdsinsatserna av ett friskvårdserbjudande där kommunanställda fick ansöka
om bidrag för friskvårdsaktiviteter. Friskvårdbidraget var 800 kr per år och anställd och under
året beviljades 542 ansökningar om friskvårdsbidrag vilket var 114 fler än föregående år.

Friskvårdsansökningar 2020 totalt 542 ansökningar
Uppdelat per sekor
Miljö och bygg

17

Ledning och verksamhetsstöd

31

Samhällsutveckling

73

Lärande

177

Omsorg

244
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Rökfri arbetstid
Under året antogs nya riktlinjer för rökfri arbetstid. Riktlinjerna ska vara ett stöd till kommunens
chefer i deras arbetsmiljöarbete. Riktlinjerna förtydligar att arbetstiden är rökfri, vilka som
omfattas, vilka förhållningsregler som finns samt rutin vid överträdelse. I samband med att de nya
riktlinjerna började gälla presenterades ett informationsblad till alla medarbetare och chefer om
vad det fanns för stöd och hjälp att få vid rökavvänjning. De nya riktlinjerna, dess innebörd och
konsekvenser presenterades på samtliga ledningsgrupper i våra verksamheter.
Viktiga händelser under året
Arbetet under året har i stor utsträckning varit präglat av den pågående pandemin. Det mesta av
arbetsmiljöfrågorna har berört Covid 19.
Arbetet med den övergripande arbetsvärderingen har slutförts med stöd av det nyinköpta digitala
stödet SYSARB. En handlingsplan är utarbetad för att vara stöd i kommande
löneöversynsprocesser. Det nya digitala stödet för lönekartläggning och arbetsvärdering,
implementerades under året och kommer att vara ett stöd i kommunens nya lönepolitik.
I februari inleddes en utbildningsinsats för kommunens chefer i förändringsledning som pågick
under hela året i samband med chefsdagar. Utbildningen genomfördes med stöd av
konsultföretaget Strandska och på grund av den rådande pandemin så har utbildningen
genomförts helt digitalt. Innehållet i utbildningen har byggt på ett konceept där man som chef
växlat mellan att styra, leda och coacha.
En ny omgång av traineeprogrammet startades upp med två nya ”trainees” från Orust kommun.
Programmet fick ta en paus under våren på grund av pandemin men startades sedan upp igen.
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Under våren inleddes en upphandling av företagshälsovård tillsammans med några närliggande
kommuner. Ett avtal tecknades med leverantören Capio som har hand om kommunens
företagshälsovård från och med januari 2021.
Ett digitalt stöd till rehabiliteringsprocessen är infört (ADATO). Samtliga chefer i kommunen
kan använda detta stöd för att dokumentera i samband med rehabilitering men även för att få ett
stöd i sitt arbete i samband med upprepad korttidsfrånvaro. Syftet är att förenkla för cheferna
men även att kvalitetssäkra dessa processer.
Sedan september 2019 har Suntarbetslivs Resursteam stöttat Sektor Omsorg i ett arbete med att
skapa hälsosamma arbetsplatser och sänka den upprepade korttidsfrånvaron. Suntarbetsliv jobbar
med att stärka de framforskade friskfaktorer som är viktiga för den kommunala sektorn och att
förändrat beteende genererar ett annat resultat. Detta arbete har fortlöpt under året och verktyg
för denna process är framtagna i syfte att samtliga sektorer ska kunna arbeta utifrån detta
koncept.
Covid 19
Detta år med pandemin har påverkat oss på alla tänkbara och otänkbara sätt.
Det faktum att man har behövt stanna hemma vid minsta symptom har påverkat sjukfrånvaron i
kommunen. Innan pandemin kunde en vikande trend i våra sjuktal ses men så överskuggades
detta av kravet att stanna hemma vid minsta symptom och våra sjuktal vände uppåt igen.
En oro för att inte kunna bemanna verksamheterna ledde till att en rekryteringsprocess inleddes
med en allmän förfrågan ”vill du hjälpa till” för att anställa ett antal personer som snabbt kunde
komma i arbete vid en akut situation.
Arbetsmiljöfrågorna i samband med Covid 19 har varit många och under våren handlade en del
av diskussionerna om vilken skyddsutrustning som var mest relevant. Denna fråga resulterade i
en skyddsstängning vid ett tillfälle under våren. Stängningen kunde lösas med hjälp av dialog
mellan arbetsgivare, skyddsombud och arbetsmiljöverket. Konsekvenserna av Covid 19 har varit
många och allt som har inneburit möten mellan flera personer har fått ställas in. Detta har bland
annat inneburit att våra introduktionsdagar, personalfesten och 25 årsuppvaktningen blivit
inställda.
För att kunna säkerställa bemanningsläget i kommunen då sjukfrånvaron ökade i en oroande takt
så infördes ett system där sjukfrånvaro samt vård av barn rapporterades och redovisades dagligen.
Under perioden mars 2020 – juni 2020 såg frånvaron ut enligt nedan. Den var inledningsvis
mycket hög men sjönk sedan i takt med att smittspridningen minskade och vi började vistas mer
utomhus då det blev vår och sommar.

6

Arbetsmiljö- och personalbokslut 2020

Frånvaro på grund av sjukdom eller vård av barn
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Ledning och verksamhetsstöd

Lärande

Kommunen totalt
Linjär (Kommunen totalt)

Under hösten mättes inte frånvaron inledningsvis men när smittspridningen ökade så påbörjades
mätningen igen enligt tabellen nedan. Sektorerna har under olika perioder haft tuffare situationer
med mycket frånvaro. Man ser tydligt att frånvaron periodvis stiger för att sedan sjunka igen.

Frånvaro på grund av sjukdom eller vård av barn
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Totalt i kommunen

Hur arbetsmiljön har varit under perioden med Covid 19 har delvis mätts i den årliga
medarbetarenkäten. Resultatet från enkäten redovisas i nästa avsnitt.

Medarbetarenkät
Medarbetarenkäten bygger på frågor gällande ”Hållbart medarbetarengagemang” (HME) men
också frågor kring den Organisatoriska- och sociala arbetsmiljön samt frågor som rör
diskrimineringslagen. I årets medarbetarenkät ingick även frågor hur man upplevt sin arbetsmiljö
med anledning av det läge som varit med Covid-19.
HME är en utvärdering av delar av den arbetsgivarpolitik som kommunen bedriver och hur väl vi
har skapat, tillvaratagit och upprätthållit ett stort medarbetarengagemang som är en av de
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viktigaste faktorerna för en organisation att nå goda resultat. HME består av 9 frågor och mäter
tre olika delområden; motivation, ledarskap och styrning. Modellen är framtagen av SKR.
Enkäten skickades ut till alla anställda som har en registrerad mailadress samt att det fanns
möjlighet att besvara den via intranätet. Totalt besvarades enkäten av 829 medarbetare vilket ger
en svarsfrekvens på 65,5 % vilket tyvärr är en minskning från föregående år.
Nedan redovisas ett urval frågor från enkäten. Staplarna anger den procentuella fördelningen
mellan de olika svarsalternativen. Resultaten gällande motivation, ledarskap och styrning är en
sammanslagning av de frågor som rör dessa områden i HME och anger även medelvärdet för
dessa delindex.
Sammantaget kan vi se att vi höjer vårt resultat genomgående på alla enkätens frågor.
Medarbetarna känner stor motivation i deras arbeten drygt 94 % upplever sina arbeten som
meningsfulla och har valt något av de två bästa svarsalternativen på denna fråga. Även gällande
frågan som avser om man ser fram emot att gå till jobbet så är det lite drygt 79% som anger att
det stämmer mycket bra eller stämmer ganska bra (77% 2019). Gällande ledarskapet och att chef
visar upskattning, ger förutsättningsar samt visar förtroende för sina medarbetare höjer vi oss
från 4,12 till 4,20 i medelvärde.
Orust kommun får ett totalindex på 80 för 2020 vilket är en höjning från 2019 då vi hade ett
totalindex på 79.
Trots att det under 2020 varit en pågående pandemi så får vi ett bättre resultat på frågorna
gällande om man upplever att arbetsmängden är rimlig, att man upplever att det på arbetsplasten
finns tillräckligt med personal och kompetens samt att man har haft tid för reflektion och
återhämtning. Gällande reflektion och återhämtning höjer vi oss från 3,32 till 3,5 i medelvärde.
När det gäller kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trkasserier så är det färre som
upplever sig ha varit utsatta för detta under 2020. 2019 var det 8,2% (76 personer ) som angav
att de varit utsatta för kränkande särbehandling under de senaste 12 månaderna medan under
2020 har den siffran sjunkit till 53 personer (6,4%). Gällande sexuella trakasserier är siffran
oförändrad mellan åren och anger 2 personer. Gällande trakasserier har siffran mer än halverats
från 2019 från 16 personer till 7. Dock är det fortsatt en hög nivå av de som upplever sig ha varit
utsatta som inte väljer att anmäla detta till arbetsgivaren. Nästan 80% väljer att inte göra det (2019
73%) trots att allt fller anger att man vet var man ska vända sig.
En ny frågan för 2020 var om man upplever sig ha goda förutsättningar att förena arbete med att
vara förälder. Denna fråga har sin grund i diskrimineringslagen då arbetsgivaren har en skyldighet
att undersöka, analysera samt åtgärda att vi ger våra medarbetare goda förutsättningar att kunna
förena arbeta och samtidigt vara förälder. Endast 7,5% eller 20 personer anger nej medan
resterande anger att man har goda förutsättningar eller i alla fall delvis har det.
Gällande om man anser att Orust kommun hanterat situationen med Covid-19 samt att man fått
det stöd som man behövde är det ca 70% som anger något av de två bättre svarsalternativen. Ca
50% anger att pandemin inte påverkat arbetsmiljön negativt i någon större utsträckning dock
anger nästan lika många personer att arbetsmiljön vid distansarbete inte varit acceptabel.
Avslutningsvis anger nästan 87% av medarbetarna att de är stolta/nöjda av att arbeta i Orust
kommun vilket är en rejäl höjning från 2019 där motsvarande siffra var 79,5%.
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Mitt arbete känns meningsfullt

Jag ser fram emot att gå till arbetet

Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete
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Jag ser fram emot att gå till arbetet

Min närmaste chef visar förtroende för mig
som medarbetare
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Min närmaste chef ger mig förutsättningar att
ta ansvar i mitt arbete

Min närmaste chef visar uppskattning
arbetsinsatser

Min närmsta chef visar uppskattning för mina
arbetsinsatser
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Jag är insatt i min arbetsplats mål

Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt
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Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete

Motivation
Medelvärde: 4,17

Motivation
Medelvärde
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Styrning
Medelvärde:

Ledarskap
Medelvärde: 4,12

Ledarskap
Medelvärde:

Min arbetsmängd känns rimlig
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Min arbetsmängd känns rimlig

I mitt arbete förekommer sällan samarbetsproblem

Min närmsta chef hjälper mig att prioritera mina arbetsuppgifter vid behov
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Jag trivs och känner gemenskap med mina arbetskamrater

Jag kan lägga tankar på arbetet åt sidan på min lediga tid
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Har du varit utsatt för kränkande särbehandling i arbetet under de senaste 12
månaderna?

Känner du till var du vänder dig om du blir utsatt för kränkande
särbehandling/trakasserier/sexuella trakasserier på din arbetsplats?

Jag är stolt/nöjd över att arbeta i Orust kommun

17

Arbetsmiljö- och personalbokslut 2020

Jag rekommenderar gärna Orust kommun som arbetsgivare

Anser du att du har goda förutsättningar att förena arbete och att vara förälder?
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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
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Jag upplever inte att Covid19 påverkat mitt arbete negativt i någon större utsträckning
(varken fysiskt eller psykiskt)

Om du haft möjlighet att arbeta på distans- har det varit en acceptabel arbetsmiljö?
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Enkät arbetsmiljö/samverkan
Alla kommunens chefer har fått svara på en enkät om hur de under året arbetat med arbetsmiljö
och samverkan på sina respektive enheter. Av kommunens 69 chefer svarade 60 chefer på
enkäten vilket ger en svarsfrekvens på ca 87 % vilket är en rejäl ökning från föregående år då
svarsfrekvensen var 72,5%.
Resultatet visar att i stort sett alla chefer (90%) har haft Mål- och lönesamtal samt
uppföljningssamtal med sina medarbetare de senaste 12 månaderna. Att resultatet inte är 100%
kan bero på vissa är nya chefer och då kanske inte själva haft det sen de började. Cheferna arbetar
systematiskt med arbetsmiljön och 85% svarade att deras medarbetare är delaktiga i
arbetsmiljöarbetet och resterande 15 % att medarbetarna är delvis delaktiga i arbetsmiljöarbetet.
Dock är det endast 70% av cheferna som anger att de tillsammans med medarbetarna utarbetat
en handlingsplan från föregående års medarbetarenkät som är ett av våra viktigaste verktyg
utifrån den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Det är en något högre andel av cheferna
som utfört en riskbedömning under året 68,3% (2019 58%) men med rådande pandemiläge hade
den siffran förväntats vara ännu högre. Våra chefer har i stor utsträckning rehabplaner för de
medarbetare där det krävs och har även till stor del följt vår rutin gällande korttidsfrånvaro.
Glädjande är att nu 100% av cheferna anger att de har kunskap om rutinen gällande kränkande
särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier och alltså vet vad de förväntas
göra om sådana beteenden förekommer. 84% anger att man gått igenom policyn gällande
kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier med sina medarbetare
och ca 72% som anger att de gjort ”Infobladet” gällande denna policy tillgängligt för sina
medarbetare.
Redovisning enkät
Jag är chef inom följade område
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Namn

Antal

%

Sektor Omsorg

24

40

Sektor Lärande

14

23,3

Sektor Samhällsutveckling

14

23,3

Ledning och verksamhetsstöd (fd 6
Stab)

10

Sektor Miljö och bygg

2

3,3

Total

60

100

1. Jag har gått igenom samverkansavtalet med mina medarbetare de senaste 12 månaderna.

2. Jag har haft mål och lönesamtal med mina medarbetare under de senaste 12 månadern
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3. Jag använder personprofilen vid Mål och lönesamtalet

4. Jag har haft Mål- och uppföljningssamtal med mina medarbetare de senaste 12
månaderna (under hösten).
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5. Jag har gått igenom arbetsmiljöpolicyn med mina medarbetare de senaste 12 månaderna.

6. Jag har genomfört en skyddsrond de senaste 12 månaderna
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7. Finns det skriftliga instruktioner för särskilt riskfyllda arbetsuppgifter?

8. Har du kännedom om kommunens riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete?
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9. Utreder och åtgärdar du inkomna tillbud och olycksfall i Kia?

10. Har du tillsammans med din arbetsgrupp arbetat med resultatet från medarbetarenkäten
2019? (HME)

26
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11. Är medarbetarna delaktiga i det systematiska arbetsmiljöarbetet?

12. Har Ni gjort någon risk- och konsekvensbeskrivning i samband med någon
förändring/omorganisation under året?
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13. Har du rehabplaner för samtliga medarbetare som varit sjuka mer än 60 dagar?

14. Har du bokat tid hos företagshälsovården för dina medarbetare med upprepad
korttidsfrånvaro? (mer än 6 ggr på ett år)
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15. Har du gått igenom policy gällande kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella
traksserier och repressalier med dina medarbetare?

16. Känner du till rutiner för chefer gällande kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella
trakasserier och repressalier?
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17. Har dina medarbetare fått tagit del av ”Infobladet för medarbetare” gällande kränkande
särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier?

18. Jag har arbetat med jämställdhet/mångfald i samband med APT under de senaste 12
månaderna

30
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19. Säkerställer du att det är rökfri arbetstid inom din enhet?

31
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Arbetsskada/Tillbud/Riskobservation 2020
Under år 2020 har totalt 544 avvikande händelser, det vill säga arbetsskador, tillbud och
riskobservationer anmälts i kommunens webbsystem KIA (kommuners informationssystem om
arbetsmiljö) som infördes för Orust kommuns medarbetare under år 2015. KIA-systemet ersätter
tidigare blankettrutin vid anmälning av skada/tillbud.
Arbetsskada
Som arbetsskada räknas olycksfall under arbetstid (skada som plötsligt inträffar) och
arbetssjukdom (skada som uppstår av långsam nötning). Även skador som inträffar på väg till
eller från arbete/bostad räknas som arbetsskada och kallas färdolycksfall.
Under år 2020 anmäldes 100 olycksfall, 28 arbetssjukdomar och 2 färdolycksfall. Fördelat per
sektor enligt nedan:
Händelsetyp
Omsorg Lärande SamhällsMiljö/ Ledning och
utveckling
Bygg
verksamhets
stöd
Olycksfall
62
26
12
0
0
Arbetssjukdom 16
3
2
7
0
Färdolycksfall
1
0
0
1
0
Skadeorsak vid olycksfall: I KIA-systemet finns 28 olika skadeorsaker att välja mellan. Under
2020 är följande 15 olika skadeorsaker anmälda:
Ledning
Samhälls- Miljö/ Verksam
Skadeorsak vid Olycksfall
Omsorg Lärande utveckling Bygg hetsstöd
Falla i samma nivå (snubbla, halka)
13
5
3
Fall från höjd
1
Skadad av djur
Skada av egenhanterat föremål
1
2
Fastnat eller klämts mellan föremål 4
2
Slag mot fast föremål
1
Skadad av person
5
3
Hot och våld
7
12
Akut överansträngning (av t e x dra,
skjuta, lyfta)
19
Psykisk överbelastning
2
Ergonomiska faktorer (ensidigt,
statiskt, repetitivt)
4
Kontakt med vasst föremål
1
1
Cykelolycka
Övrigt
2
2
2
Fordonsolycka
2
Kontakt med skadligt ämne (även
inandning)
Kontakt med rörlig maskindel
Träffats av flygande eller fallande
föremål
1
2
2
Utsatt för kyla, hetta eller strålning
1
Komma i kontakt med elström
Summa sektor
62
26
12
0
0
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Inom sektor Omsorg dominerar skadeorsaken akut överansträngning och inom lärande
dominerar hot och våld.
Arbetssjukdom
Under år 2020 anmäldes 28 händelser under begreppet arbetssjukdom där följande
händelserubriker uppgivits: allergi, stress, överansträngning, psykisk ohälsa och stress, ohälsosam
arbetsmiljö.
Färdolycksfall
Under år 2020 anmäldes 2 färdolycksfall.
Tillbud
Ett tillbud är en avvikande händelse som skulle kunnat leda till ett olycksfall eller annan ohälsa.
Det finns en risk att det blir ett olycksfall nästa gång samma händelse inträffar.
Under år 2020 anmäldes 322 tillbudshändelser. Fördelat per sektor enligt nedan:
Händelsetyp Omsorg
Lärande
Samhälls- Miljö/bygg Ledning och
utveckling
verksamhetsstöd
Tillbud
226
82
12
2
0
Skaderisk vid tillbud: I KIA-systemet finns 28 olika skaderisker att välja mellan. Under 2020 är
följande 16 olika skaderisker anmälda:
Ledning
Samhälls- Miljö/ verksam
Skaderisk vid Tillbud
Omsorg Lärande utveckling Bygg hetsstöd
Falla i samma nivå (snubbla, halka)
2
Falla från höjd
2
Brand (även explosion)
2
2
Träffas av flygande eller fallande
föremål
2
2
Fastna eller klämmas mellan föremål
1
Skadad av person
12
Hot och våld
80
51
9
1
Akut överansträngning (av t e x dra,
1
skjuta, lyfta)
26
Psykisk överansträngning (chock,
hot)
4
Skadad av djur
Komma i kontakt med vasst föremål
Ergonomiska faktorer (ensidigt,
statiskt, repetitivt)
6
Övrigt
43
12
2
Fordonsolycka
Psykisk överbelastning
45
12
Skada av egenhanterat föremål
1
Komma i kontakt med skadligt ämne
(även inandning)
1
1
Slå mot fast föremål
1
Komma i kontakt med elström
Utsättas för kyla eller hätta
1
Summa sektor
226
82
12
2
0
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Riskobservation
En riskobservation är en observation av något fel i arbetsmiljön som kan leda till ett tillbud eller
olycksfall eller annan ohälsa.
Under år 2020 anmäldes 92 riskobservationer.
Händelsetyp

Omsorg

Riskobservation 49

Lärande
35

Samhälls- Miljö/bygg
utveckling
3
4

Ledning och
verksamhetsstöd
1

Skaderisk vid riskobservation: I KIA-systemet finns 28 olika skaderisker att välja mellan.
Under 2020 är följande 15 olika skaderisker anmälda:

Skaderisk vid Riskobservation
Falla i samma nivå (snubbla, halka)
Falla från höjd
Komma i kontakt med vasst föremål
Skadad av person
Hot och våld
Akut överansträngning (av t e x dra,
skjuta, lyfta)
Psykisk överbelastning (chock, hot)
Ergonomiska faktorer (ensidigt,
statiskt, repetitivt)
Övrigt
Psykisk överbelastning
Fordonsolycka
Fastna mellan föremål

Omsorg
6
1
1
2
7

Brand
Joniserande strålning, radioaktiva
gaser/partiklar
Slå mot fast föremål

2

Summa sektor

49

Lärande

Samhällsutveckling

Miljö/ Ledning
Bygg verksam
hetsstöd

3
3

2

1

2
3
5
18
1

1
2
5
21

2

1
1
1
1
35

3

4

1
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Riskbedömningar
En riskbedömning är att bedöma de risker som har identifierats i verksamheten för att värdera
om riskerna är allvarliga eller inte. Att bedöma risker är en del av det systematiska
arbetsmiljöarbetet för att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet.
Reglerna om det systematiska arbetsmiljöarbetet säger att riskbedömningar ska göras i samband
med förändringar i verksamheten. Med det menas ändringar som inte utgör en del av den dagliga
verksamheten, som till exempel när ny arbetsutrustning införs, personalförändringar,
förändringar av arbetsmetoder eller arbetstider eller vid om- och nybyggnationer. Riksbedömning
ska göras innan förändringar genomförs för att eventuella åtgärder ska kunna genomföras i tid.
Under 2020 har totalt 86 riskbedömningar genomförts inom kommunen. Nedan listas de
vanligaste förekommande anledningarna till riskbedömning.
Anledning till
riskbedömning
Covid 19
Omorgansiation
Om eller
nybyggnadtion
Övrigt
Totalt

Omsorg

Lärande

15
23
6

11
15
1

5
49

1
28

Samhällsutveckling
4
1
1
6

Miljö/
Bygg

Ledning och
verksamhetsstöd
1
2

3
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Nyttjad företagshälsovård 2020
Sedan 2018 har Orust kommuns samarbetspartner inom företagshälsovård varit Avonova Hälsa
AB. Avonova är en rikstäckande företagshälsovård och medarbetarna inom kommunen har
kunnat välja mellan deras mottagningar i Uddevalla eller Stenungssund. Avtalet med Avonova
gick ut 2020-12-31 och under kommande år får Orust kommun en ny leverantör av
företagshälsovård.
Under 2020 har Avonova varit behjälplig inom olika insatser, både förebyggande och
hälsofrämjande åtgärder men också avhjälpande och rehabiliterande aktiviteter. Även under detta
år har den största posten varit insatser vid upprepad korttidsfrånvaro som bygger på en rutin som
funnits några år inom kommunen. Rutinen innebär att vid sex ggr sjukfrånvaro eller fler på en
tolvmånaders period skickas medarbetaren till företagshälsovården för ett hälsosamtal med
sjuksköterska/rehabkoordinator som följs upp med ett trepartsantal tillsammans med chef. Chef
och medarbetaren får med sig en handlingsplan att följa upp på hemmaplan för att arbeta vidare
med tidiga insatser för att minimera korttidsfrånvaron. Under året har rutinen för upprepad
korttidsfrånvaro kompletterats med ett krav på läkarintyg från första dagen vid sjukfrånvaro från
och med tionde sjuktillfället, men utifrån årets pandemi har detta inte kunnat genomföras fullt ut.
Ett politiskt beslut är taget under året som innebär besök på företagshälsovården och
förstadagsintyg efter fem frånvarotillfällen. Detta beslut har inte tillämpats ännu på grund av det
rådande regelverket med anledning av pandemin.
Andra stora poster är bland annat de lagstadgade hälsoundersökningarna som görs för
räddningstjänsten och nattpersonal, där räddningstjänstens undersökningar genomförs varje år.
Samtalsstöd för medarbetare med arbetsrelaterade besvär har också genomförts i större skala
samt bedömningar av fysisk arbetsmiljö, vilket tex kan vara undersökningar av eventuell
byggrelaterad ohälsa. Arbetsförmågebedömingar och hantering av alkholproblematik har också
genomförts under året men även vaccinering av TBE för berörd personal. Posten övrigt bestod
bland annat av utbildning, läkarbesök och annan arbetsmiljörelaterad rådgivning.

Tjänster hos företagshälsovården
350 000,00 kr
325 000,00 kr
300 000,00 kr
275 000,00 kr
250 000,00 kr
225 000,00 kr
200 000,00 kr
175 000,00 kr
150 000,00 kr
125 000,00 kr
100 000,00 kr
75 000,00 kr
50 000,00 kr
25 000,00 kr
0,00 kr
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Personalstatistik
Här följer en redovisning av Orust kommuns medarbetare. Uppgifterna omfattar månadsavlönad
personal anställda enligt AB (Allmänna bestämmelser) där inget annat anges. Det innebär att
timavlönade medarbetare och medarbetare som är anställda enligt PAN-avtalet (personliga
assistenter och anhörigvårdare) BEA-avtalet (medarbetare i arbetsmarknadspolitiska insatser) och
RIB-avtalet (deltidsbrandmän) inte är med i statistiken, om det inte särskilt anges. Alla belopp är
exklusive personalomkostnadspålägg.
Antal anställda
Den 31 december 2020 hade Orust kommun 1 228 anställda med månadslön vilket innebar att
antalet anställda var något färre jämfört med året innan då antalet anställda med månadslön
var 1 255. Andelen visstidsanställda var 2020 7,3 % av alla anställda med månadslön.
Motsvarande siffra för 2019 var 9,9 %. Andelen tillsvidareanställda medarbetare har mellan dessa
år ökat medan andelen visstidsanställda har minskat.

Månadsavlönade medarbetare 2018-2020
1200
1000
800
600
400
200
0

2018

2019
tillsvidareanställda

2020
visstidsanställda

Antal månadsavlönade medarbetare per sektor, könsuppdelad
Sektor
Antal
Förändring
medarbetare jämfört med
2020
2019
Kommunförvaltningen
Ledning och verksamhetsstöd
60
+4
Lärande
378
-17
Omsorg
609
-2
Samhällsutveckling
156
-14
Miljö och bygg
27
-2
Totalt
1230
-31

Andel
kvinnor

Andel
Män

67 %
87 %
90 %
59 %
70 %
83 %

33 %
13 %
10 %
41 %
30 %
17 %
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Skillnader i totalt antal medarbetare kan skilja sig åt när vi tittar på totalt antal anställda och
anställda per sektor på grund av att det kan finnas medarbetare som är anställda på fler än ett
sektorsområde. Sektorcheferna är medräknade i sitt respektive sektorsområde.
Könsfördelning, medarbetare och chefer
83 % av kommunens medarbetare är kvinnor. Av kommunens 70 chefer är 71 % kvinnor vilket
är en liten minskning jämfört med föregående år.
Antal anställda/chef i genomsnitt
2020-12-31 per sektor
Kommunförvaltningen
Ledning och verksamhetsstöd
Lärande
Omsorg
Samhällsutveckling
Miljö och bygg
Totalt

Antal
anställda

Antal
chefer

Anställda
exkl.
chefer

Genomsnitt
Anställda
per chef

60
378
609
156
27
1230

7
17
29
15
2
70

53
361
580
141
25
1160

8
21
20
9
13
17

Ovanstående bild visar ett genomsnitt av antal anställda per chef vid kommunens sektorer. Den
enskilda chefen har i genomsnitt 17 medarbetare. Antalet underställda medarbetare påverkar
förutsättningarna för ledarskapet och frågan bör därför analyseras och värderas i det systematiska
arbetsmiljöarbetet för chefer. Antalet medarbetare per chef varierar mellan 2-37 medarbetare.
Timavlönade medarbetare
Timavlönade medarbetare arbetade sammanlagt 239 117 timmar under 2020, vilket motsvarar
140,6 årsarbeten. Under 2019 motsvarade de timavlönade 145,7 årsarbeten (ett årsarbete utgör
1 700 timmar).
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Sysselsättningsgrad hela kommunens verksamhet
I november 2019 var 90,2 % (2018 72,4 %) av Orust kommuns medarbetare heltidsanställda.
Motsvarande för landet (alla landets kommuner) var 81 % (2018 79,6 %). Av Orust kommuns
medarbetare arbetade 63,2 % heltid (2018 59,6 %). Motsvarande för landet var 69 % (2018 68,1
%)

Heltidsanställda
månadsavlönade
Nov 2019
0,7

95,00%
90,00%

90,20%

69%

0,68
0,66

85,00%

81%

80,00%
75,00%

Heltidsarbetande
månadsavlönade
Nov 2019

63,20%

0,64
0,62
0,6

Orust

Landet

Orust

Landet

Den genomsnittliga faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade (helt lediga ingår inte) var
i Orust kommun 89,8 % (2018 88 %) och i landet 91,8 % (91,6 %)

Genomsnittlig sysselsättningsgrad
Nov 2019
91,80%

92,00%
91,50%
91,00%
90,50%
90,00%

89,80%

89,50%
89,00%
88,50%

Orust

Landet
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Sysselsättningsgrad vård och omsorg
I november 2019 var 91,3 % (2018 56,4 %) av Orust kommuns medarbetare inom vård och
omsorg heltidsanställda. Motsvarande för vård och omsorg i landet (alla landets kommuner) var
65,4 % (2018 62,9 %). Av Orust kommuns medarbetare inom vård och omsorg arbetade 49,2 %
heltid (2018 44,2 %). Motsvarande för vård och omsorg i landet var 53,5 % (2018 51,6 %).

Heltidsanställda
månadsavlönade
Nov 2019
vård och omsorg
100,00%

91,30%

80,00%

53,50%

54,00%
53,00%

65,40%

60,00%

52,00%
51,00%
50,00%

40,00%

49,20%

49,00%

20,00%
0,00%

Heltidsarbetande
Nov 2019
vård och omsorg

48,00%
Orust

Landet

47,00%

Orust

Landet

Den genomsnittliga faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade (helt lediga ingår inte)
medarbetare inom vård och omsorg var i Orust kommun 87,3 % (2018 84,2 %) och inom vård
och omsorg i landet 89 % (2018 88,5 %).

Genomsnittlig sysselsättningsgrad
Nov 2019
vård och omsorg
89,50%

89%

89,00%
88,50%
88,00%
87,50%

87,30%

87,00%
86,50%
86,00%

Orust

Landet

Sysselsättningsgrad månadsavlönade november 2019 statistik hämtad från SKR Heltidsresan
Jämförelsestatistik för 2020 saknas vid tidpunkten för framtagande av detta dokument
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Åldersstruktur
Av Orust kommuns medarbetare med månadslön var 11,0 % eller 120 medarbetare under 30 år,
19 % eller 239 medarbetare var 60 år eller äldre.

Åldersstruktur 2020-12-31
28,00%

30,00%
24,00%
25,00%
20,00%
15,00%

19,00%

18,00%

11,00%

10,00%
5,00%
0,00%

20-29 ÅR

30-39 ÅR

40-49 år

50-59 år

60- år

Medelåldern i november 2019 bland kommunens medarbetare med månadslön var 46,7 år.
Kvinnornas medelålder var 46,6 år och männens 47,3 år. Medelåldern i november 2018 var 46,8
år. Medelåldern är något lägre jämfört med föregående år. Som jämförelse var medelåldern 2019
bland medarbetarna i riket (Sveriges alla kommuner) 45 år.
Jämförelsestatistik för 2020 saknas vid tidpunkten för framtagande av detta dokument.
Under 2020 arbetade 21 månadsavlönade medarbetare som var 67 år eller äldre i Orust kommun.
Pensionsavgångar
Kommunen hade 2020-12-31 239 medarbetare som var 60 år eller äldre, se diagram ovan under
rubriken Åldersstruktur 2020-12-31. Det innebär att 19 % av kommunens totala andel
medarbetare som är månadsavlönade kommer att gå i pension under de kommande 5 till 8
åren.
Under 2020 var den genomsnittliga faktiska pensionsåldern 64,4 år. Totalt gick 35 medarbetare i
pension under året.
Personalomsättning – externa avgångar för tillsvidareanställda
Nedanstående siffror baseras på tillsvidareanställda medarbetare vars anställning har avslutats
under året. Anledningar till att en anställning upphör kan bland annat vara att medarbetaren har
sagt upp sig på egen begäran, pension, eller annan orsak.
Personalomsättningen, inklusive pensionsavgångar för tillsvidareanställda medarbetare
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under 2020 hamnade på 10,5 % vilket är en minskning jämfört med föregående år då
personalomsättningen var 16,3 %. Pensionsavgångarnas andel av den totala
personalomsättningen för 2020 var 31 %.
Under 2020 annonserade Orust kommun efter nya medarbetare vid 141 tillfällen. De
kompetenser som var mest eftersökta under året var undersköterskor, lärare, Socialsekreterare.
Avgångsenkät
Avgångsenkäten, som innehåller 10 frågor, har som syfte att undersöka avgångsorsaker hos
medarbetare som avslutat sin tillsvidareanställning och deras upplevelse av Orust kommun som
arbetsgivare. De som slutat med ålderspension som orsak ingår inte i enkäten.
Under år 2020 skickades avgångsenkäten ut till 70 personer, det är 25 färre personer än
föregående år. Enkäten har besvarats av 31 personer vilket ger en svarsfrekvens på 44 %. Flest
som svarat har arbetet inom Vård och omsorgsarbete och den övervägande delen av dem som
slutat har arbetat mindre än 5 år. Den vanligaste anledningen till att man slutat i Orust kommun
är nytt jobb och att man bytt på grund av högre lön eller andra arbetsuppgifter alternativt
”annat”.
De flesta har angett att man var nöjda med Orust kommun som arbetsgivaren och har haft ett
gott samarbete med sin både sin chef och sina kollegor.
1. Kön
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2. Ålder

3. Yrkeskategori- ange huvudområde
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4. Hur länge var du anställd i Orust kommun innan du slutade?

5. Vilken sysselsättningsgrad hade du senaste året innan du slutade?
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6. Vilket/vilka var skälen till att du slutade i Orust kommun?

7. Om du valt att gå till ny arbetsgivare, vilket/vilka var skälen till det
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8. Skulle du rekommendera andra att jobba inom Orust kommun?

9A. Jag var nöjd med Orust kommun som arbetsgivare
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9B. Jag har trivts med mina arbetsuppgifter

9C. Jag har kunnat påverka min arbetssituation
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9D. Min kompetens har tagits tillvara på ett bra sätt i verksamheten

9E. Jag har haft möjlighet att utvecklas i mitt arbete
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9F. Jag har haft ett bra samarbete med min närmaste chef

9G. Jag har haft ett bra samarbete med mina kollegor

10. Övriga åsikter om din arbetsplats och/eller om Orust kommun som arbetsgivare
Fråga nummer tio gav en möjlighet att fritt skriva om sina åsikter. Sammanfattningsvis var det
några som skrev att Orust kommun var en fantastisk och utvecklande arbetsplats men några tar
också upp de ständiga förändringarna vilket är till personalens nackdel och upplevelsen av att
inte bli lyssnad på vare sig av ledning eller politik.
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Sjukfrånvaro
Under året har sjukfrånvaron ökat något. Denna ökning är dock marginell om man betänker att
en pandemi har pågått under en större del av perioden. Under inledningen av året sågs en trend
med sjunkande sjuktal men när pandemin drabbade Sverige i mars så ökade dessa igen. Ett antal
åtgärder genomfördes under året i syfte att komma tillrätta med sjukfrånvaron och en ny
leverantör för företagshälsovård upphandlades
Ett digitalt stöd till rehabiliteringsprocessen är implementerat i verksamheterna (ADATO).
Samtliga chefer i kommunen kan använda detta stöd för att dokumentera i samband med
rehabilitering men även för att få ett stöd i sitt arbete i samband med upprepad korttidsfrånvaro.
Syftet är att förenkla för cheferna men även att kvalitetssäkra dessa processer.
Sedan september 2019 har Suntarbetslivs Resursteam stöttat Sektor Omsorg i ett arbete med att
skapa hälsosamma arbetsplatser och sänka den upprepade korttidsfrånvaron. Suntarbetsliv jobbar
med att stärka de framforskade friskfaktorer som är viktiga för den kommunala sektorn och att
förändrat beteende genererar ett annat resultat. Detta arbete har fortlöpt under året och verktyg
för denna process är framtagna i syfte att samtliga sektorer ska kunna arbeta utifrån detta
koncept.
I den följande redovisningen av sjukfrånvaro ingår inte timavlönade medarbetare. Avtalen som
ingår: AB, BEA och PAN.
Sjukfrånvaro
Över 60 dagar

2019
35,1 %

2020
36,5 %

- 29 år

11,7 %

13,9 %

30 – 49 år

8,0 %

9,4 %

50 – år

9,4 %

10,1 %

Kvinnor

9,9 %

11,2 %

Män

5,4 %

5,8 %

Totalt

9,1 %

10,2 %

Orust i jämförelse med andra kommuner 2019
Som jämförelse hade kommunerna i riket under 2019 genomsnittlig total sjukfrånvaro bland
sina medarbetare på 6,7 % (jämfört med 9,1 % för Orust kommun) och andelen sjuka 60 dagar
eller mer var för riket 44,2 % för kommunerna i riket (jämfört med 36,5 % för Orust kommun).
De kommunerna med lägst sjukfrånvaro 2019 låg på 4,2 % och kommuner med högst total
sjukfrånvaro låg på 9,4 %.
Jämförelsestatistik för 2020 saknas vid tidpunkten för framtagande av detta dokument.
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Yrkesgrupper med högst respektive lägst sjukfrånvaro
Nedan följer de yrkesgrupper som har haft högst respektive lägst sjukfrånvaro under 2020.
Urvalet är baserat på befattningar med minst 10 medarbetare per yrkesgrupp och avser
sjukfrånvaroandel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden.
Befattning

Högst
sjukfrånvaro
2020
19,2%
16,4 %
15,8 %
14,0 %

Lokalvårdare
Undersköterska
Stödassistent
Vårdbiträde

Befattning
Rektor
Drifttekniker
Administratör
Sjuksköterska

Lägst
sjukfrånvaro
2020
1,9 %
2,3 %
3,2 %
5,8 %

Kostnader för personal
I personalkostnaderna ingår alla som under året fått lön eller arvode utbetalt av Orust kommun.
Kostnad
Belopp år 2018
Belopp 2019
Belopp 2020
Månadslöner

434 145 790

458 093 894

469 234 047

Tillägg (ob-ers, jour,
beredskap,
semesterers. m.m.)
Övertid/fyllnadstid

33 610 287

34 966 248

35 399 547

7 794 194

6 203 585

5 478 762

Arvoden

9 389 970

9 509 935

7 949 183

Timavlönade

36 688 355

39 054 129

37 098 826

Frånvaro

-52 935 126

-69 494 375

-74 799 548

3 652 949

2 988 594

2 540 954

472 346 419

481 322 010

482 901 771

Övrigt (bilers,
omkostnadsers,
traktamente m.m.)
Totalt

Semester – och okompenserad övertidsskuld
Semesterskulden som består av ej uttagen semester hos personalen uppgick vid årsskiftet
till 22,1 mnkr.
Okompenserad övertidsskuld som består av ej kompenserad övertid/fyllnadstid uppgick vid
årsskiftet till 1,67 mnkr.
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Arbetsmiljö- och personalbokslut 2020
Personalfesten ersattes av en gåva
Med anledning av Covid 19 så fick den årliga personalfesten ställas in. Festen ersattes med en
gåva där alla medarbetare kunde handla något för 400 kr. En förutsättning var att gåvan
inhandlades på ett företag som geografiskt var beläget på Orust. Gåvan blev mycket uppskattad
och vid årets slut hade 1246 personer inhandlat sin gåva. Gåvorna inhandlades på en mängd olika
ställen såsom ; Olssons skor, Göksäter, Henåns blomster, Butik KIWI, Morlanda
Handelsträdgård RJ närproducerat, Glittriga Ting, Carma kroppsvård, Orust elektriska AB,
Henåns fisk och skaldjur , Bohuslänsk Deli, Berrgholtz trädgård och hantverk samt många fler.

Orustmiddagen 2020
Den planerade Orustmiddagen för kommunens 21 medarbetare som 2020 varit anställda i 25 år
fick ställas in på grund av pandemin. Möjligheteten att välja en resecheck som gåva fick också tas
bort då vår samarbetspartner Resia försattes i rekonstruktion.Samtliga jubilarer fick istället ett
presentkort på butiken smycka. Vi vill så klart fira dessa ”25 åringar” på bästa sätt så ambitionen
är att de istället kommer att bjudas in till Orustmiddagen hösten 2021.
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