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Verksamhetsberättelse 2021 för Sektor Lärande 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
Godkänna verksamhetsberättelse och årsbokslut för 2021 för Sektor Lärande daterad 
2022-01-31. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sektor lärandes resultat för 2021 blev +8,3 mnkr. Pandemin har haft stor betydelse för 
resultatet, till exempel har sektorn fått bidrag på 1,3 mnkr för sjuklöneersättningar. Även 
andra intäkter har haft stor betydelse för resultatet, så som högre bidrag till regional 
yrkesutbildning än förväntat samt föräldraintäkter där man trodde att pandemin skulle 
påverka intäktsflödet men där den effekten uteblev. Annan bidragande orsak är lägre 
kostnader för köp av plats i annan kommun än förväntat, gäller både grundskolan där 
antalet elever blivit färre som väljer annan kommun men också gymnasieskolan där 
kostnad per elev blev lägre än beräknat. Bakom resultatet finns också hårt jobb bakom 
att få ner kostnaderna för att sänka befarat underskott, komma inom ram eller göra 
plusresultat för att andra enheter har haft tuffare situation. 
 
Årsbokslut per verksamhet 
 
Sektorsövergripande +1,6 mnkr 
Antalet nyanlända där kommunen får etableringsersättning från Migrationsverket 
sjunker på Orust. I år blev lärandets intäkt 2,4 mnkr, att jämföra med 2019 med 4,4 
mnkr. Budgeten sänktes inför 2021, men utfall mot budget blev ändå -0,2 mnkr. 
I gengäld gick skolskjuts plus med 1,2 mnkr. Handlar främst om oklarheter vid årets 
början om kostnaden för den upphandlade busstrafiken så budgeteringen blev för hög. I 
överskottet ingår också att Orust kommun fick del av det Coronastöd som Västtrafik 
fått från staten. Men i gengäld har sektor lärande tagit upphandlingskostnader för de nya 
skolbussarna som startar hösten 2022. 
 
Inom denna budget fanns också 0,61 mnkr för demografiska förändringar under året 
inom sektorn. Inflyttningen har som tidigare år varit högre än utflyttningen i 
förskoleåldern och grundskoleåldern men i det interna resursfördelningssystemet blir 
inte effekten så tydlig som andra år. Handlar främst om att enskilda förskolor och de 
kommunala förskolorna får halv ersättning för barn 3-5 år som är i verksamhet 15 
timmar per vecka eller mindre. Dessa barn har 2021 ökat i antal. Högt födelsetal 2021 
på Orust bedöms vara främsta orsaken, många har fått småsyskon och vistas färre och 
kortare dagar på förskolan. 
 
  



   Datum Diarienummer 2(4) 
  2022-01-31 KS/2022:68

 
Förskolan +2,5 mnkr 
1,3 mnkr avser plus på de sju kommunala förskolorna samt öppna förskolan och 
barnomsorgs på obekväm arbetstid (”nattis”). I detta ligger ersättning från staten för 
sjuklönekostnader på 0,6 mnkr. Bedömningen är att även stor del av resterande plus 0,7 
mnkr har koppling till Covid-19. Sjukfrånvaro utan att ta in vikarie sänker kostnaderna. 
På vissa enheter har hög frånvaro bland barnen sänkt vikariekostnaderna, i andra fall 
stor sjukfrånvaro bland pedagogerna men få vikarier att tillgå. I perioder betydligt färre 
barn på nattis än förväntat, uteblivna kostnader för timvikarier och färre tillfällen med 
dubbelbemanning. Antalet inskrivna barn i förskola på Orust har varit högre än 
budgeterat. Däremot har antalet barn i åldern 3-5 år inskrivna max 15 timmar per vecka 
ökat vilket också påverkar ekonomin då dessa innebär halv resurstilldelning. Köp av 
förskoleplatser i annan kommun har minskat och de fristående förskolorna i Orust 
kommun har haft något färre barn inskrivna är vanligt år. Det tillsammans med vakant 
rektorstjänst halva året och högre föräldraintäkter än budgeterar bidrar till plusresultatet. 
 
Grundskolan +0,2 mnkr 
Ersättning för sjuklönekostnader uppgick till 0,8 mnkr. Även om enheterna totalt slutar 
året med budget i balans så finns det enheter med -1 mnkr i bokslutet och andra med 
plusresultat på drygt 0,5 mnkr. Statsbidraget Skolmiljarden på 1,4 mnkr till Orust 
kommun har gått till grundskolan och årskurs 4-9. 
 
Inom grundskolan är det svårt att bedöma hur mycket kostnadsminskningar som 
funnits på grund av Covid-19. Situationen skolorna emellan har varit väldigt olika. Vissa 
haft väldigt tufft med frånvarande pedagoger och andra mindre frånvaro. Från och till 
väldigt svårt att få vikarier. Från och till stor frånvaro bland elever vilket också påverkat 
vikariesituationen. Rektorerna med plusresultat nämner ofta som orsak att föräldralediga 
eller sjukskrivna behöriga lärare ersätts med obehöriga då behöriga vikarier är mycket 
sällsynta. Effekten i pengar blir då på en längre period betydande när löneskillnaden 
mellan behöriga och icke behöriga är mycket stor. Återbetalning av statsbidrag inom 
grundskolan är inte vanligt förekommande men sker för 2021. Uppgår till närmare 1,5 
mnkr, handlar främst om pandemirelaterade projekt där antingen tidsmässigt inte mäktat 
med projekt eller att de inte varit möjliga på grund av restriktioner som kommit och gått 
under året. 
 
Gymnasiet och vuxenutbildning +3,9 mnkr 
Verksamhetsförändring 2021 har varit att Särvux inte bedrivits och det var svårt vid 
budgetarbetet att ha någon uppfattning kring köp av särvuxplatser. Budgeten som sattes 
på 0,4 mnkr har inte nyttjats. Andra större verksamhetsförändringen var nedläggningen 
av hantverksprogrammet. Låga intäkter då det var få elever och de läste enbart några 
månader under våren, men i gengäld låga personalkostnader. Försäljning av inventarier 
inom verksamheten har skett. Bokfört värde var 75 tkr men försäljningen gav 0,3 mnkr i 
intäkter. Därtill försäljning av en verksamhetsbyggd båt á 80 tkr. Intäkterna har till viss 
del gått till möbelinköp och digitala verktyg till verksamheten. 
 
Betydande del av överskottet härrör den regionala yrkesutbildningen och det statsbidrag 
som finns för det. Dels blev återbetalningen för 2020 inte så hög som beräknat så blev 
närmare 0,6 mnkr som egentligen skulle legat på 2020. Därtill högre intäkter än beräknat 
för statsbidraget 2021 så totalt blev effekten plus mot budget på statsbidrag 
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vuxenutbildning 2 mnkr mot budget. Sena beslut kring bidragen och förutsättningar 
som ändras till kommunens fördel gör att det är svårt att ställa om verksamheten till de 
nya förutsättningarna och resultatet blir plusresultat. Andra år är det stora avslag på 
statsbidraget så förutsättningarna varierar mycket från år till år vilket gör det svårt att 
parera upp och ner med budgetmedel utifrån hur mycket staten bidrar med. 
 
Cirka 50 mnkr är budgeten gällande köp av gymnasieplatser. Denna budget förändras 
årligen utifrån demografin. Samtidigt är det så mycket mer som påverkar kostnaden än 
demografin. Det handlar också om vilka program eleverna väljer och hur stor andel som 
tar sig igenom gymnasieutbildningen på 3 år. Ett extra år är ungefär en extra kostnad per 
elev på 0,1 mnkr. Kostnad jämfört med budget blev 0,8 mnkr lägre än budget. Utifrån 
budgetens storlek och att så många faktorer spelar in är differens på en miljon plus eller 
minus fullt rimliga avvikelser. En analys som gjorts är dock att färre av Orusts 
gymnasieelever väljer Uddevalla och fler väljer Stenungsund. Då prislappen på flertalet 
program är lägre i Stenungsund än Uddevalla bidrar det till plusresultat. 
Zonförändringen gällande busstrafiken har också genererat lägre kostnader för 
busskorten. 
 
Kulturskolan +0,1 mnkr 
Orsakerna är främst pandemirelaterade. Ersättning för sjuklöner men utan 
vikariekostnader, lägre kostnader för transporter och evenemang som inte kunna 
genomföras. 
 
Investeringar 
Sektor lärande har för 2021 haft 1 mnkr till verksamhetsinvesteringar. 0,55 mnkr har 
nyttjats och främst har dessa medel gått till förskolornas utomhusmiljö. 
 
Framtida utmaningar 
Antal elever med särskilda behov i våra förskolor och skolor ökar. Sektor lärande 
behöver jobba mer med förebyggande arbete både inom sektorn men också i samarbete 
med Socialtjänsten. Mindre barngrupper skulle öka möjligheterna att tidigt ge rätt 
insatser för våra barn och det skulle troligen leda till färre antal elever i behov av särskilt 
stöd i grundskolan. Det blir mer och mer tydligt att det behövs en utökad ram för 
förskolan för att kunna få till mindre barngrupper enligt Skolverkets riktlinjer. 
De förebyggande insatserna behöver ökas på olika sätt inom sektor lärandets 
verksamheter. Barnhälsan inom förskolan behöver byggas ut och kompletteras och 
breddas. Vårt projekt med Socialtjänsten behöver vi permanenta i vår verksamhet. 
Bedömningen är att ytterligare någon tjänst skulle behövas för att möta dessa barn och 
föräldrar för att få en fungerande tillvaro i skolan och i hemmet. Kanske är vi även här i 
behov av ramökning för att lyckats fullt ut finansiera detta. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-31 
Verksamhetsberättelse och årsbokslut för 2021 för Sektor Lärande daterad 2022-01-31 
 
Beslutet skickas till 
Sektor Lärande 
Ekonomienheten 
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1 Ekonomisk redovisning och analys 

Sektorn totalt, mnkr 
Budget 
helår 

Utfall 
helår 

Helårsprognos 
oktober 

Utfall föregående år 

Intäkter 31,8 37,9 37,2 41,3 

Kostnader -427,9 -425,7 -428,6 -421,9 

-varav 
personalkostnader 

-210,0 -211,9 -211,6 -205,2 

-varav lokalkostnader -43,7 -43,7 -43,7 -46,4 

Nettokostnader -396,2 -387,8 -391,4 -380,5 

Budgetram -396,2 -396,2 -396,2 -391,8 

Avvikelse 0,0 8,3 4,8 11,3 

 

Fördelning nettokostnad, 
mnkr 

Budget 
helår 

Utfall 
helår 

Avvikelse helår 
Avvikelse helår 
föregående år 

Sektorsövergripande -26,1 -24,5 1,6 2,2 

Förskola -83,1 -80,6 2,5 3,2 

Grundskola -205,2 -204,9 0,2 2,7 

Gymnasiet och 
vuxenutbildning 

-78,4 -74,5 3,9 3,2 

Kulturskolan -3,3 -3,2 0,1 0 

Summa -396,2 -387,8 8,3 11,3 

1.1  Analys av utfall 

Sektor lärandes resultat för 2021 blev +8,3 mnkr. Pandemin har haft stor 
betydelse för resultatet, till exempel har sektorn fått bidrag på 1,3 mnkr för 
sjuklöneersättningar. Även andra intäkter har haft stor betydelse för 
resultatet, så som högre bidrag till regional yrkesutbildning än förväntat 
samt föräldraintäkter där man trodde att pandemin skulle påverka 
intäktsflödet men där den effekten uteblev. Annan bidragande orsak är 
lägre kostnader för köp av plats i annan kommun än förväntat, gäller både 
grundskolan där antalet elever blivit färre som väljer annan kommun men 
också gymnasieskolan där kostnad per elev blev lägre än beräknat. 

Bakom resultatet finns också hårt jobb bakom att få ner kostnaderna för att 
sänka befarat underskott, komma inom ram eller göra plusresultat för att 
andra enheter har haft tuffare situation. 
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Sektorsövergripande +1,6 mnkr 

Antalet nyanlända där kommunen får etableringsersättning från 
Migrationsverket sjunker på Orust. I år blev lärandets intäkt 2,4 mnkr, att 
jämföra med 2019 med 4,4 mnkr. Budgeten sänktes inför 2021, men utfall 
mot budget blev ändå -0,2 mnkr. 

I gengäld gick skolskjuts plus med 1,2 mnkr. Handlar främst om oklarheter 
vid årets början om kostnaden för den upphandlade busstrafiken så 
budgeteringen blev för hög. I överskottet ingår också att Orust kommun 
fick del av det Coronastöd som Västtrafik fått från staten. Men i gengäld 
har sektor lärande tagit upphandlingskostnader för de nya skolbussarna 
som startar hösten 2022. 

Inom denna budget fanns också 0,61 mnkr för demografiska förändringar 
under året inom sektorn. Inflyttningen har som tidigare år varit högre än 
utflyttningen i förskoleåldern och grundskoleåldern men i det interna 
resursfördelningssystemet blir inte effekten så tydlig som andra år. Handlar 
främst om att enskilda förskolor och de kommunala förskolorna får halv 
ersättning för barn 3-5 år som är i verksamhet 15 h per vecka eller mindre. 
Dessa barn har 2021 ökat i antal. Högt födelsetal 2021 på Orust bedöms 
vara främsta orsaken, många har fått småsyskon och vistas färre och kortare 
dagar på förskolan. 

Förskolan +2,5 mnkr 

1,3 mnkr avser plus på de sju kommunala förskoleenheterna samt öppna 
förskolan och nattis. I detta ligger ersättning från staten för 
sjuklönekostnader på 0,6 mnkr. Bedömningen är att även stor del av 
resterande plus 0,7 mnkr har koppling till Covid-19. Sjukfrånvaro utan att 
ta in vikarie sänker kostnaderna. På vissa enheter har hög frånvaro bland 
barnen sänkt vikariekostnaderna, i andra fall stor sjukfrånvaro bland 
pedagogerna men få vikarier att tillgå. I perioder betydligt färre barn på 
nattis än förväntat, uteblivna kostnader för timvikarier och färre tillfällen 
med dubbelbemanning. Antalet inskrivna barn i förskola på Orust har varit 
högre än budgeterat. Däremot har antalet barn i åldern 3-5 år inskrivna 
max 15 timmar per vecka ökat vilket också påverkar ekonomin då dessa 
innebär halv resurstilldelning. Köp av förskoleplatser i annan kommun har 
minskat och de fristående förskolorna i Orust kommun har haft något färre 
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barn inskrivna är vanligt år. Det tillsammans med vakant rektorstjänst halva 
året och högre föräldraintäkter än budgeterar bidrar till plusresultatet. 

Grundskolan +0,2 mnkr 

Ersättning för sjuklönekostnader uppgick till 0,8 mnkr. Även om enheterna 
totalt slutar året med budget i balans så finns det enheter med -1 mnkr i 
bokslutet och andra med plusresultat på drygt 0,5 mnkr. Statsbidraget 
Skolmiljarden på 1,4 mnkr till Orust kommun har gått till grundskolan och 
årskurs 4-9. 

Inom grundskolan är det svårt att bedöma hur mycket kostnadsminskningar 
som funnits på grund av Covid-19. Situationen skolorna emellan har varit 
väldigt olika. Vissa haft väldigt tufft med frånvarande pedagoger och andra 
mindre frånvaro. Från och till väldigt svårt att få vikarier. Från och till stor 
frånvaro bland elever vilket också påverkat vikariesituationen. Rektorerna 
med plusresultat nämner ofta som orsak att föräldralediga eller sjukskrivna 
behöriga lärare ersätts med obehöriga då behöriga vikarier är mycket 
sällsynta. Effekten i pengar blir då på en längre period betydande när 
löneskillnaden mellan behöriga och icke behöriga är mycket stor. 
Återbetalning av statsbidrag inom grundskolan är inte vanligt 
förekommande men sker för 2021. Uppgår till närmare 1,5 mnkr, handlar 
främst om pandemirelaterade projekt där antingen tidsmässigt inte mäktat 
med projekt eller att de inte varit möjliga på grund av restriktioner som 
kommit och gått under året. 

Gymnasiet och vuxenutbildning +3,9 mnkr 

Verksamhetsförändring 2021 har varit att Särvux inte bedrivits och det var 
svårt vid budgetarbetet att ha någon uppfattning kring köp av 
särvuxplatser. Budgeten som sattes på 0,4 mnkr har inte nyttjats. Andra 
större verksamhetsförändringen var nedläggningen av 
hantverksprogrammet. Låga intäkter då det var få elever och de läste enbart 
några månader under våren, men i gengäld låga personalkostnader. 
Försäljning av inventarier inom verksamheten har skett. Bokfört värde var 
75 tkr men försäljningen gav 0,3 mnkr i intäkter. Därtill försäljning av en 
verksamhetsbyggd båt á 80 tkr. Intäkterna har till viss del gått till 
möbelinköp och digitala verktyg till verksamheten. 

Betydande del av överskottet härrör den regionala yrkesutbildningen och 
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det statsbidrag som finns för det. Dels blev återbetalningen för 2020 inte så 
hög som beräknat så blev närmare 0,6 mnkr som egentligen skulle legat på 
2020. Därtill högre intäkter än beräknat för statsbidraget 2021 så totalt blev 
effekten plus mot budget på statsbidrag vuxenutbildning 2 mnkr mot 
budget. Sena beslut kring bidragen och förutsättningar som ändras till 
kommunens fördel gör att det är svårt att ställa om verksamheten till de nya 
förutsättningarna och resultatet blir plusresultat. Andra år är det stora 
avslag på statsbidraget så förutsättningarna varierar mycket från år till år 
vilket gör det svårt att parera upp och ner med budgetmedel utifrån hur 
mycket staten bidrar med. 

Cirka 50 mnkr är budgeten gällande köp av gymnasieplatser. Denna budget 
förändras årligen utifrån demografin. Samtidigt är det så mycket mer som 
påverkar kostnaden än demografin. Det handlar också om vilka program 
eleverna väljer och hur stor andel som tar sig igenom gymnasieutbildningen 
på 3 år. Ett extra år är ungefär en extra kostnad per elev på 0,1 mnkr. 
Kostnad jämfört med budget blev 0,8 mnkr lägre än budget. Utifrån 
budgetens storlek och att så många faktorer spelar in är differens på en 
miljon plus eller minus fullt rimliga avvikelser. En analys som gjorts är dock 
att färre av Orusts gymnasieelever väljer Uddevalla och fler väljer 
Stenungsund. Då prislappen på flertalet program är lägre i Stenungsund än 
Uddevalla bidrar det till plusresultat. Zonförändringen gällande 
busstrafiken har också genererat lägre kostnader för busskorten. 

Kulturskolan +0,1 mnkr 

Orsakerna är främst pandemirelaterade. Ersättning för sjuklöner men utan 
vikariekostnader, lägre kostnader för transporter och evenemang som inte 
kunna genomföras, 

1.2  Investeringar 

Sektor lärande har för 2021 haft 1 mnkr till verksamhetsinvesteringar. 0,55 
mnkr har nyttjats och främst har dessa medel gått till förskolornas 
utomhusmiljö. 

1.3  Händelser under året 

Året har onekligen präglats av pandemin. Våren var ansträngd med mycket 
distansundervisning för våra elever på årkurs 7-9 på grund av 
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smittspridning. Hösten var inledningsvis lugnare men Sektor lärande hade 
en ovanligt hög sjukfrånvaro bland både personal och elever. Det som 
gjorde det ovanligt var att det var en betydligt längre period än vad det 
brukar vara. Förskolorna har också varit utsatta för en mycket högre smitta 
av RS-virus än vanliga år. Sektor lärandets personal med rektorerna i 
spetsen har varit oerhört duktiga på att anpassa sig efter uppkomna lägen. 
Den digitala utvecklingen har verkligen gått framåt under perioden. 

Verksamheten barnomsorg på obekväm arbetstid har bytt lokaler och finns 
nu på Ängsberget. Det har blivit en kvalitetsförbättring för verksamheten 
där lokalerna kan anpassas bättre efter barnens behov än tidigare. Att man 
ligger nära Henåns fritidshem är också en stor fördel. 

Förskolorna har under året genomfört fortbildning kring undervisning i 
förskolan med både förskollärarna och barnskötarna i kommunen. Vidare 
jobbar sektor lärande med att få till små barngrupper vid så många tillfällen 
som möjligt under veckan då vi vet att det bland annat förbättrar barnens 
språkutveckling. De nuvarande resurserna tas tillvara på bästa sätt men det 
saknas möjligheter att i nuvarande kostym lyckas uppnå Skolverkets 
riktlinje. 

Systematiska kvalitetsarbetet har varit i fokus inom sektor lärande det här 
året. Ett förbättrat systematiskt kvalitetsarbete är sjösatt med förhoppning 
att öka kvaliteten ytterligare på förskolorna och skolorna. 

Samarbete med Högskolan Väst kring att minska klyftan mellan pojkars och 
flickors skolresultat har fortsatt och kommunens grundskolor har stort 
fokus på detta område. 

Hantverksprogrammet inom Orust gymnasieskola har lagt ner och de sista 
eleverna tog examen under våren. Det var med vemod som lokalerna har 
tömts men också en klarsynthet att kommunen inte kunde fortsätta med 
denna utbildning. 

Ett ökat antal studenter läser på distans via kommunens lärcentra. En 
positiv utveckling som möjliggör för våra kommuninnevånare att bo kvar på 
Orust samtidigt som man läser en högskoleutbildning. Det är också en bra 
plattform för vår rekrytering då utbildningarna i första hand är inom vår 
sektors område. 

För sista gången kom Lärarförbundets ranking ut och där hamnade Orust 
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kommun på plats 24. Detta är ett mycket fint resultat. 

Arbetsmiljöenkät visar hög andel av sektor lärandets personal som trivs i 
Orust kommun och som gärna rekommenderar kommunen som 
arbetsgivare. Cheferna inom sektor lärande fick generellt positiva 
omdömen för sitt ledarskap vilket är mycket viktigt för att fortsatt erbjuda 
bra förskolor och skolor. 

Samarbetsprojekt med Socialtjänsten har kommit igång och en Barn-och 
ungdomssamordnare började i mitten av september och under hösten 
påbörjades arbetet med att hitta bra struktur för arbetet framöver. 

Under hösten togs beslutet att byta ut elevadministrationssystem och 
lärplattform. Avtal är tecknat med Schoolsoft som erbjuder båda systemen i 
sin plattform. Syftet är att förenkla för elever, vårdnadshavare och personal. 
Vidare kommer det över tid generera lägre kostnader än nuvarande system 
från olika leverantörer. 

1.4  Framtid 

Framtid 

Antal elever med särskilda behov i våra förskolor och skolor ökar. Sektor 
lärande behöver jobba mer med förebyggande arbete både inom sektorn 
men också i samarbete med Socialtjänsten. 

Mindre barngrupper skulle öka möjligheterna att tidigt ge rätt insatser för 
våra barn och det skulle troligen leda till färre antal elever i behov av 
särskilt stöd i grundskolan. Det blir mer och mer tydligt att det behövs en 
utökad ram för förskolan för att kunna få till mindre barngrupper enligt 
Skolverkets riktlinjer. 

De förebyggande insatserna behöver ökas på olika sätt inom sektor 
lärandets verksamheter. Barnhälsan inom förskolan behöver byggas ut och 
kompletteras och breddas. 

Vårt projekt med Socialtjänsten behöver vi permanenta i vår verksamhet. 
Bedömningen är att ytterligare någon tjänst skulle behövas för att möta 
dessa barn och föräldrar för att få en fungerande tillvaro i skolan och i 
hemmet. Kanske är vi även här i behov av ramökning för att lyckats fullt ut 
finansiera detta. 
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2 Måluppfyllelse och analys 

2.1  Attraktiv kommun 

2.1.1 Ett gott bemötande och god tillgänglighet 

Status 

 
Uppfyllt 

Kommentar 

Barnomsorg på obekväm tid (Nattis) har flyttat in i nya lokaler vid 
Ängsbergets förskola. Rektor beskriver att detta fallit väl ut med lokalerna 
och inte behöva dela dem. Det är också mest skolbarn i verksamheten och 
de slipper då vara i en lokal anpassad för förskolebarn. 

Öppna förskolan har dubblerat antal besökare sedan 2019, sedan 
inflyttning i familjecentralen. 

Bedömningen är att verksamheterna håller en hög kvalitet vilket våra 
brukarenkäter styrker. 

  Indikator Målvärde Utfall Kommentar 

 Gott bemötande i 
brukar- och 
kundenkäter, Sektor 
lärande 

90 100 Inga nya värden sen senast. I de 
brukarenkäter som genomförs är det 
genomgående höga värden. 
Förskoleenkäten som genomfördes i maj-
juni uppvisar mycket hög nöjdhet bland 
brukarna. På grund av Covid 19 låg 
svarsfrekvens VT21. Skolinspektionens 
enkät för grundskolorna har genomförts VT 
20 och påvisar goda värden från elever, 
vårdnadshavare och personal. Även höstens 
brukarenkät inom skolan påvisar stabilt 
resultat även om det finns 
utvecklingsområden såsom 5:ornas lust att 
lära, möjlighet att påverka, samt studiero. 

Orust kommun har blivit känd som en bra 
skolkommun. 
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2.1.2 En trygg och omtyckt kommun att bo, leva, besöka och verka i 

Status 

 
Uppfyllt 

Kommentar 

I de brukarenkäter som genomförs är det genomgående höga värden. 
Förskoleenkäten som genomfördes i maj-juni uppvisar mycket hög nöjdhet 
bland brukarna. På grund av Covid var det låg svarsfrekvens VT21. 
Skolinspektionens enkät för grundskolorna har genomförts VT20 och 
påvisar goda värden från elever, vårdnadshavare och personal. Även 
höstens brukarenkät inom skolan påvisar stabilt resultat även om det finns 
utvecklingsområden såsom 5:ornas lust att lära, möjlighet att påverka, samt 
studiero. 

Vårens skolresultat VT21 låg inte samma nivå som VT20 vilket 
förutspåddes, men skolorna har lyckats väl och resultatet bättre än vi kunde 
prognosera med utgångspunkt från 8:an och 9:ans terminsbetyg. 
Gymnasiebehörigheten var högre än riket. 9:ornas terminsbetyg för HT21 
vilket kan indikera på goda resultat VT22. 

Gymnasieexamen inom tre år. Sjönk 2021 och närmade sig riket, men är 
fortfarande en procentenhet högre. Detta är ett kvitto på att Orust elever 
har med sig kunskap när de börjar gymnasiet. Minskar avhopp och sparar 
kostnad för gymnasiet, där varje extra år kostar ca 100 tkr och inte minst 
viktigt att man som elev lyckas med sin skolgång. 

Orust kommun har blivit känd som en bra skolkommun bland annat på 
grund av lärarförbundets ranking ”Sveriges bästa skolkommun”. 

Status Uppdrag Kommentar 

 Pågår i) Förbättra företagsklimatet 
genom samverkan mellan 
kommun och näringsliv. 

Covid-19 har begränsat möjligheterna för 
planerna med skol- och företagsbesök. När vi 
kommer till mot normalläge behöver vi arbeta 
med denna fråga eller om vi kan finna 
alternativa arbetssätt. 

 Pågår o) Öka samverkan mellan 
sektor lärande och omsorg, 
för att tidigt jobba 

Samordnaren har nu identifierat 
utvecklingsområden, exempelvis brister i 
likvärdighet i det främjande arbetet kring 
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Status Uppdrag Kommentar 

förebyggande och undvika att 
barn och ungdomar hamnar i 
utanförskap. 

närvaro. Det pågår ett arbete för att hitta 
tydliga samverkansformer mellan sektorerna. 

 

  Indikator Målvärde Utfall Kommentar 

 Helhetsbedömning 
kring nöjdheten med 
service/ 
verksamheten i 
brukar- och 
kundenkät 

90 100 Inga nya värden sedan senast. Historiskt 
sett är såväl vårdnadshavare till barn i 
förskolan och elever i grundskolan nöjda. 
Underlaget till mätvärdet är förskolan som 
görs årligen. 

Enkäter görs under våren i förskolan och 
hösten i övriga skolformer, men 
vårdnadshavare endast genom 
skolinspektionens enkät vartannat år. 

I enkäterna är nöjdheten i grundskolan hög, 
men sjunker något i 9:an. 

 Elever i åk. 9 som är 
behöriga till 
yrkesprogram, 
kommunala 
skolor, andel (%) 

85 88,6 Om man ser att eleven riskerar att inte nå 
gymnasiebehörighet så anpassar man 
studierna, kanske genom att plocka bort 
något ämne så att eleven kan nå 
gymnasiebehörighet. Vårens resultat är 
bättre än förväntat vilket är glädjande. 
Skolorna har lyckats väl att under sista 
terminen hjälpa eleverna att nå 
gymnasiebehörighet. Värdet för riket är 
84,6%. Det skiljer två procentenheter 
mellan pojkars och flickors behörighet till 
de sistnämndas fördel och samma skillnad 
föreligger i riket. 

 Elever i åk. 9 som 
uppnått 
kunskapskraven i alla 
ämnen, kommunala 
skolor, andel (%) 

75 74,3 Om man ser att eleven riskerar att inte nå 
gymnasiebehörighet så anpassar man 
studierna, kanske genom att plocka bort 
något ämne så att eleven kan nå 
gymnasiebehörighet. Då blir effekten att 
man inte kan nå målen i alla ämnen. Även 
här har vi presterat bättre än prognos och i 
princip nått målvärde. 

 Vunna 
överklaganden % 

90 100 Fyra stycken skolskjuts och en inom 
upphandling är avgjorda. Alla till 
kommunens fördel. 
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2.1.3 Synliggöra och stärka Orust identitet och goda värden 

Status 

 
Uppfyllt 

Kommentar 

Orust kommun gick upp igen i Lärarförbundets ”bästa skolkommun” och 
hamnade på plats 24:a i år. 32:a 2020. År 2019 plats nr 56 av 290 
kommuner. 2017 och 2018 en andraplats i landet. Det var sista gången 
rankingen genomfördes och den läggs nu ner av Lärarförbundet. 

Rekryteringsläget inom sektor lärande är fortsatt gott, trots konkurrens från 
intilliggande kommuner och fristående verksamheter. Orsaken är den 
goodwill runt skolan som skapats genom media men också genom goda 
arbetsvillkor beroende på en god personaltäthet, hög behörighet, 
välanpassade och fina lokaler och en mycket god IT-standard. 
Medarbetarenkäten påvisar ett gott ledarskap i sektorn. Vår bild är att 
Orust uppfattas som en bra kommun att arbeta i gällande 
utbildningssektorn vilket skapar en stolthet i organisationen. Andelen 
behöriga lärare var i senaste statistiken bäst i Västra Götaland och plats 12 i 
riket, vilket är mycket glädjande. 

  Indikator Målvärde Utfall Kommentar 

 Antal nomineringar 
(st) 

2 2 Plats 24 i lärarförbundets ranking och bland 
den högsta lärarbehörigheten i Västra 
Götaland och Sverige. 

2.2 Hållbarhet och hushållning 

2.2.1 Minskad klimatpåverkan 

Status 

 
Uppfyllt 

Kommentar 

Olika färdsätt av leasingdatorerna ger olika stort koldioxidavtryck. Att välja 
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tåg för leveranser ger 1/25 dels koldioxidavtryck jämfört med flyg. Genom 
att begära in det koldioxidavtryck datorerna ger från leverantörerna, så att 
man kan väga in miljömässiga val. Med lärandets leverantör har inletts ett 
samarbete för återtag/återbruk av utrangerad IT-utrustning vilket innebär 
återbruk, miljömässig hantering, säker radering. 

Vid inköp i förskolan arbetar man med giftfri förskola, samt hållbarhet och 
källsortering. 

Digitala möten beroende på Covid-19 har inneburit mindre resor och på så 
sätt ett mindre miljöavtryck. 

2.2.2 Hållbar ekonomisk hushållning som ger förutsättningar för framtida 

välfärd och tillväxt 

Status 

 Uppfyllt 

 

Kommentar 

Sektor lärande har för andra året i rad ett plusresultat i bokslutet. Att arbeta 

med effektivisering av de interna processerna genom att jobba med 

utveckling av digitala lösningar är ständigt pågående och ett område där 

sektor lärande under flera år varit mycket aktiva. Pandemin har visat på 

vikten av att vara anpassningsbara och snabbt kunna ställa om utifrån 

ändrade förutsättningar, något som blev aktuellt när skolformer snabbt fick 

ställa om från närundervisning till distansundervisning.   

 

Status Uppdrag Kommentar 

 Pågår l) Effektivisera våra interna 
och externa processer genom 
att arbeta sammanhållet mot 
smarta digitala lösningar i 
samtliga verksamheter, start 
2019 

Sektor lärande har nu upphandlat en ny 
leverantör av verksamhetssystem som kommer 
ersätta tre andra system under 2022 och bli ett 
mer av ett helhetssystem. Implementering är i 
uppstart. Nya e-tjänster såsom checkin och 
checkout i förskola och fritids, 
ledighetsansökan, skolval, kulturskola m.m. 
Kommer förenkla processer, skapa enklare 
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Status Uppdrag Kommentar 

samverkan med andra system, samt minska 
kostnaderna. Enklare för personal att analysera 
elevernas skolresultat då data kommer finns 
tillgänglig för läraren. Såväl personal, 
vårdnadshavare som elev kommer få mer 
upplevelsen av "en väg in". 

Sektor lärande har utvecklat och driftsatt 10 st 
e-tjänster i den nya e-tjänsteplattformen. 
Barnomsorg under stängningsveckor, 
betygskopia - beställning, busskort för 
gymnasieelever, inackorderingstillägg, 
kontantersättning och extra resebidrag, 
mottagande av digitala verktyg, 
samtyckesmedgivande digital publicering, 
skolskjuts elever årskurs F-9, svenska för 
invandrare (SFI) - ansökan och prövning i 
vuxenutbildningen. Fler tjänster även interna 
finns i "pipeline". 

Vidareutveckling sker av elevhälsosystemet 
Prorenata för att digitalisera vissa processer 
såsom vaccinationsgodkännande. 

Under våren 2020 infördes 
resursplaneringsstöd för grundskolan. Detta 
system är en fristående del i Stratsys och 
implementeringen är nu genomförd. 

Bedömningen är att lärande ligger långt 
framme gällande digitalisering, men har en 
beredskap för att anpassa och utveckla 
tjänsterna utefter den teknikutvecklingen som 
sker. Förmågan att arbeta med 
distansundervisning är god i organisationen. 

 

  Indikator Målvärde Utfall Kommentar 

 Budgetföljsamhet 
Sektor lärande (%) 

100 98 Sektorn hade en budgetföljsamhet på 98 %, 
dvs nyttjat 98 % av nettobudgeten och 
redovisar en positiv budgetavvikelse på 8,3 
mnkr. Sektorn hade en god 
budgetföljsamhet för 2021 och når uppsatt 
mål. 
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2.3 Attraktiv arbetsgivare 

2.3.1 En bra och hälsofrämjande arbetsmiljö 

Status 

 
Uppfyllt 

Kommentar 

Sektor lärande har ett tydligt årshjul för internkontroll och arbetsmiljö. Den 
årliga arbetsmiljöenkäten följs upp och handlingsplaner skapas för att 
förbättra arbetsmiljön. Resultatet för arbetsmiljöenkäten som nyligen 
presenterades för 2021 visade på mycket goda resultat och hög 
svarsfrekvens. 

  Indikator Målvärde Utfall Kommentar 

 Sjukfrånvaro 
kommunalt anställda 
Sektor lärande (%) 

7,4 7,4 Det är svårt att bedöma siffran som vi har 
läst av då vi har varit påverkade av 
pandemin och det har inneburit att fler 
varit hemma än vad som är normalt i vår 
sektor. Men trots pågående pandemi 
påvisar sektorn en bra siffra på 
sjukfrånvaron. 

 Medarbetarengagem
ang (HME) Sektor 
lärande -
 Motivationsindex 

84 86 Mycket roligt att se att vår sektor har ett 
fortsatt högt utfall på engagemanget. Vår 
personal påvisade hög trivsel i HME 
enkäten vilket säkert leder till högt 
engagemang 

2.4 Övriga områden 

2.4.1 Inflytande/medskapande för barn, elever och föräldrar 

Status 

 
Uppfyllt 

Kommentar 

Under Covid-19 har man fått hantera möten och information på annat sätt 
och minskat fysiska möten exempelvis digitala utvecklingssamtal. 
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Förskola: 

Idag utgår man från barnens intresse när man pedagoger planerar 
undervisning och verksamhet. Vår läroplan betonar vikten av att barnen 
skall vara delaktiga. Förskolan arbetar aktivt idag med mindre barngrupper 
vilket också leder till ökad inflytande och medskapande för barnen. 
Verksamheten kan dock inte nå upp till skolverkets rekommendationer för 
mindre barngrupper med given ram. 

Föräldrarna kan vid lämning och hämtning ha dagliga samtal med 
pedagogerna och på så sätt ha ett inflytande/medskapande. Det finns även 
forum såsom verksamhetsråd, föräldramöte och den digitala plattformen 
Unikum i samma syfte. 

Grundskola: 

Inom skolan finns många olika forum för samverkan såsom klassråd, 
elevråd, matråd, fritidsråd och verksamhetsråd (vårdnadshavare). I dessa 
forum kan såväl vårdnadshavare som elever få inflytande. 
Verksamhetsråden är på vissa enheter inte så välbesökta, men detta kan 
vara ett tecken på att enheten fungerar väl och man som vårdnadshavare 
sätter tillit till skolan. För eleverna gäller det att vara tydlig kring vad man 
kan påverka. 

På flera skolor använder man elevledda utvecklingssamtal. Detta 
medvetandegör elevens starka och svaga sidor och ger ett ökat engagemang 
hos föräldrar och elever. Eleverna tränas för att förbereda sig inför 
samtalen. Detta ger en bättre dynamik i samtalen och många elever inser 
att det är deras framtid och utbildning det handlar om. 

Gymnasiet och vuxenutbildning: 

På gymnasiet och vuxenutbildning ser upplägget lite annorlunda ut än på 
grundskolan, men man kan påverka redovisningsformer och planering så 
länge det ligger inom kursmålen. Den individuella studieplanen bidrar till 
studentens eget inflytande över sitt lärande. Enheten har förmåga att 
anpassa utifrån studentens individuella utbildningsbehov. 

  Indikator Målvärde Utfall Kommentar 

 Elever i åk 9: På 
lektionerna är vi 
elever med och 

65  Inget utfall för 2021. Enkäter kommer 
framgent ligga på våren. Så nästa enkät bli 
VT 2022. Senaste årens data visar dock att 
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  Indikator Målvärde Utfall Kommentar 

påverkar på vilket 
sätt vi ska arbeta med 
olika skoluppgifter, 
positiva svar, andel 
(%) 

Orust kommun har höga andel positiva svar 
jämfört mer riket. 

2.4.2 Barn och elevers utveckling mot målen 

Kommentar 

Förskola: 

Förskolan undervisar enligt alla mål i läroplanen. Dokumentering sker såväl 
för gruppen som det enskilda barnet. Läroplanen ställer krav på att barnen 
skall bli undervisad i alla läroplanens 33 mål. 

Grundskola: 

För att kunna hitta de elever som behöver extra stöd används screening i 
matematik, svenska och engelska, vårt eget material och Skolverkets 
obligatoriska bedömningsstöd, samt hur läraren kan utveckla sin 
undervisning. Ett större fokus har lagts på läsa, skriva och räkna garantin. 
Huvudmannen samlar statistik som grund för åtgärder. 

Vi har fortsatt hög behörighet till gymnasiet, högre än riket. 

Sektorn arbetar fortsatt vidare med att minska frånvaron och skillnaden 
mellan pojkar och flickors resultat. 

Gymnasiet och vuxenutbildningen: 

Prognosen är god och målen uppfylls på gymnasiet såväl som 
vuxenutbildningen. 

Status Uppdrag Kommentar 

 Pågår Ökad närvaro för våra barn 
och elever 

Vissa enheter har kunnat påvisa att närvaron 
ökat genom den uppföljning man gör på 
skolan. Korrelationen mellan skolresultat och 
närvaro är hög. Det finns tydliga system och 
rutiner för att identifiera frånvaro så att ingen 
hamnar mellan stolarna och att orsaker kan 
hittas, samt åtgärder kan sättas sin. Lärande 
har i hög grad utvecklat sitt frånvaroarbete eller 
snarare närvaroarbete kring uppföljning, 
åtgärder och förebyggande arbete under ett par 
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Status Uppdrag Kommentar 

års tid. Ambitionen är förstås att frånvaron 
skall minska, vilket bör leda till högre 
skolresultat om lärande lyckas med att minska 
frånvaron hos eleverna. Sektorn har satt upp ett 
prioriterat långsiktig mål att främja närvaro. En 
skolenhet har utarbetat ett arbete med IFO och 
arbetar även med uppsökande verksamhet för 
hemmasittare. Sektor följer skolans initiativ 
med intresse för att se om detta kan var aktuellt 
för andra enheter vid ett lyckat resultat. 
Samordnare mellan skola och omsorg har 
skapat sig en bild av hur det förbyggande 
arbetet fungera och kan konstatera att det 
skiljer sig åt, dvs att likvärdigheten behöver öka 
i sitt förebyggande arbete. 

 Pågår Mindre barngrupper i 
förskolan 

Man arbetar med de medel man har till 
förfogande och arbetar med införande av 
mindre barngrupper, men för att uppnå 
Skolverkets rekommendationer behövs 
ekonomiskt tillskott. Kan vi få ner 
barngruppernas storlek är hypotesen att det på 
sikt kan gynna resultatet och välbefinnandet 
hos elever även i grundskolan. 

 Pågår Ökade meritvärde Uppsatt som ett övergripande sektorsuppdrag. 
Varje skola utvecklingsområden skall relatera 
till att förbättra elevernas resultat. Årskurs 9:s 
meritvärde på 224 HT21 bådar för ett bra 
resultat och god behörighet till gymnasiet 
VT22. Sektor har lagt ett fokus på skriva, läsa 
och räkna garantin. Skolorna återkopplar från 
förskoleklass till åk 3 hur många som riskerar 
att inte klara målen i åk3. Detta ligger sedan 
delvis till grund för resursfördelning för att 
kunna sätta in riktade åtgärder där det krävs. 

 Pågår Ökad andel elever med 
fullständiga betyg 

Uppsatt som ett övergripande sektorsuppdrag. 
Varje skola utvecklingsområden skall relatera 
till att förbättra elevernas resultat. Finns skolor 
arbetar med extra mentorskap och särskilda 
undervisningsgrupper. 9:ornas betyg HT21 
indikerar att detta kan bli bättre VT22 än 
VT21. 
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  Indikator Målvärde Utfall Kommentar 

 Andel elever i 
procent som har 
mindre än 15 % 
frånvaro 

90 82,7 Pandemin har påverkar både positivt och 
negativt. Fler kan delta via distans när man 
haft det i åk 7-9, men samtidigt fler hemma 
och sjuka på grund av riktlinjer när 
undervisningen bedrivs på plats i skolan. 

 Elever i åk 3 som 
deltagit i alla delprov 
som klarat alla 
delprov för 
ämnesproven i SV, 
Sv2 och MA, 
kommunala skolor, 
genomsnittlig andel 
(%) 

70  Utfall saknas för 2021. 

 Elever i åk 6 som 
uppnått 
kunskapskraven i alla 
ämnen (som eleven 
läser), kommunala 
skolor, andel (%) 

85 67,2 Något bättre än prognos, men särskilt 
Henåns skola dippar. Tyvärr långt ifrån 
målbild. Ett arbete är initierat för att 
eventuellt förändra resursfördelningen på 
något sätt utifrån socioekonomi och 
skolresultat. Målvärdet är högt satt i 
förhållande till riket, men sektorn når heller 
inte upp till rikets nivå. 

 Elever i åk. 9, 
meritvärde 
kommunala skolor, 
genomsnitt (17 
ämnen) 

220 218,9 Utfallet blev sämre för årskull 9 VT 2021 än 
VT 2020 efter bedömning av terminsbetyg 
HT 2020 och åk 8. Blev dock glädjande 
bättre än prognostiserat. 

 Gymnasieelever med 
examen inom 3 år, 
hemkommun, andel 
(%) 

68 70,63 Orusts elever presterar statistiskt väl 
jämfört med riket, dock inte lika bra som 
2020. 

2.4.3 Normer och värden 

Kommentar 

Förskola: 

Inom förskolan arbetar man mycket om hur man skall vara mot varandra 
och barnen tillsammans med barnen beskriver hur man är en bra kompis. 
Andra exempel är: att hitta lösningar på konflikter, allas lika värde, att man 
själv bestämmer över sin egen kropp och kan säga stopp. 
Värdegrundsarbetet kan ibland utvecklas med hjälp av särskilda metoder 
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och material, men så klart sker arbetet främst i de dagliga situationerna som 
uppkommer. En annan del är att pedagogerna arbetar med sitt eget 
förhållningssätt. 

I brukarenkäterna kan man se att föräldrarna upplever stor trygghet att 
lämna sina barn till förskolan, och att barnen är trygga. 

Grundskola: 

Detta område lägger skolorna mycket kraft på för att det är grundbult för 
att man skall trivas i skolan. Trivsel och ordningsregler är en viktig del. En 
del enheter arbetar med modellen GRETA (Gemenskap, Respekt, Empati, 
Trygghet, Ansvar), någon har haft en värdegrundsdag med F-9 perspektiv 
och åldersblandade grupper. Några skolor arbetar med värdegrundsvecka 
för att belysa vikten av hur man är mot varandra. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling är en viktig del i det 
förebyggande arbetet samt att man gör riskanalyser. Matsal, 
omklädningsrum, bussfållor och toaletter är ofta om områden där eleverna 
kan känna sig otrygga. 

Elevhälsoteamen är en viktig del i det förebyggande arbetet. Viktigt är även 
att rutiner sitter. Några arbetar med trygghetsteam. Flera skolor använder 
sig av månadsvisa barometer för att känna av den upplevda tryggheten. 

I grundsärskolan intervjuar man eleverna kring tryggheten och svaren visar 
att eleverna känner sig trygga. 

I enkäter kan ses att eleverna anger att de är trygga. 

Studiero är ett område som behöver utvecklas då studieron ger något lägre 
värde i enkäterna. Studieron är förstås viktig vid inlärning. 

Alla 

Enheterna arbetar med och informerar om "planen mot diskriminering och 
kränkande behandling". 

  Indikator Målvärde Utfall Kommentar 

 Känner du dig trygg 
med att lämna ditt 
barn i förskolan? (%) 

96 100 100 % känner sig trygga att lämna sitt barn 
i förskolan, vilket är ett fantastisk värde. 
Dock är svarsfrekvensen på grund av Covid 
19 låg. Nu har enkäten inte gjorts i 
samband med hämtning och lämning, vilket 
drar ner svarsfrekvensen och viss 
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  Indikator Målvärde Utfall Kommentar 

legitimitet. 

 Elever i åk 5: Jag 
känner mig trygg i 
skolan, positiva svar, 
andel (%) 

94  Inget utfall för 2021. Enkäter kommer 
framgent ligga på våren. Så nästa enkät bli 
VT 2022. Senaste årens data visar dock att 
Orust kommun har höga andel positiva svar 
jämfört mer riket. 

 Elever i åk 9: Jag 
känner mig trygg i 
skolan, positiva svar, 
andel (%) 

88  Inget utfall för 2021. Enkäter kommer 
framgent ligga på våren. Så nästa enkät bli 
VT 2022. 

2.4.4 Lust att lära 

Status 

 Delvis 
uppfyllt 

Kommentar 

Förskola, Grundskola, Gymnasiet och vuxenutbildning 

Varierad undervisning är en nyckel till lust och nyfikenhet, likväl arbetet 
med att höja barn, elevernas och studenternas motivation. 

Att arbeta aktivt med SYV planen är en framgångsfaktor. 

  Indikator Målvärde Utfall Kommentar 

 Elever i åk 5: 
Skolarbetet gör mig så 
nyfiken att jag får lust 
att lära mig mer, 
positiva svar, andel 
(%) 

79  Inget utfall för 2021. Enkäter kommer 
framgent ligga på våren. Så nästa enkät bli 
VT 2022. 

 Elever i åk 9: 
Skolarbetet stimulerar 
mig att lära mig mer, 
positiva svar, andel 
(%) 

65  Inget utfall för 2021. Enkäter kommer 
framgent ligga på våren. Så nästa enkät bli 
VT 2022. 
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Kommunförvaltningen 
Katarina Levenby, sektorchef 
telefon 0304-33 41 17 
e-post: katarina.levenby@orust.se

Svar på remiss gällande samverkansavtal för naturbruksutbildningar 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
Godkänna följande yttrande ”Orust kommun har inga synpunkter på avtalet utan finner 
det tydligt formulerat och har för avsikt att underteckna avtalet” som sitt remissvar. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sedan 1999 finns ett samverkansavtal för naturbruksutbildningar mellan Västra 
Götalandsregionen (VGR) och länets alla 49 kommuner. Avtalet har sitt ursprung i den 
ansvarsfördelning på utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen och den 
skatteväxling som gjordes då. Samverkansavtalet har förnyats med jämna mellanrum och 
nu gällande samverkansavtal gäller under perioden 1 januari 2019 till 31 december 2022.  
VästKom och VGR har tillsammans tagit fram ett förslag på nytt samverkansavtal för 
naturbruksutbildningar att gälla från den 1 januari 2023. Arbetet med det nya förslaget 
började under hösten 2020 med en utvärdering av det nu gällandet avtalet. Alla 
kommuner erbjöds då möjlighet att lämna synpunkter och förslag via de representanter 
som kommunalförbunden samt Göteborgs stad har i samverkansorganet Ledningsråd 
Naturbruk. Under våren 2021 presenterades ett förslag baserat på utvärderingen och de 
önskemål som förts fram sedan det nu gällande avtalet trädde i kraft. Innan förslaget 
skickades på remiss ville samverkansorganet Politiskt Samråd Naturbruk att fler 
alternativ för avtalets framtida utformning skulle undersökas. Därefter har ett antal 
dialoger förts och möjliga alternativ utretts i samarbete mellan VästKom och VGR. 
Samverkansavtalet som samtliga kommuner ska ta ställning till gäller under perioden 
2023-01-01--2026-12-31. 
 
För att samverkansavtalet ska träda i kraft måste samtliga kommuner välja att 
underteckna det. 
 
Bedömning 
Avtalet omfattar naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan, motsvarande 
utbildningar inom gymnasiesärskolan, och introduktionsprogrammen Programinriktat 
val och Yrkesintroduktion, samt vuxenutbildningar på gymnasial nivå inom 
naturbruksområdet.  
Utbildningarna erbjuds vid skolenheterna:  
• Sötåsen, med inriktningarna Lantbruk, Djurvård, Hästhållning, Trädgård samt  
 gymnasiesärskola.  
• Svenljunga, med inriktningarna Skogsbruk samt Naturturism.  
• Uddetorp, med inriktningen Lantbruk. 
• Hästutbildningarna är samlade på Axevalla utanför Skara.  
 
Vuxenutbildningarna erbjuds vid alla ovan nämnda skolenheter. 
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Avtalet gäller elever och studerande folkbokförda i någon av Västra Götalands 
kommuner. 
 
Genom avtalet uppdrar kommunerna till regionen att dels vara huvudman för 
naturbruksutbildning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, dels erbjuda 
vuxenutbildning på gymnasial nivå inom naturbruksområdet. 
 
Avtalet syftar till att alla Västra Götalands kommuner ska ha en trygg tillgång till 
moderna naturbruksutbildningar med hög kvalité till självkostnadspris inom 
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen på gymnasial nivå. Avtalet 
ska vidare stärka och främja samverkan mellan parterna med målet att vidareutveckla 
kompetensförsörjningen och stimulera en hållbar utveckling inom naturbruksområdet. 
De gymnasieutbildningar som regionen anordnar finansieras till hälften av regionen och 
till hälften av den kommun där eleven är folkbokförd. För elever i gymnasiesärskolan 
betalar kommunen hela utbildningskostnaden. 
 
Elever kan läsa gymnasieutbildning inom naturbruksområdet på en skola med offentlig 
eller privat huvudman utanför Västra Götaland. I dessa fall ersätter regionen elevens 
hemkommun för den kostnad som överstiger vad kommunen annars skulle ha betalat 
om eleven hade läst på en skola i regionens regi.  
 
Regionen erbjuder kommunerna vuxenutbildningar inom naturbruksområdet på 
gymnasial nivå till självkostnadspris, beräknat enligt samma principer som för 
gymnasieskolan. För studerande i vuxenutbildning står kommunen för hela 
utbildningskostnaden och betalar per genomförd kurspoäng. 
 
Det som har varit en fråga för diskussion kring fortsatt avtal har varit att vi idag har flera 
naturbruksskolor som inte drivs av regionen och därför inte heller delfinansieras av 
regionen. I vårt närområde finns Dingle Naturbruksgymnasiet, Naturbruksgymnasiet 
Nuntorp samt några enstaka inriktningar på gymnasieskolor inom Fyrbodalsområdet. 
När någon av våra elever väljer att läsa på någon av dessa skolor så får vi som kommun 
betala hela kostnaden och regionen betalar inte halva kostnaden. För kommuner som 
ligger nära dessa skolor har detta en stor ekonomisk påverkan och kritiska röster har 
höjts kring detta.  
 
Vad gäller Orust kommun så har vi i dagsläget fyra elever som valt att läsa på Nuntorp. 
Vi kan se över tid att vi nästan alltid har några få elever som väljer någon av 
ovanstående gymnasieskolor där inte regionen är huvudman. Det innebär ökade 
kostnader. En plats via regionen kostar cirka 100 000 kronor medan en plats på de 
övriga naturbruksgymnasierna kostar cirka 200 000 kronor. Det är ett fåtal elever hos 
oss detta berör så vi anser att kostnaden är hanterbar för vår kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-25 
 
Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen 
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Diarienummer RS 2021–01216 

Remiss – Samverkansavtal för 
naturbruksutbildningar 
Sedan 1999 finns ett samverkansavtal för naturbruksutbildningar mellan Västra 
Götalandsregionen (VGR) och länets alla 49 kommuner. Avtalet har sitt ursprung 
i den ansvarsfördelning på utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen 
och den skatteväxling som gjordes då. Samverkansavtalet har förnyats med jämna 
mellanrum och nu gällande samverkansavtal gäller under perioden 1 januari 2019 
till 31 december 2022. 

VästKom och VGR har tillsammans tagit fram ett förslag på nytt samverkansavtal för 
naturbruksutbildningar att gälla från den 1 januari 2023.  
 
Arbetet med det nya förslaget började under hösten 2020 med en utvärdering av det 
nu gällandet avtalet. Alla kommuner erbjöds då möjlighet att lämna synpunkter och 
förslag via de representanter som kommunalförbunden samt Göteborgs stad har i 
samverkansorganet Ledningsråd Naturbruk. 
 
Under våren 2021 presenterades ett förslag baserat på utvärderingen och de önskemål 
som förts fram sedan det nu gällande avtalet trädde i kraft. Innan förslaget skickades 
på remiss ville samverkansorganet Politiskt Samråd Naturbruk att fler alternativ för 
avtalets framtida utformning skulle undersökas. Därefter har ett antal dialoger förts 
och möjliga alternativ utretts i samarbete mellan VästKom och VGR. Resultatet är 
versionen som vi nu skickar på remiss till er. Det nya förslaget innebär i korthet att: 
 

• Avtalet fortsätter att vara tidsbegränsat och ska gälla från 1 januari 2023 till 
den 31 december 2026. 

• Avtalstexten ska vara lättare att förstå och är samlad i ett dokument. 
• Roller och ansvar ska vara tydligare beskrivna. 

 
I övrigt har inga principiella avsteg gjorts från nu gällande avtal. Arbetet under 2021 
avseende alternativa utformningar av avtalet spräckte den ursprungliga tidplanen. För 
att ett nytt samverkansavtal ska hinna beredas och undertecknas 2022 har tidsfönstret 
för att svara på denna remiss därför begränsats till åtta veckor. Vi hoppas att ni ändå 
har möjlighet att svara, och att det finns förståelse för den korta svarstiden. För att ett 
nytt samverkansavtal för naturbruksutbildningar ska kunna träda i kraft krävs alla 
femtio parters undertecknande. 
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Så svarar ni 
Svar på remissen ska ha inkommit senast den 18 mars 2022. Svaret ska vara döpt 
med nämnden/styrelsens namn och skickas in i Word-format till 
regionstyrelsen@vgregion.se. Ange diarienummer RS 2021–01216 i ämnesraden. 
Ange även kontaktperson för ert remissvar. 

Planen framåt 
Svaren sammanställs av VGR efter att remissperioden är slut. De blir ett underlag i 
beredningen av ett slutgiltigt avtalsförslag i Ledningsråd Naturbruk, där VästKom 
och representanter för kommunerna deltar. Det slutgiltiga avtalsförslaget lämnas till 
Politiskt Samråd Naturbruk som tar ställning på mötet 26 april. Om representanterna 
för parterna är överens skickas avtalet därefter ut för beslut och undertecknande i 
kommuner och region. Beredningen för hållbar utveckling (BHU) hålls informerat.  

Frågor besvaras av Robin Kalmendal på Koncernstab regional utveckling, VGR: 
robin.kalmendal@vgregion.se 

Sändlista: 

Ale kommun  

 Partille kommun 
Alingsås kommun 

 Skara kommun 
Bengtsfors kommun  

  Skövde kommun 
Bollebygds kommun 

  Sotenäs kommun 
Borås kommun 

 Stenungsunds kommun 
Dals-Eds kommun 

 Strömstads kommun  
Essunga kommun 

 Svenljunga kommun 
Falköpings kommun 

 Tanums kommun  
Färgelanda kommun 

 Tibro kommun 
Grästorps kommun  Tidaholms kommun 
Gullspångs kommun  Tjörns kommun  
 Göteborgs kommun   Tranemo kommun 
Götene kommun   Trollhättans kommun 
Herrljunga kommun  Töreboda kommun 
Hjo kommun  Uddevalla kommun 
Härryda kommun   Ulricehamnskommun 
Karlsborgs kommun  Vara kommun 
Kungälvs kommun  Vårgårda kommun 
Lerums kommun  Vänersborgs kommun 
Lidköpings kommun  Åmåls kommun 
Lilla Edets kommun  Öckerö kommun 
Lysekils kommun   
Mariestads kommun  Boråsregionen 
Marks kommun  Skaraborgs kommunalförbund 
Melleruds kommun  Fyrbodals kommunalförbund 
Munkedals kommun  Göteborgsregionens kommunalförbund 
Mölndals kommun  Regionutvecklingsnämnden 
Orust kommun  Naturbruksstyrelsen 

 

mailto:regionstyrelsen@vgregion.se
mailto:robin.kalmendal@vgregion.se
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Ale_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Alings%C3%A5s_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Alings%C3%A5s_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Bengtsfors_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Bollebygds_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Bollebygds_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Bor%C3%A5s_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Dals-Eds_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Dals-Eds_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Essunga_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Falk%C3%B6pings_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Falk%C3%B6pings_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:F%C3%A4rgelanda_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:F%C3%A4rgelanda_kommun


Version 2

1



Version 2 

2 
 

Innehåll 
1. Allmänt ................................................................................................................................... 3 

1.1 Avtalsparter ...................................................................................................................... 3 

1.2 Omfattning ....................................................................................................................... 3 

1.3 Syfte ................................................................................................................................. 4 

1.4 Bakgrund .......................................................................................................................... 4 

1.5 Avtalstid ........................................................................................................................... 4 

1.6 Lagstiftning ...................................................................................................................... 4 

1.7 Termer och begrepp ......................................................................................................... 5 

2. Ekonomi ................................................................................................................................. 5 

2.1 Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ......................................................................... 5 

2.2 Vuxenutbildning ............................................................................................................... 7 

3. Parternas ansvar ...................................................................................................................... 7 

3.1 Gemensamt ansvar och samverkan .................................................................................. 7 

3.1.1 Politiskt Samråd Naturbruk ....................................................................................... 7 

3.1.2 Ledningsråd Naturbruk ............................................................................................. 8 

3.2 Västra Götalandsregionens ansvar ................................................................................... 8 

3.3 Kommunens ansvar .......................................................................................................... 9 

4. Gemensamma utvecklingsområden ........................................................................................ 9 

5. Avtalsvård ............................................................................................................................ 10 

5.1 Tvister ............................................................................................................................. 10 

6. Underskrifter ........................................................................................................................ 10 

 
  



Version 2 

3 
 

1. Allmänt 
Detta samverkansavtal om naturbruksbruksutbildningar tecknas mellan Västra 
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland, och benämns nedan ’avtalet’. 
 
De utbildningar som avses i avtalet arrangeras av Västra Götalandsregionens 
naturbruksförvaltning. Naturbruksförvaltningen styrs av naturbruksstyrelsen, som får sitt 
årliga uppdrag av regionutvecklingsnämnden. Enligt uppdraget ska naturbruksstyrelsen, 
utöver utbildningarna, även tillhandahålla kompetenscentra till gagn för yrkesverksamma, 
elever och studerande inom naturbruksområdet. 
 
VästKom är kommunernas gemensamma samverkansaktör i Västra Götaland och kan biträda 
eller företräda kommunerna i syfte att utveckla samverkan mellan kommunerna och andra 
länsorgan såsom Västra Götalandsregionen. VästKoms roll i detta sammanhang är att 
underlätta för avtalsparternas samverkan och gemensamma ansvarstagande. 
 

1.1 Avtalsparter 

Avtalsparter i avtalet är var och en av de 49 kommunerna i Västra Götaland (’kommunerna’) 

och Västra Götalandsregionen (’regionen’). I avtalet benämns kommunerna och regionen 

gemensamt som ’parterna’. Avtalet gäller under förutsättning att samtliga parter beslutar att 
teckna avtalet. Parterna avgör själva var i respektive organisation beslutet fattas, eller om 
beslutet ska fattas i kommungemensamma organ. 
 

1.2 Omfattning 

Avtalet omfattar naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan, motsvarande utbildningar 
inom gymnasiesärskolan, och introduktionsprogrammen Programinriktat val och 
Yrkesintroduktion, samt vuxenutbildningar på gymnasial nivå inom naturbruksområdet. 
Utbildningarna erbjuds vid skolenheterna: 
 

• Sötåsen, med inriktningarna Lantbruk, Djurvård, Hästhållning, Trädgård samt 
gymnasiesärskola. 

• Svenljunga, med inriktningarna Skogsbruk samt Naturturism. 
• Uddetorp, med inriktningen Lantbruk. 

 
Hästutbildningarna är samlade på Axevalla utanför Skara. 
 
Vuxenutbildningarna erbjuds vid alla ovan nämnda skolenheter. 
 
För de fall att regionen ändrar inriktning inom naturbruksprogrammet vid en eller flera 
skolenheter, eller beslutar att bedriva naturbruksutbildning vid ytterligare skolenhet ska 
samtliga villkor i detta avtal gälla för sådan utbildning. 
 
Avtalet gäller elever och studerande folkbokförda i någon av Västra Götalands kommuner. 
Avtalet berör även kommunernas information- och marknadsföringsaktiviteter riktade mot 
presumtiva elever och studerande. 
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Genom avtalet uppdrar kommunerna till regionen att dels vara huvudman för 
naturbruksutbildning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, dels erbjuda 
vuxenutbildning på gymnasial nivå inom naturbruksområdet. 
 

1.3 Syfte 

Avtalet syftar till att alla Västra Götalands kommuner ska ha en trygg tillgång till moderna 
naturbruksutbildningar med hög kvalité till självkostnadspris inom gymnasieskolan, 
gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen på gymnasial nivå. Avtalet ska vidare stärka och 
främja samverkan mellan parterna med målet att vidareutveckla kompetensförsörjningen och 
stimulera en hållbar utveckling inom naturbruksområdet. 
 

1.4 Bakgrund 

Samverkansavtalet om naturbruksutbildningar har sitt ursprung i den ansvarsfördelning på 
utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen och skatteväxlingen som gjordes då. 
Sedan 1999 erbjuder därför regionen naturbruksutbildningar på kommunernas uppdrag, vilket 
regleras i ett samverkansavtal som sedan dess har förnyats med jämna mellanrum. 
 
Naturbruksutbildningarna ger teoretiska kunskaper och praktiska kompetenser som är viktiga 
för arbete inom och utveckling av lantbruket, skogsbruket, skötseln och vården av sport- och 
sällskapsdjur, trädgårdsodlingen med mera. Dessa näringar har en central roll i ett hållbart 
samhälle och är viktiga för hela Västra Götaland. 
 
Under flera år har en grund lagts för framgångsrik pedagogik samt en trygg och stimulerande 
lär- och boendemiljö på naturbruksskolorna. Digitala verktyg, simulatorer och främjandet av 
entreprenörskap används på ett naturligt sätt i utbildningen av både gymnasieelever och inom 
vuxenutbildningarna. Detta arbete ska vidareutvecklas för att erbjuda moderna och effektiva 
arbetssätt i utbildningarna. Likaså ska de elever som vill söka högre utbildning efter 
gymnasieexamen också fortsättningsvis ges möjligheter till detta. 
 
Det är fortsatt prioriterat att stimulera en öppen och konstruktiv dialog med företrädare för 
aktuella branscher och framtida arbetsgivare inom naturbruksområdet. Även detta arbete ska 
utvecklas vidare, med syftet att förbereda och rusta elever och studerande väl för kommande 
yrkesliv samt göra utbildningarna till viktiga verktyg för fortsatt utveckling på 
naturbruksområdet. 
 

1.5 Avtalstid 

Avtalet gäller från och med 2023-01-01 till och med 2026-12-31. Om beslut fattas på 
nationell nivå som väsentligt ändrar förutsättningarna för avtalet ska parterna uppta 
förhandlingar. 
 

1.6 Lagstiftning 

Avtalet avser utbildningar som regleras genom skollagen (2010:800), gymnasieförordningen 
(2010:2039) och förordningen om vuxenutbildningen (2011:1108). Även andra regelverk 
gäller för de jordbruk, skogsbruk och liknande som bedrivs i naturbruksskolornas regi. 
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1.7 Termer och begrepp 

Regionen anordnar utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå. På gymnasial nivå 
anordnas utbildningar inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt vuxenutbildning. 
På eftergymnasial nivå anordnar regionen även yrkeshögskoleutbildningar (Yh) inom 
naturbruksområdet, men dessa regleras inte genom detta avtal. 
 
Naturbruksprogrammet är ett nationellt gymnasieprogram med inriktningarna Lantbruk, 
Djurvård, Trädgård, Skogsbruk, Hästhållning och Naturturism. Inriktningarna leder till 
olika yrkesutgångar. Regionen anordnar även det nationella fyraåriga programmet för Skog, 
Mark och Djur inom gymnasiesärskolan. 
 
Därutöver anordnar regionen introduktionsprogrammen Programinriktat val och 
Yrkesintroduktion för att erbjuda elever utan gymnasiebehörighet möjligheter att läsa till ett 
nationellt program, eller söka en anställning. Programinriktat val (IMVNB) och 
Yrkesintroduktion (IMYNB) kan utformas för en grupp elever eller för en enskild elev. 
 
Med elever avses i avtalet personer som har antagits till någon av de gymnasieutbildningar 
som detta avtal omfattar. På motsvarande sätt avser studerande personer som antagits till 
någon av vuxenutbildningarna i avtalet. 
 
Parterna är överens om att de termer som används för att dela in och beskriva ovan nämnda 
program och utbildningar kan komma att ändras enligt nationella beslut, utan att avtalet 
behöver tecknas om. I de fall väsentliga förändringar blir aktuella ska parterna uppta 
förhandlingar. 
 

2. Ekonomi 
Naturbruksutbildningarna ska bedrivas i en effektiv och rationell organisation präglad av hög 
kvalitet och god ekonomisk hushållning. Transparens och tydlighet är viktigt för förtroendet 
mellan parterna.  
 

2.1 Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 

Regionen erbjuder kommunerna gymnasieutbildningar, inklusive gymnasiesärskolan, till 
självkostnadspris. Kostnaderna för gymnasieskolans naturbruksprogram skiljer sig mellan 
inriktningarna, varför varje inriktning har sitt eget pris. Priserna för gymnasieskolans 
naturbruksprogram beräknas enligt gymnasieförordningens 13 kap. 3 § och fastställs varje år 
av regionen efter samråd med kommunernas representanter i Ledningsråd Naturbruk (se 3.1.2 
nedan). Priserna ska vara fastställda senast den 10 december året innan de börjar gälla. 
 
Kostnaderna för skolornas elevinternat ingår inte i beräkningen av priset, utan faktureras 
berörda vårdnadshavare separat. 
 
De gymnasieutbildningar som regionen anordnar finansieras till hälften av regionen och till 
hälften av den kommun där eleven är folkbokförd. För de elever som påbörjat en av dessa 
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utbildningar det aktuella året betalar kommunen halva kostnaden genom interkommunal 
ersättning (IKE) till regionen, och regionen betalar den andra halvan. 
 
För elever i gymnasiesärskolan betalar kommunen hela utbildningskostnaden. 
 
Avstämningsdatum för fakturering är 15 september respektive 15 februari. Ingen debitering 
görs om en elev skulle avbryta sin utbildning före dessa avstämningsdatum. I de fall en elev 
avbryter en utbildning mellan den 15 september och den 15 oktober eller mellan den 15 
februari och 15 mars krediteras kommunen endast halva terminskostnaden. Ingen kreditering 
sker i de fall en elev avbryter en utbildning efter 15 oktober respektive 15 mars. I övriga fall 
betalas hela terminskostnaden. 
 
Om eleven inte hinner slutföra sina studier enligt plan kan studietiden förlängas efter dialog 
med hemkommunen, och regionen fakturerar då kommunen för den förlängda studietiden 
efter överenskommelse. 
 
Interkommunal ersättning (IKE) betalas av kommunerna vid avstämningsdatum efter faktura 
från regionen. Fakturan ska vara betald senast 30 dagar efter att kommunen mottagit den. 
Regionen förbehåller sig rätten att kräva dröjsmålsränta efter 30 dagar. 
 
Kommunen svarar för resekostnader, inom Västra Götaland, mellan bostad och skola för de 
elever på gymnasieskolan och gymnasiesärskolan som är under 20 år och inte har 
inackorderingstillägg. Det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) är en obligatorisk del av 
gymnasieutbildningen, och för en elev utan inackorderingstillägg står kommunen för 
resekostnader, inom Västra Götaland, mellan elevens bostad och platsen för APL. Regionen 
svarar för eventuella resekostnader där platsen för APL ligger utanför Västra Götaland. 
 
I de fall gymnasieeleverna har inackorderingstillägg svarar regionen för resekostnader mellan 
elevernas bostad och platsen för APL. 
 
Gymnasieutbildningarna bedrivs med egen resultatenhet där ekonomin och det egna kapitalet 
redovisas till Ledningsråd Naturbruk (se 3.1.2 nedan), senast den 10 mars varje år. 
Informationen ska på nästkommande sammanträde därefter lämnas till Politiskt Samråd 
Naturbruk (se 3.1.1 nedan). 
 
Flera av naturbruksförvaltningens kostnader delas av gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och 
vuxenutbildningen, samt verksamheterna vid kompetenscentra. Allokeringen av kostnaderna 
görs med hänsyn till den faktiska användningen av resurser. 
 
De eventuella över- och underskott som genereras i gymnasieutbildningarna balanseras 
mellan verksamhetsåren. 
 
Elever kan läsa gymnasieutbildning inom naturbruksområdet på en skola med offentlig eller 
privat huvudman utanför Västra Götaland. I dessa fall ersätter regionen elevens hemkommun 
för den kostnad som överstiger vad kommunen annars skulle ha betalat om eleven hade läst på 
en skola i regionens regi. Efter att interkommunal ersättning betalats till en huvudman utanför 
Västra Götaland, fakturerar kommunen resterande del av kostnaden till regionen. Fakturan ska 
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vara regionen tillhanda senast 31 december avseende höstterminen och 30 juni avseende 
vårterminen. 
 

2.2 Vuxenutbildning 

Regionen erbjuder kommunerna vuxenutbildningar inom naturbruksområdet på gymnasial 
nivå till självkostnadspris, beräknat enligt samma principer som för gymnasieskolan. 
 
För studerande i vuxenutbildning står kommunen för hela utbildningskostnaden och betalar 
per genomförd kurspoäng. 
 
När en ansökan till vuxenutbildning i regionens regi har gjorts ska kommunen enligt 20 kap. 
21 § skollagen skyndsamt skicka ansökan till regionen och bifoga ett yttrande. 
 
Den studerande betalar själv kostnader för resor, litteratur och annan utrustning som behövs 
för utbildningen. 
 
Avstämningsdatum för fakturering är 15 september respektive 15 februari. För studeranden 
som påbörjar utbildningen efter dessa datum sker terminsdebiteringen vid efterföljande 
månadsskifte. 
 
I de fall en studerande avbryter utbildningen debiteras kommunen en administrativ avgift som 
motsvarar kostnaden för tre veckors studier i den studerandes takt, oavsett hur lång tid efter 
att den studerande avbryter utbildningen, och därefter krediteras kommunen för de poäng som 
den studerande inte genomfört. 
 
Vid behov kan en kommun själv, eller i samverkan med andra kommuner, avtala med 
regionen om vuxenutbildningar som uppdrag eller utanför ordinarie utbud. 

3. Parternas ansvar 
Parterna är överens om att allt arbete inom ramen för avtalet ska ta sin utgångpunkt i det bästa 
för eleverna och de studerande samt för de personer som söker till utbildningarna.  
 
Parterna avser att med förtroende, transparens och tillit gemensamt arbeta för utvecklingen av 
naturbruksutbildningarna. 
 

3.1 Gemensamt ansvar och samverkan 

Politiskt Samråd Naturbruk och Ledningsråd Naturbruk tillkom på kommunkollektivets 
önskemål när samverkansavtalet för åren 2019–2022 togs fram. Samrådet och ledningsrådet 
syftar till att underlätta det gemensamma ansvarstagandet och samverkan mellan parterna. De 
ska fortsatt arbeta med detta avtal. Regionen ansvarar för administrativt stöd till samrådet och 
ledningsrådet. 
 

3.1.1 Politiskt Samråd Naturbruk 
Politiskt Samråd Naturbruk ska på en övergripande och strategisk nivå främja utbildning och 
kompetensförsörjning inom naturbruksområdet i Västra Götaland.  
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Samrådet ska bidra till att avtalet övervakas, följs upp och vårdas, samt att verksamhetens 
resurssättning diskuteras. Samrådet ska årligen lämna synpunkter avseende utbildningarnas 
prissättning, strategiska inriktning och ekonomi till regionutvecklingsnämnden inför att dess 
uppdrag till naturbruksstyrelsen fastställs. Viktiga underlag för samrådets arbete är resultat 
och indikatorer i regionens årsrapport för naturbruksutbildningarna, som presenteras under 
vårterminen, och motsvarande delårsrapport som presenteras under höstterminen. 
 
Samrådet träffas en gång per termin och består av fem representanter från kommunerna samt 
fem representanter från regionen. Parterna utser själva de förtroendevalda som ska ingå i 
samrådet, och regionen är sammankallande till mötena. Kommunernas representanter har en 
mycket viktig uppgift att löpande föra dialog om frågor kring utbildning och 
kompetensförsörjning inom naturbruksområdet med de kommuner som de företräder. 
Arbetsformerna i övrigt beslutas gemensamt i samrådet. 
 

3.1.2 Ledningsråd Naturbruk 
Ledningsråd Naturbruk bereder alla ärenden till samrådet och ska därutöver bevaka frågor på 
nationell, regional och kommunal nivå som påverkar avtalets förutsättningar. Beredningen av 
strategiska utvecklingsfrågor för utbildningarna är särskilt viktig. 
 
Ledningsrådet träffas två gånger per termin och utgörs av tjänstepersoner med fem 
representanter från kommunerna samt fem representanter från regionen. På motsvarande sätt 
som för samrådet utser parterna själva de tjänstepersoner som ska ingå. VästKom har en plats 
i ledningsrådet och regionen är sammankallande. Kommunernas representanter har en mycket 
viktig uppgift att löpande föra dialog om frågor kring utbildning och kompetensförsörjning på 
naturbruksområdet med de kommuner som de företräder. Arbetsformerna i övrigt beslutas 
gemensamt i ledningsrådet. 
 

3.2 Västra Götalandsregionens ansvar 

Genom avtalet överlåter kommunerna ansvaret till regionen för de frågor som följer av 
huvudmannaskapet för gymnasieutbildningar, inklusive gymnasiesärskolans utbildningar, 
inom naturbruksområdet. 
 
Enligt skollagen får en region anordna utbildningar inom naturbruk, och Västra 
Götalandsregionen har därmed stöd i samma lagrum för sin verksamhet som en kommun.  
 
Naturbruksstyrelsen fullgör de uppgifter som följer av regionens huvudmannaskap och har 
därmed att följa skollagen (2010:800), gymnasieförordningen (2010:2039), förordningen om 
vuxenutbildningen (2011:1108) och andra relevanta regelverk.  
 
Regionen ansvarar för organisationen av gymnasieprogrammen och vuxenutbildningen på 
gymnasial nivå inom naturbruksområdet.  
 
Regionen ansvarar för att elever från alla kommuner i Västra Götaland erbjuds ett allsidigt 
utbud av naturbruksutbildningar. 
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Regionen ansvarar för antagning av elever till utbildningarna. 
 
Regionen ansvarar för att stämma av vilka elever som påbörjat gymnasieutbildning den 15 
september på höstterminen och den 15 februari på vårterminen. 
 
Regionen ansvarar för extra anpassning och särskilt stöd till elever enligt vad som anges i 3 
kap. skollagen. I de fall en elev har behov av stöd utöver detta ska överenskommelse träffas 
mellan regionen och elevens hemkommun i varje enskilt fall. 
 
Regionen ska informera berörd kommun om en elev som inte fyllt 20 år utan giltigt skäl är 
frånvarande i betydande utsträckning. 
 
Regionen ska inom 14 dagar informera berörd kommun om en elev avbryter utbildningen. 
 

3.3 Kommunens ansvar 

Kommunen har ansvaret för att dess ungdomar erbjuds gymnasieutbildning av god kvalitet. 
 
Kommunen ansvarar för att möjliggöra och underlätta för regionen att delta i informations- 
och marknadsföringsaktiviteter på samma villkor som övriga anordnare av 
gymnasieutbildningar. 
 
Kommunen ansvarar för att inför gymnasievalet lämna uppdaterad information till sina grund- 
och särskoleelever om naturbruksutbildningarna som avses i avtalet. 
 
Kommunen ansvarar för att vid terminsstart informera regionen om elevers behov av stöd, 
enligt vad som anges i 3 kap. 12 j § skollagen. Informationen syftar till att ge eleverna det 
stöd de behöver och en god start på utbildningen. 
 
Kommunen ansvarar för att informera regionen om naturbruksutbildningar anordnas i egen 
regi, eller om samverkansavtal för utbildningar på naturbruksområdet tecknas med annan 
kommun eller region. Informationen ska lämnas till regionen eller kommunernas 
representanter i Ledningsråd Naturbruk senast terminen före det att utbildningarna planeras 
starta, för att tas upp på nästkommande möte i ledningsrådet. 
 
Kommunens betalningsansvar kvarstår för de elever som antagits eller påbörjat en utbildning 
till dess att eleven fullföljt sin utbildning, även om utbildningen blir förlängd eller om avtalet 
upphör att gälla. 
 

4. Gemensamma utvecklingsområden 
Parterna är överens om vikten av att antagningen till naturbruksutbildningarna sker enkelt och 
smidigt. De olika antagningssystem som används i Västra Götaland ska vara synkroniserade 
och utformas så att presumtiva elever lätt kan söka naturbruksutbildningarna. 
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Parterna är även överens om att vidareutveckla rutiner för hanteringen av utvecklingsfrågor av 
gemensam karaktär. 

5. Avtalsvård 
Det formella ansvaret för att vårda och följa upp avtalet ligger hos parterna. Politiskt Samråd 
Naturbruk och Ledningsråd Naturbruk har i uppgift att stimulera och underlätta för vård och 
uppföljning av avtalet. 
 
Avtalet ska utvärderas efter två år, det vill säga med start i slutet av 2025. Utvärderingen leds 
av Ledningsråd Naturbruk och ska ske i dialog med avtalets samtliga parter. Syftet med 
utvärderingarna är att på ett transparent och förtroendefullt sätt undersöka hur parternas behov 
och förväntningar tillgodoses i avtalet, och hur det kan förbättras.  
 

5.1 Tvister 

Eventuella tvister som uppkommer med bäring på detta avtal löses i första hand genom lokala 
förhandlingar. Om parterna inte når samsyn eller en överenskommelse ska medling ske 
mellan regionen och VästKom i presidiet för Beredningen för hållbar utveckling (BHU). 
 

6. Underskrifter 
 
För regionen        För kommun _____________________________ 
 
Datum        Datum 
 
 
 
 
__________________________________      _____________________________________ 
Regionstyrelsens ordförande 
 
 
 
 
__________________________________      ______________________________________ 
Regiondirektör  



Medarbetarenkät 2021-HELA KOMMUNEN-
Sektor Lärande



Mitt arbete känns meningsfullt



Mitt arbete känns meningsfullt

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 251 71,1

Stämmer ganska bra 88 24,9

Stämmer varken bra eller dåligt 11 3,1

Stämmer ganska dåligt 3 0,8

Stämmer mycket dåligt 0 0

Total 353 100

Statistik

Medelvärde 4,66

Median 5

Svarsfrekvens

100% (353/353)



Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete



Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 149 42,2

Stämmer ganska bra 169 47,9

Stämmer varken bra eller dåligt 30 8,5

Stämmer ganska dåligt 2 0,6

Stämmer mycket dåligt 3 0,8

Total 353 100

Statistik

Medelvärde 4,3

Median 4

Svarsfrekvens

100% (353/353)



Jag ser fram emot att gå till arbetet



Jag ser fram emot att gå till arbetet

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 147 41,6

Stämmer ganska bra 152 43,1

Stämmer varken bra eller dåligt 38 10,8

Stämmer ganska dåligt 14 4

Stämmer mycket dåligt 2 0,6

Total 353 100

Statistik

Medelvärde 4,21

Median 4

Svarsfrekvens

100% (353/353)



Min närmsta chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser



Min närmsta chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 161 45,6

Stämmer ganska bra 110 31,2

Stämmer varken bra eller dåligt 57 16,1

Stämmer ganska dåligt 18 5,1

Stämmer mycket dåligt 7 2

Total 353 100

Statistik

Medelvärde 4,13

Median 4

Svarsfrekvens

100% (353/353)



Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare



Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 200 56,7

Stämmer ganska bra 105 29,7

Stämmer varken bra eller dåligt 36 10,2

Stämmer ganska dåligt 9 2,5

Stämmer mycket dåligt 3 0,8

Total 353 100

Statistik

Medelvärde 4,39

Median 5

Svarsfrekvens

100% (353/353)



Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete



Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 189 53,5

Stämmer ganska bra 114 32,3

Stämmer varken bra eller dåligt 39 11

Stämmer ganska dåligt 10 2,8

Stämmer mycket dåligt 1 0,3

Total 353 100

Statistik

Medelvärde 4,36

Median 5

Svarsfrekvens

100% (353/353)



Jag är insatt i min arbetsplats mål



Jag är insatt i min arbetsplats mål

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 206 58,4

Stämmer ganska bra 117 33,1

Stämmer varken bra eller dåligt 20 5,7

Stämmer ganska dåligt 7 2

Stämmer mycket dåligt 3 0,8

Total 353 100

Statistik

Medelvärde 4,46

Median 5

Svarsfrekvens

100% (353/353)



Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt



Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 114 32,3

Stämmer ganska bra 173 49

Stämmer varken bra eller dåligt 51 14,4

Stämmer ganska dåligt 11 3,1

Stämmer mycket dåligt 4 1,1

Total 353 100

Statistik

Medelvärde 4,08

Median 4

Svarsfrekvens

100% (353/353)



Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete



Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 221 62,6

Stämmer ganska bra 120 34

Stämmer varken bra eller dåligt 9 2,5

Stämmer ganska dåligt 3 0,8

Stämmer mycket dåligt 0 0

Total 353 100

Statistik

Medelvärde 4,58

Median 5

Svarsfrekvens

100% (353/353)



I mitt arbete ställs sällan krav som går mot varandra



I mitt arbete ställs sällan krav som går mot varandra

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 43 12,2

Stämmer ganska bra 136 38,6

Stämmer varken bra eller dåligt 99 28,1

Stämmer ganska dåligt 64 18,2

Stämmer mycket dåligt 10 2,8

Total 352 100

Statistik

Medelvärde 3,39

Median 4

Svarsfrekvens

99,7% (352/353)



Min arbetsmängd känns rimlig



Min arbetsmängd känns rimlig

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 55 15,6

Stämmer ganska bra 156 44,3

Stämmer varken bra eller dåligt 75 21,3

Stämmer ganska dåligt 58 16,5

Stämmer mycket dåligt 8 2,3

Total 352 100

Statistik

Medelvärde 3,55

Median 4

Svarsfrekvens

99,7% (352/353)



I mitt arbete ställs rimliga krav på att exempelvis fatta snabba beslut/lösa krävande problem 
och/eller ta in ny information



I mitt arbete ställs rimliga krav på att exempelvis fatta snabba beslut/lösa krävande problem 
och/eller ta in ny information

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 81 22,9

Stämmer ganska bra 167 47,3

Stämmer varken bra eller dåligt 74 21

Stämmer ganska dåligt 31 8,8

Stämmer mycket dåligt 0 0

Total 353 100

Statistik

Medelvärde 3,84

Median 4

Svarsfrekvens

100% (353/353)



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



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

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 79 22,4

Stämmer ganska bra 188 53,4

Stämmer varken bra eller dåligt 58 16,5

Stämmer ganska dåligt 20 5,7

Stämmer mycket dåligt 7 2

Total 352 100

Statistik

Medelvärde 3,89

Median 4

Svarsfrekvens

99,7% (352/353)



I mitt arbete förekommer sällan samarbetsproblem



I mitt arbete förekommer sällan samarbetsproblem

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 118 33,4

Stämmer ganska bra 166 47

Stämmer varken bra eller dåligt 43 12,2

Stämmer ganska dåligt 20 5,7

Stämmer mycket dåligt 6 1,7

Total 353 100

Statistik

Medelvärde 4,05

Median 4

Svarsfrekvens

100% (353/353)



Jag har möjlighet att delta i planeringen av hur mitt arbete ska utföras



Jag har möjlighet att delta i planeringen av hur mitt arbete ska utföras

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 201 57,1

Stämmer ganska bra 111 31,5

Stämmer varken bra eller dåligt 32 9,1

Stämmer ganska dåligt 8 2,3

Stämmer mycket dåligt 0 0

Total 352 100

Statistik

Medelvärde 4,43

Median 5

Svarsfrekvens

99,7% (352/353)



I mitt arbete används min kompetens och förmåga på rätt sätt



I mitt arbete används min kompetens och förmåga på rätt sätt

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 175 49,6

Stämmer ganska bra 147 41,6

Stämmer varken bra eller dåligt 20 5,7

Stämmer ganska dåligt 11 3,1

Stämmer mycket dåligt 0 0

Total 353 100

Statistik

Medelvärde 4,38

Median 4

Svarsfrekvens

100% (353/353)



På min arbetsplats upplever jag att vi har tillräcklig kompetens för vårt arbete



På min arbetsplats upplever jag att vi har tillräcklig kompetens för vårt arbete

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 182 51,9

Stämmer ganska bra 140 39,9

Stämmer varken bra eller dåligt 25 7,1

Stämmer ganska dåligt 4 1,1

Stämmer mycket dåligt 0 0

Total 351 100

Statistik

Medelvärde 4,42

Median 5

Svarsfrekvens

99,4% (351/353)



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



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

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 53 15,1

Stämmer ganska bra 143 40,7

Stämmer varken bra eller dåligt 75 21,4

Stämmer ganska dåligt 57 16,2

Stämmer mycket dåligt 23 6,6

Total 351 100

Statistik

Medelvärde 3,42

Median 4

Svarsfrekvens

99,4% (351/353)



Min närmsta chef hjälper mig att prioritera mina arbetsuppgifter vid behov



Min närmsta chef hjälper mig att prioritera mina arbetsuppgifter vid behov

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 128 36,4

Stämmer ganska bra 108 30,7

Stämmer varken bra eller dåligt 78 22,2

Stämmer ganska dåligt 27 7,7

Stämmer mycket dåligt 11 3,1

Total 352 100

Statistik

Medelvärde 3,89

Median 4

Svarsfrekvens

99,7% (352/353)



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



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

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 150 42,7

Stämmer ganska bra 114 32,5

Stämmer varken bra eller dåligt 64 18,2

Stämmer ganska dåligt 18 5,1

Stämmer mycket dåligt 5 1,4

Total 351 100

Statistik

Medelvärde 4,1

Median 4

Svarsfrekvens

99,4% (351/353)



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



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

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 208 58,9

Stämmer ganska bra 103 29,2

Stämmer varken bra eller dåligt 34 9,6

Stämmer ganska dåligt 7 2

Stämmer mycket dåligt 1 0,3

Total 353 100

Statistik

Medelvärde 4,44

Median 5

Svarsfrekvens

100% (353/353)



Jag trivs och känner gemenskap med mina arbetskamrater



Jag trivs och känner gemenskap med mina arbetskamrater

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 237 67,1

Stämmer ganska bra 99 28

Stämmer varken bra eller dåligt 11 3,1

Stämmer ganska dåligt 4 1,1

Stämmer mycket dåligt 2 0,6

Total 353 100

Statistik

Medelvärde 4,6

Median 5

Svarsfrekvens

100% (353/353)



Jag vågar uttala mig och ta upp eventuella problem på min arbetsplats



Jag vågar uttala mig och ta upp eventuella problem på min arbetsplats

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 186 53

Stämmer ganska bra 138 39,3

Stämmer varken bra eller dåligt 20 5,7

Stämmer ganska dåligt 6 1,7

Stämmer mycket dåligt 1 0,3

Total 351 100

Statistik

Medelvärde 4,43

Median 5

Svarsfrekvens

99,4% (351/353)



Jag har tillgång till väl fungerande IT- verktyg



Jag har tillgång till väl fungerande IT- verktyg

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 177 50,1

Stämmer ganska bra 146 41,4

Stämmer varken bra eller dåligt 20 5,7

Stämmer ganska dåligt 10 2,8

Stämmer mycket dåligt 0 0

Total 353 100

Statistik

Medelvärde 4,39

Median 5

Svarsfrekvens

100% (353/353)



Jag har tillräckliga befogenheter i förhållande till det ansvar jag har



Jag har tillräckliga befogenheter i förhållande till det ansvar jag har

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 182 52

Stämmer ganska bra 140 40

Stämmer varken bra eller dåligt 25 7,1

Stämmer ganska dåligt 2 0,6

Stämmer mycket dåligt 1 0,3

Total 350 100

Statistik

Medelvärde 4,43

Median 5

Svarsfrekvens

99,2% (350/353)



Min chef ger stöd i den utsträckning som jag behöver för att kunna utföra mina arbetsuppgifter



Min chef ger stöd i den utsträckning som jag behöver för att kunna utföra mina arbetsuppgifter

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 156 44,3

Stämmer ganska bra 119 33,8

Stämmer varken bra eller dåligt 59 16,8

Stämmer ganska dåligt 11 3,1

Stämmer mycket dåligt 7 2

Total 352 100

Statistik

Medelvärde 4,15

Median 4

Svarsfrekvens

99,7% (352/353)



Jag har tid för reflektion och eftertanke i mitt arbete



Jag har tid för reflektion och eftertanke i mitt arbete

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 51 14,5

Stämmer ganska bra 145 41,2

Stämmer varken bra eller dåligt 80 22,7

Stämmer ganska dåligt 61 17,3

Stämmer mycket dåligt 15 4,3

Total 352 100

Statistik

Medelvärde 3,44

Median 4

Svarsfrekvens

99,7% (352/353)



Jag har möjlighet till återhämtning under arbetspasset genom raster och/eller pauser



Jag har möjlighet till återhämtning under arbetspasset genom raster och/eller pauser

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 59 16,8

Stämmer ganska bra 169 48

Stämmer varken bra eller dåligt 65 18,5

Stämmer ganska dåligt 49 13,9

Stämmer mycket dåligt 10 2,8

Total 352 100

Statistik

Medelvärde 3,62

Median 4

Svarsfrekvens

99,7% (352/353)



Jag kan lägga tankar på arbetet åt sidan på min lediga tid



Jag kan lägga tankar på arbetet åt sidan på min lediga tid

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 69 19,6

Stämmer ganska bra 136 38,6

Stämmer varken bra eller dåligt 59 16,8

Stämmer ganska dåligt 62 17,6

Stämmer mycket dåligt 26 7,4

Total 352 100

Statistik

Medelvärde 3,45

Median 4

Svarsfrekvens

99,7% (352/353)



I allmänhet skulle du säga att din hälsa är:



I allmänhet skulle du säga att din hälsa är:

Namn Antal %

Utmärkt 63 17,9

Mycket god 145 41,2

God 107 30,4

Någorlunda 30 8,5

Dålig 7 2

Total 352 100

Svarsfrekvens

99,7% (352/353)



Har du varit utsatt för kränkande särbehandling av en annan kollega/chef under de senaste 12 
månaderna?



Har du varit utsatt för kränkande särbehandling av en annan kollega/chef under de senaste 12 
månaderna?

Namn Antal %

Ja 11 3,1

Nej 341 96,9

Total 352 100

Svarsfrekvens

99,7% (352/353)



Har du varit utsatt för sexuella trakasserier av en annan chef/kollega i arbetet under de senaste 12 
månaderna?



Har du varit utsatt för sexuella trakasserier av en annan chef/kollega i arbetet under de senaste 12 
månaderna?

Namn Antal %

Ja 0 0

Nej 353 100

Total 353 100

Svarsfrekvens

100% (353/353)



Har du varit utsatt för trakasserier i ditt arbete av en annan chef/kollega under de senaste 12 
månaderna?



Har du varit utsatt för trakasserier i ditt arbete av en annan chef/kollega under de senaste 12 
månaderna?

Namn Antal %

Ja 3 0,9

Nej 346 99,1

Total 349 100

Svarsfrekvens

98,9% (349/353)



Anmälde du kränkande särbehandling, trakasserier eller sexuella trakasserier till arbetsgivaren?



Anmälde du kränkande särbehandling, trakasserier eller sexuella trakasserier till arbetsgivaren?

Namn Antal %

Ja 3 25

Nej 9 75

Total 12 100

Svarsfrekvens

100% (12/12)



Upplevde du att du fick det stöd du behövde?



Upplevde du att du fick det stöd du behövde?

Namn Antal %

Ja 1 33,3

Nej 2 66,7

Total 3 100

Svarsfrekvens

100% (3/3)



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



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

Namn Antal %

Ja 311 88,1

Nej 42 11,9

Total 353 100

Svarsfrekvens

100% (353/353)



Har du varit utsatt för våld eller hot om våld i arbetet under de senaste 12 månaderna?



Har du varit utsatt för våld eller hot om våld i arbetet under de senaste 12 månaderna?

Namn Antal %

Ja 42 11,9

Nej 311 88,1

Total 353 100

Svarsfrekvens

100% (353/353)



Behandlas alla jämlikt på din arbetsplats? 



Behandlas alla jämlikt på din arbetsplats? 

Namn Antal %

JA 319 91,9

NEJ 28 8,1

Total 347 100

Svarsfrekvens

98,3% (347/353)



Är du förälder och har barn i förskola/grundskola?



Är du förälder och har barn i förskola/grundskola?

Namn Antal %

JA 124 35,7

NEJ 223 64,3

Total 347 100

Svarsfrekvens

98,3% (347/353)



Anser du att du har goda förutsättningar att förena arbete och att vara förälder?



Anser du att du har goda förutsättningar att förena arbete och att vara förälder?

Namn Antal %

Ja 87 70,2

Delvis 33 26,6

Nej 4 3,2

Total 124 100

Svarsfrekvens

100% (124/124)



Jag är stolt/nöjd över att arbeta i Orust kommun



Jag är stolt/nöjd över att arbeta i Orust kommun

Namn Antal %

JA 333 97,1

NEJ 10 2,9

Total 343 100

Svarsfrekvens

97,2% (343/353)



Jag rekommenderar gärna Orust kommun som arbetsgivare



Jag rekommenderar gärna Orust kommun som arbetsgivare

Namn Antal %

JA 321 95,3

NEJ 16 4,7

Total 337 100

Svarsfrekvens

95,5% (337/353)



Orust kommun har hanterat situationen Med Covid 19 på ett så bra sätt som möjligt. 



Orust kommun har hanterat situationen Med Covid 19 på ett så bra sätt som möjligt. 

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 100 28,6

Stämmer ganska bra 178 50,9

Stämmer varken bra eller dåligt 56 16

Stämmer ganska dåligt 13 3,7

Stämmer mycket dåligt 3 0,9

Total 350 100

Svarsfrekvens

99,2% (350/353)



Jag fick det stöd jag behövde på min arbetsplats under den pågående pandemin 



Jag fick det stöd jag behövde på min arbetsplats under den pågående pandemin 

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 143 40,9

Stämmer ganska bra 129 36,9

Stämmer varken bra eller dåligt 64 18,3

Stämmer ganska dåligt 13 3,7

Stämmer mycket dåligt 1 0,3

Total 350 100

Svarsfrekvens

99,2% (350/353)



Jag upplever inte att Covid19 påverkat mitt arbete negativt i någon större utsträckning (varken 
fysiskt eller psykiskt)



Jag upplever inte att Covid19 påverkat mitt arbete negativt i någon större utsträckning (varken 
fysiskt eller psykiskt)

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 65 18,6

Stämmer ganska bra 124 35,5

Stämmer varken bra eller dåligt 91 26,1

Stämmer ganska dåligt 49 14

Stämmer mycket dåligt 20 5,7

Total 349 100

Svarsfrekvens

98,9% (349/353)



Om du haft möjlighet att arbeta på distans- har det varit en acceptabel arbetsmiljö?



Om du haft möjlighet att arbeta på distans- har det varit en acceptabel arbetsmiljö?

Namn Antal %

Ja 134 48

Nej 72 25,8

Delvis 73 26,2

Total 279 100

Svarsfrekvens

79% (279/353)



Ledarskap



Ledarskap

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 550 51,9

Stämmer ganska bra 329 31,1

Stämmer varken bra eller dåligt 132 12,5

Stämmer ganska dåligt 37 3,5

Stämmer mycket dåligt 11 1

Total 1059 100

Statistik

Medelvärde 4,29

Median 5



Motivation



Motivation

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 547 51,7

Stämmer ganska bra 409 38,6

Stämmer varken bra eller dåligt 79 7,5

Stämmer ganska dåligt 19 1,8

Stämmer mycket dåligt 5 0,5

Total 1059 100

Statistik

Medelvärde 4,39

Median 5



Styrning



Styrning

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 541 51,1

Stämmer ganska bra 410 38,7

Stämmer varken bra eller dåligt 80 7,6

Stämmer ganska dåligt 21 2

Stämmer mycket dåligt 7 0,7

Total 1059 100

Statistik

Medelvärde 4,38

Median 5



Totalt medelvärde

Medelvärde 4,18



Statistiksammanfattning av medelvärden

Mitt arbete känns meningsfullt 4,66

Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete 4,3

Jag ser fram emot att gå till arbetet 4,21

Min närmsta chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser 4,13

Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare 4,39

Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete 4,36

Jag är insatt i min arbetsplats mål 4,46

Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt 4,08

Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete 4,58

I mitt arbete ställs sällan krav som går mot varandra 3,39

Min arbetsmängd känns rimlig 3,55

I mitt arbete ställs rimliga krav på att exempelvis fatta snabba beslut/lösa krävande problem och/eller 
ta in ny information

3,84

Det är tydligt hur arbetsuppgifterna är fördelade, det vill säga vem som gör vad? 3,89

I mitt arbete förekommer sällan samarbetsproblem 4,05

Jag har möjlighet att delta i planeringen av hur mitt arbete ska utföras 4,43

I mitt arbete används min kompetens och förmåga på rätt sätt 4,38

På min arbetsplats upplever jag att vi har tillräcklig kompetens för vårt arbete 4,42



Statistiksammanfattning av medelvärden

På min arbetsplats finns tillräckligt med personal för att kunna utföra vårt arbete 3,42

Min närmsta chef hjälper mig att prioritera mina arbetsuppgifter vid behov 3,89

Jag kan få hjälp och stöd om det uppstår känslomässigt påfrestande situationer i mitt arbete 4,1

Vid behov kan jag få hjälp från mina arbetskamrater för att lösa mina arbetsuppgifter 4,44

Jag trivs och känner gemenskap med mina arbetskamrater 4,6

Jag vågar uttala mig och ta upp eventuella problem på min arbetsplats 4,43

Jag har tillgång till väl fungerande IT- verktyg 4,39

Jag har tillräckliga befogenheter i förhållande till det ansvar jag har 4,43

Min chef ger stöd i den utsträckning som jag behöver för att kunna utföra mina arbetsuppgifter 4,15

Jag har tid för reflektion och eftertanke i mitt arbete 3,44

Jag har möjlighet till återhämtning under arbetspasset genom raster och/eller pauser 3,62

Jag kan lägga tankar på arbetet åt sidan på min lediga tid 3,45

Ledarskap 4,29

Motivation 4,39

Styrning 4,38



Medarbetarenkät 2021_SKOLA



Mitt arbete känns meningsfullt

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 182 70,5

Stämmer ganska bra 63 24,4

Stämmer varken bra eller dåligt 10 3,9

Stämmer ganska dåligt 3 1,2

Stämmer mycket dåligt 0 0

Total 258 100

Statistik

Medelvärde 4,64

Median 5



Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 107 41,5

Stämmer ganska bra 122 47,3

Stämmer varken bra eller dåligt 24 9,3

Stämmer ganska dåligt 2 0,8

Stämmer mycket dåligt 3 1,2

Total 258 100

Statistik

Medelvärde 4,27

Median 4



Jag ser fram emot att gå till arbetet

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 106 41,1

Stämmer ganska bra 110 42,6

Stämmer varken bra eller dåligt 28 10,9

Stämmer ganska dåligt 12 4,7

Stämmer mycket dåligt 2 0,8

Total 258 100

Statistik

Medelvärde 4,19

Median 4



Min närmsta chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 125 48,4

Stämmer ganska bra 80 31

Stämmer varken bra eller dåligt 33 12,8

Stämmer ganska dåligt 13 5

Stämmer mycket dåligt 7 2,7

Total 258 100

Statistik

Medelvärde 4,17

Median 4



Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 150 58,1

Stämmer ganska bra 78 30,2

Stämmer varken bra eller dåligt 19 7,4

Stämmer ganska dåligt 9 3,5

Stämmer mycket dåligt 2 0,8

Total 258 100

Statistik

Medelvärde 4,41

Median 5



Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 142 55

Stämmer ganska bra 81 31,4

Stämmer varken bra eller dåligt 25 9,7

Stämmer ganska dåligt 9 3,5

Stämmer mycket dåligt 1 0,4

Total 258 100

Statistik

Medelvärde 4,37

Median 5



Jag är insatt i min arbetsplats mål

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 140 54,3

Stämmer ganska bra 89 34,5

Stämmer varken bra eller dåligt 19 7,4

Stämmer ganska dåligt 7 2,7

Stämmer mycket dåligt 3 1,2

Total 258 100

Statistik

Medelvärde 4,38

Median 5



Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 83 32,2

Stämmer ganska bra 126 48,8

Stämmer varken bra eller dåligt 35 13,6

Stämmer ganska dåligt 10 3,9

Stämmer mycket dåligt 4 1,6

Total 258 100

Statistik

Medelvärde 4,06

Median 4



Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 155 60,1

Stämmer ganska bra 93 36

Stämmer varken bra eller dåligt 7 2,7

Stämmer ganska dåligt 3 1,2

Stämmer mycket dåligt 0 0

Total 258 100

Statistik

Medelvärde 4,55

Median 5



I mitt arbete ställs sällan krav som går mot varandra

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 34 13,2

Stämmer ganska bra 97 37,7

Stämmer varken bra eller dåligt 74 28,8

Stämmer ganska dåligt 45 17,5

Stämmer mycket dåligt 7 2,7

Total 257 100

Statistik

Medelvärde 3,41

Median 4



Min arbetsmängd känns rimlig

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 38 14,7

Stämmer ganska bra 119 46,1

Stämmer varken bra eller dåligt 51 19,8

Stämmer ganska dåligt 43 16,7

Stämmer mycket dåligt 7 2,7

Total 258 100

Statistik

Medelvärde 3,53

Median 4



I mitt arbete ställs rimliga krav på att exempelvis fatta snabba beslut/lösa krävande problem 
och/eller ta in ny information

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 62 24

Stämmer ganska bra 119 46,1

Stämmer varken bra eller dåligt 54 20,9

Stämmer ganska dåligt 23 8,9

Stämmer mycket dåligt 0 0

Total 258 100

Statistik

Medelvärde 3,85

Median 4



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

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 56 21,8

Stämmer ganska bra 135 52,5

Stämmer varken bra eller dåligt 44 17,1

Stämmer ganska dåligt 15 5,8

Stämmer mycket dåligt 7 2,7

Total 257 100

Statistik

Medelvärde 3,85

Median 4



I mitt arbete förekommer sällan samarbetsproblem

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 92 35,7

Stämmer ganska bra 116 45

Stämmer varken bra eller dåligt 30 11,6

Stämmer ganska dåligt 15 5,8

Stämmer mycket dåligt 5 1,9

Total 258 100

Statistik

Medelvärde 4,07

Median 4



Jag har möjlighet att delta i planeringen av hur mitt arbete ska utföras

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 137 53,3

Stämmer ganska bra 86 33,5

Stämmer varken bra eller dåligt 26 10,1

Stämmer ganska dåligt 8 3,1

Stämmer mycket dåligt 0 0

Total 257 100

Statistik

Medelvärde 4,37

Median 5



I mitt arbete används min kompetens och förmåga på rätt sätt

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 130 50,4

Stämmer ganska bra 107 41,5

Stämmer varken bra eller dåligt 12 4,7

Stämmer ganska dåligt 9 3,5

Stämmer mycket dåligt 0 0

Total 258 100

Statistik

Medelvärde 4,39

Median 5



På min arbetsplats upplever jag att vi har tillräcklig kompetens för vårt arbete

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 134 51,9

Stämmer ganska bra 99 38,4

Stämmer varken bra eller dåligt 22 8,5

Stämmer ganska dåligt 3 1,2

Stämmer mycket dåligt 0 0

Total 258 100

Statistik

Medelvärde 4,41

Median 5



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

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 32 12,5

Stämmer ganska bra 103 40,2

Stämmer varken bra eller dåligt 54 21,1

Stämmer ganska dåligt 47 18,4

Stämmer mycket dåligt 20 7,8

Total 256 100

Statistik

Medelvärde 3,31

Median 4



Min närmsta chef hjälper mig att prioritera mina arbetsuppgifter vid behov

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 94 36,6

Stämmer ganska bra 80 31,1

Stämmer varken bra eller dåligt 52 20,2

Stämmer ganska dåligt 21 8,2

Stämmer mycket dåligt 10 3,9

Total 257 100

Statistik

Medelvärde 3,88

Median 4



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

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 107 41,6

Stämmer ganska bra 83 32,3

Stämmer varken bra eller dåligt 50 19,5

Stämmer ganska dåligt 13 5,1

Stämmer mycket dåligt 4 1,6

Total 257 100

Statistik

Medelvärde 4,07

Median 4



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

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 153 59,3

Stämmer ganska bra 70 27,1

Stämmer varken bra eller dåligt 28 10,9

Stämmer ganska dåligt 6 2,3

Stämmer mycket dåligt 1 0,4

Total 258 100

Statistik

Medelvärde 4,43

Median 5



Jag trivs och känner gemenskap med mina arbetskamrater

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 174 67,4

Stämmer ganska bra 72 27,9

Stämmer varken bra eller dåligt 9 3,5

Stämmer ganska dåligt 1 0,4

Stämmer mycket dåligt 2 0,8

Total 258 100

Statistik

Medelvärde 4,61

Median 5



Jag vågar uttala mig och ta upp eventuella problem på min arbetsplats

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 144 56,2

Stämmer ganska bra 90 35,2

Stämmer varken bra eller dåligt 16 6,2

Stämmer ganska dåligt 5 2

Stämmer mycket dåligt 1 0,4

Total 256 100

Statistik

Medelvärde 4,45

Median 5



Jag har tillgång till väl fungerande IT- verktyg

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 151 58,5

Stämmer ganska bra 93 36

Stämmer varken bra eller dåligt 11 4,3

Stämmer ganska dåligt 3 1,2

Stämmer mycket dåligt 0 0

Total 258 100

Statistik

Medelvärde 4,52

Median 5



Jag har tillräckliga befogenheter i förhållande till det ansvar jag har

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 132 51,6

Stämmer ganska bra 103 40,2

Stämmer varken bra eller dåligt 18 7

Stämmer ganska dåligt 2 0,8

Stämmer mycket dåligt 1 0,4

Total 256 100

Statistik

Medelvärde 4,42

Median 5



Min chef ger stöd i den utsträckning som jag behöver för att kunna utföra mina arbetsuppgifter

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 124 48,1

Stämmer ganska bra 82 31,8

Stämmer varken bra eller dåligt 36 14

Stämmer ganska dåligt 10 3,9

Stämmer mycket dåligt 6 2,3

Total 258 100

Statistik

Medelvärde 4,19

Median 4



Jag har tid för reflektion och eftertanke i mitt arbete

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 27 10,5

Stämmer ganska bra 101 39,3

Stämmer varken bra eller dåligt 62 24,1

Stämmer ganska dåligt 52 20,2

Stämmer mycket dåligt 15 5,8

Total 257 100

Statistik

Medelvärde 3,28

Median 3



Jag har möjlighet till återhämtning under arbetspasset genom raster och/eller pauser

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 40 15,6

Stämmer ganska bra 117 45,5

Stämmer varken bra eller dåligt 51 19,8

Stämmer ganska dåligt 40 15,6

Stämmer mycket dåligt 9 3,5

Total 257 100

Statistik

Medelvärde 3,54

Median 4



Jag kan lägga tankar på arbetet åt sidan på min lediga tid

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 50 19,5

Stämmer ganska bra 93 36,2

Stämmer varken bra eller dåligt 46 17,9

Stämmer ganska dåligt 46 17,9

Stämmer mycket dåligt 22 8,6

Total 257 100

Statistik

Medelvärde 3,4

Median 4



I allmänhet skulle du säga att din hälsa är:

Namn Antal %

Utmärkt 46 17,9

Mycket god 106 41,2

God 77 30

Någorlunda 24 9,3

Dålig 4 1,6

Total 257 100



Har du varit utsatt för kränkande särbehandling av en annan kollega/chef under de senaste 12 
månaderna?

Namn Antal %

Ja 9 3,5

Nej 248 96,5

Total 257 100



Har du varit utsatt för sexuella trakasserier av en annan chef/kollega i arbetet under de senaste 12 
månaderna?

Namn Antal %

Ja 0 0

Nej 258 100

Total 258 100



Har du varit utsatt för trakasserier i ditt arbete av en annan chef/kollega under de senaste 12 
månaderna?

Namn Antal %

Ja 3 1,2

Nej 251 98,8

Total 254 100



Anmälde du kränkande särbehandling, trakasserier eller sexuella trakasserier till arbetsgivaren?

Namn Antal %

Ja 2 20

Nej 8 80

Total 10 100



Upplevde du att du fick det stöd du behövde?

Namn Antal %

Ja 1 50

Nej 1 50

Total 2 100



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

Namn Antal %

Ja 226 87,6

Nej 32 12,4

Total 258 100



Har du varit utsatt för våld eller hot om våld i arbetet under de senaste 12 månaderna?

Namn Antal %

Ja 39 15,1

Nej 219 84,9

Total 258 100



Behandlas alla jämlikt på din arbetsplats? 

Namn Antal %

JA 233 91,4

NEJ 22 8,6

Total 255 100



Är du förälder och har barn i förskola/grundskola?

Namn Antal %

JA 97 38,2

NEJ 157 61,8

Total 254 100



Anser du att du har goda förutsättningar att förena arbete och att vara förälder?

Namn Antal %

Ja 69 71,1

Delvis 26 26,8

Nej 2 2,1

Total 97 100



Jag är stolt/nöjd över att arbeta i Orust kommun

Namn Antal %

JA 243 96,8

NEJ 8 3,2

Total 251 100



Jag rekommenderar gärna Orust kommun som arbetsgivare

Namn Antal %

JA 235 95,1

NEJ 12 4,9

Total 247 100



Orust kommun har hanterat situationen Med Covid 19 på ett så bra sätt som möjligt. 

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 68 26,7

Stämmer ganska bra 130 51

Stämmer varken bra eller dåligt 43 16,9

Stämmer ganska dåligt 13 5,1

Stämmer mycket dåligt 1 0,4

Total 255 100



Jag fick det stöd jag behövde på min arbetsplats under den pågående pandemin 

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 103 40,4

Stämmer ganska bra 95 37,3

Stämmer varken bra eller dåligt 44 17,3

Stämmer ganska dåligt 12 4,7

Stämmer mycket dåligt 1 0,4

Total 255 100



Jag upplever inte att Covid19 påverkat mitt arbete negativt i någon större utsträckning (varken 
fysiskt eller psykiskt)

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 51 20

Stämmer ganska bra 94 36,9

Stämmer varken bra eller dåligt 64 25,1

Stämmer ganska dåligt 33 12,9

Stämmer mycket dåligt 13 5,1

Total 255 100



Om du haft möjlighet att arbeta på distans- har det varit en acceptabel arbetsmiljö?

Namn Antal %

Ja 110 50,9

Nej 46 21,3

Delvis 60 27,8

Total 216 100



Totalt medelvärde

Medelvärde 4,11



Statistiksammanfattning av medelvärden

Mitt arbete känns meningsfullt 4,64

Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete 4,27

Jag ser fram emot att gå till arbetet 4,19

Min närmsta chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser 4,17

Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare 4,41

Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete 4,37

Jag är insatt i min arbetsplats mål 4,38

Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt 4,06

Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete 4,55

I mitt arbete ställs sällan krav som går mot varandra 3,41

Min arbetsmängd känns rimlig 3,53

I mitt arbete ställs rimliga krav på att exempelvis fatta snabba beslut/lösa krävande problem och/eller 
ta in ny information

3,85

Det är tydligt hur arbetsuppgifterna är fördelade, det vill säga vem som gör vad? 3,85

I mitt arbete förekommer sällan samarbetsproblem 4,07

Jag har möjlighet att delta i planeringen av hur mitt arbete ska utföras 4,37

I mitt arbete används min kompetens och förmåga på rätt sätt 4,39

På min arbetsplats upplever jag att vi har tillräcklig kompetens för vårt arbete 4,41



Statistiksammanfattning av medelvärden

På min arbetsplats finns tillräckligt med personal för att kunna utföra vårt arbete 3,31

Min närmsta chef hjälper mig att prioritera mina arbetsuppgifter vid behov 3,88

Jag kan få hjälp och stöd om det uppstår känslomässigt påfrestande situationer i mitt arbete 4,07

Vid behov kan jag få hjälp från mina arbetskamrater för att lösa mina arbetsuppgifter 4,43

Jag trivs och känner gemenskap med mina arbetskamrater 4,61

Jag vågar uttala mig och ta upp eventuella problem på min arbetsplats 4,45

Jag har tillgång till väl fungerande IT- verktyg 4,52

Jag har tillräckliga befogenheter i förhållande till det ansvar jag har 4,42

Min chef ger stöd i den utsträckning som jag behöver för att kunna utföra mina arbetsuppgifter 4,19

Jag har tid för reflektion och eftertanke i mitt arbete 3,28

Jag har möjlighet till återhämtning under arbetspasset genom raster och/eller pauser 3,54

Jag kan lägga tankar på arbetet åt sidan på min lediga tid 3,4



Medarbetarenkät 2021_FÖRSKOLA



Mitt arbete känns meningsfullt

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 50 69,4

Stämmer ganska bra 19 26,4

Stämmer varken bra eller dåligt 3 4,2

Stämmer ganska dåligt 0 0

Stämmer mycket dåligt 0 0

Total 72 100

Statistik

Medelvärde 4,65

Median 5



Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 29 40,3

Stämmer ganska bra 38 52,8

Stämmer varken bra eller dåligt 5 6,9

Stämmer ganska dåligt 0 0

Stämmer mycket dåligt 0 0

Total 72 100

Statistik

Medelvärde 4,33

Median 4



Jag ser fram emot att gå till arbetet

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 30 41,7

Stämmer ganska bra 30 41,7

Stämmer varken bra eller dåligt 10 13,9

Stämmer ganska dåligt 2 2,8

Stämmer mycket dåligt 0 0

Total 72 100

Statistik

Medelvärde 4,22

Median 4



Min närmsta chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 21 29,2

Stämmer ganska bra 23 31,9

Stämmer varken bra eller dåligt 22 30,6

Stämmer ganska dåligt 5 6,9

Stämmer mycket dåligt 1 1,4

Total 72 100

Statistik

Medelvärde 3,81

Median 4



Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 30 41,7

Stämmer ganska bra 24 33,3

Stämmer varken bra eller dåligt 17 23,6

Stämmer ganska dåligt 0 0

Stämmer mycket dåligt 1 1,4

Total 72 100

Statistik

Medelvärde 4,14

Median 4



Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 30 41,7

Stämmer ganska bra 26 36,1

Stämmer varken bra eller dåligt 15 20,8

Stämmer ganska dåligt 1 1,4

Stämmer mycket dåligt 0 0

Total 72 100

Statistik

Medelvärde 4,18

Median 4



Jag är insatt i min arbetsplats mål

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 47 65,3

Stämmer ganska bra 23 31,9

Stämmer varken bra eller dåligt 2 2,8

Stämmer ganska dåligt 0 0

Stämmer mycket dåligt 0 0

Total 72 100

Statistik

Medelvärde 4,63

Median 5



Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 21 29,2

Stämmer ganska bra 37 51,4

Stämmer varken bra eller dåligt 13 18,1

Stämmer ganska dåligt 1 1,4

Stämmer mycket dåligt 0 0

Total 72 100

Statistik

Medelvärde 4,08

Median 4



Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 45 62,5

Stämmer ganska bra 25 34,7

Stämmer varken bra eller dåligt 2 2,8

Stämmer ganska dåligt 0 0

Stämmer mycket dåligt 0 0

Total 72 100

Statistik

Medelvärde 4,6

Median 5



I mitt arbete ställs sällan krav som går mot varandra

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 6 8,3

Stämmer ganska bra 28 38,9

Stämmer varken bra eller dåligt 23 31,9

Stämmer ganska dåligt 13 18,1

Stämmer mycket dåligt 2 2,8

Total 72 100

Statistik

Medelvärde 3,32

Median 3



Min arbetsmängd känns rimlig

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 7 9,9

Stämmer ganska bra 28 39,4

Stämmer varken bra eller dåligt 20 28,2

Stämmer ganska dåligt 15 21,1

Stämmer mycket dåligt 1 1,4

Total 71 100

Statistik

Medelvärde 3,35

Median 3



I mitt arbete ställs rimliga krav på att exempelvis fatta snabba beslut/lösa krävande problem 
och/eller ta in ny information

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 14 19,4

Stämmer ganska bra 31 43,1

Stämmer varken bra eller dåligt 19 26,4

Stämmer ganska dåligt 8 11,1

Stämmer mycket dåligt 0 0

Total 72 100

Statistik

Medelvärde 3,71

Median 4



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

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 16 22,2

Stämmer ganska bra 38 52,8

Stämmer varken bra eller dåligt 12 16,7

Stämmer ganska dåligt 6 8,3

Stämmer mycket dåligt 0 0

Total 72 100

Statistik

Medelvärde 3,89

Median 4



I mitt arbete förekommer sällan samarbetsproblem

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 21 29,2

Stämmer ganska bra 33 45,8

Stämmer varken bra eller dåligt 13 18,1

Stämmer ganska dåligt 4 5,6

Stämmer mycket dåligt 1 1,4

Total 72 100

Statistik

Medelvärde 3,96

Median 4



Jag har möjlighet att delta i planeringen av hur mitt arbete ska utföras

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 41 56,9

Stämmer ganska bra 24 33,3

Stämmer varken bra eller dåligt 7 9,7

Stämmer ganska dåligt 0 0

Stämmer mycket dåligt 0 0

Total 72 100

Statistik

Medelvärde 4,47

Median 5



I mitt arbete används min kompetens och förmåga på rätt sätt

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 30 41,7

Stämmer ganska bra 32 44,4

Stämmer varken bra eller dåligt 8 11,1

Stämmer ganska dåligt 2 2,8

Stämmer mycket dåligt 0 0

Total 72 100

Statistik

Medelvärde 4,25

Median 4



På min arbetsplats upplever jag att vi har tillräcklig kompetens för vårt arbete

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 38 54,3

Stämmer ganska bra 28 40

Stämmer varken bra eller dåligt 3 4,3

Stämmer ganska dåligt 1 1,4

Stämmer mycket dåligt 0 0

Total 70 100

Statistik

Medelvärde 4,47

Median 5



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

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 10 13,9

Stämmer ganska bra 31 43,1

Stämmer varken bra eller dåligt 18 25

Stämmer ganska dåligt 10 13,9

Stämmer mycket dåligt 3 4,2

Total 72 100

Statistik

Medelvärde 3,49

Median 4



Min närmsta chef hjälper mig att prioritera mina arbetsuppgifter vid behov

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 17 23,6

Stämmer ganska bra 23 31,9

Stämmer varken bra eller dåligt 24 33,3

Stämmer ganska dåligt 7 9,7

Stämmer mycket dåligt 1 1,4

Total 72 100

Statistik

Medelvärde 3,67

Median 4



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

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 24 33,3

Stämmer ganska bra 27 37,5

Stämmer varken bra eller dåligt 12 16,7

Stämmer ganska dåligt 7 9,7

Stämmer mycket dåligt 2 2,8

Total 72 100

Statistik

Medelvärde 3,89

Median 4



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

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 43 59,7

Stämmer ganska bra 23 31,9

Stämmer varken bra eller dåligt 5 6,9

Stämmer ganska dåligt 1 1,4

Stämmer mycket dåligt 0 0

Total 72 100

Statistik

Medelvärde 4,5

Median 5



Jag trivs och känner gemenskap med mina arbetskamrater

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 47 65,3

Stämmer ganska bra 21 29,2

Stämmer varken bra eller dåligt 1 1,4

Stämmer ganska dåligt 3 4,2

Stämmer mycket dåligt 0 0

Total 72 100

Statistik

Medelvärde 4,56

Median 5



Jag vågar uttala mig och ta upp eventuella problem på min arbetsplats

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 28 38,9

Stämmer ganska bra 38 52,8

Stämmer varken bra eller dåligt 5 6,9

Stämmer ganska dåligt 1 1,4

Stämmer mycket dåligt 0 0

Total 72 100

Statistik

Medelvärde 4,29

Median 4



Jag har tillgång till väl fungerande IT- verktyg

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 12 16,7

Stämmer ganska bra 46 63,9

Stämmer varken bra eller dåligt 7 9,7

Stämmer ganska dåligt 7 9,7

Stämmer mycket dåligt 0 0

Total 72 100

Statistik

Medelvärde 3,88

Median 4



Jag har tillräckliga befogenheter i förhållande till det ansvar jag har

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 35 48,6

Stämmer ganska bra 29 40,3

Stämmer varken bra eller dåligt 8 11,1

Stämmer ganska dåligt 0 0

Stämmer mycket dåligt 0 0

Total 72 100

Statistik

Medelvärde 4,38

Median 4



Min chef ger stöd i den utsträckning som jag behöver för att kunna utföra mina arbetsuppgifter

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 16 22,5

Stämmer ganska bra 30 42,3

Stämmer varken bra eller dåligt 22 31

Stämmer ganska dåligt 2 2,8

Stämmer mycket dåligt 1 1,4

Total 71 100

Statistik

Medelvärde 3,82

Median 4



Jag har tid för reflektion och eftertanke i mitt arbete

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 15 20,8

Stämmer ganska bra 36 50

Stämmer varken bra eller dåligt 15 20,8

Stämmer ganska dåligt 6 8,3

Stämmer mycket dåligt 0 0

Total 72 100

Statistik

Medelvärde 3,83

Median 4



Jag har möjlighet till återhämtning under arbetspasset genom raster och/eller pauser

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 14 19,4

Stämmer ganska bra 41 56,9

Stämmer varken bra eller dåligt 10 13,9

Stämmer ganska dåligt 7 9,7

Stämmer mycket dåligt 0 0

Total 72 100

Statistik

Medelvärde 3,86

Median 4



Jag kan lägga tankar på arbetet åt sidan på min lediga tid

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 14 19,4

Stämmer ganska bra 30 41,7

Stämmer varken bra eller dåligt 12 16,7

Stämmer ganska dåligt 13 18,1

Stämmer mycket dåligt 3 4,2

Total 72 100

Statistik

Medelvärde 3,54

Median 4



I allmänhet skulle du säga att din hälsa är:

Namn Antal %

Utmärkt 11 15,3

Mycket god 31 43,1

God 21 29,2

Någorlunda 5 6,9

Dålig 4 5,6

Total 72 100



Har du varit utsatt för kränkande särbehandling av en annan kollega/chef under de senaste 12 
månaderna?

Namn Antal %

Ja 1 1,4

Nej 71 98,6

Total 72 100



Har du varit utsatt för sexuella trakasserier av en annan chef/kollega i arbetet under de senaste 12 
månaderna?

Namn Antal %

Ja 0 0

Nej 72 100

Total 72 100



Har du varit utsatt för trakasserier i ditt arbete av en annan chef/kollega under de senaste 12 
månaderna?

Namn Antal %

Ja 0 0

Nej 72 100

Total 72 100



Anmälde du kränkande särbehandling, trakasserier eller sexuella trakasserier till arbetsgivaren?

Namn Antal %

Ja 1 100

Nej 0 0

Total 1 100



Upplevde du att du fick det stöd du behövde?

Namn Antal %

Ja 0 0

Nej 1 100

Total 1 100



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

Namn Antal %

Ja 60 83,3

Nej 12 16,7

Total 72 100



Har du varit utsatt för våld eller hot om våld i arbetet under de senaste 12 månaderna?

Namn Antal %

Ja 0 0

Nej 72 100

Total 72 100



Behandlas alla jämlikt på din arbetsplats? 

Namn Antal %

JA 65 92,9

NEJ 5 7,1

Total 70 100



Är du förälder och har barn i förskola/grundskola?

Namn Antal %

JA 23 32,9

NEJ 47 67,1

Total 70 100



Anser du att du har goda förutsättningar att förena arbete och att vara förälder?

Namn Antal %

Ja 14 60,9

Delvis 8 34,8

Nej 1 4,3

Total 23 100



Jag är stolt/nöjd över att arbeta i Orust kommun

Namn Antal %

JA 66 95,7

NEJ 3 4,3

Total 69 100



Jag rekommenderar gärna Orust kommun som arbetsgivare

Namn Antal %

JA 62 92,5

NEJ 5 7,5

Total 67 100



Orust kommun har hanterat situationen Med Covid 19 på ett så bra sätt som möjligt. 

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 15 20,8

Stämmer ganska bra 39 54,2

Stämmer varken bra eller dåligt 15 20,8

Stämmer ganska dåligt 1 1,4

Stämmer mycket dåligt 2 2,8

Total 72 100



Jag fick det stöd jag behövde på min arbetsplats under den pågående pandemin 

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 22 30,6

Stämmer ganska bra 27 37,5

Stämmer varken bra eller dåligt 22 30,6

Stämmer ganska dåligt 1 1,4

Stämmer mycket dåligt 0 0

Total 72 100



Jag upplever inte att Covid19 påverkat mitt arbete negativt i någon större utsträckning (varken 
fysiskt eller psykiskt)

Namn Antal %

Stämmer mycket bra 9 12,5

Stämmer ganska bra 25 34,7

Stämmer varken bra eller dåligt 22 30,6

Stämmer ganska dåligt 11 15,3

Stämmer mycket dåligt 5 6,9

Total 72 100



Om du haft möjlighet att arbeta på distans- har det varit en acceptabel arbetsmiljö?

Namn Antal %

Ja 9 22,5

Nej 27 67,5

Delvis 4 10

Total 40 100



Totalt medelvärde

Medelvärde 4,06



Statistiksammanfattning av medelvärden

Mitt arbete känns meningsfullt 4,65

Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete 4,33

Jag ser fram emot att gå till arbetet 4,22

Min närmsta chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser 3,81

Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare 4,14

Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete 4,18

Jag är insatt i min arbetsplats mål 4,63

Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt 4,08

Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete 4,6

I mitt arbete ställs sällan krav som går mot varandra 3,32

Min arbetsmängd känns rimlig 3,35

I mitt arbete ställs rimliga krav på att exempelvis fatta snabba beslut/lösa krävande problem och/eller 
ta in ny information

3,71

Det är tydligt hur arbetsuppgifterna är fördelade, det vill säga vem som gör vad? 3,89

I mitt arbete förekommer sällan samarbetsproblem 3,96

Jag har möjlighet att delta i planeringen av hur mitt arbete ska utföras 4,47

I mitt arbete används min kompetens och förmåga på rätt sätt 4,25

På min arbetsplats upplever jag att vi har tillräcklig kompetens för vårt arbete 4,47



Statistiksammanfattning av medelvärden

På min arbetsplats finns tillräckligt med personal för att kunna utföra vårt arbete 3,49

Min närmsta chef hjälper mig att prioritera mina arbetsuppgifter vid behov 3,67

Jag kan få hjälp och stöd om det uppstår känslomässigt påfrestande situationer i mitt arbete 3,89

Vid behov kan jag få hjälp från mina arbetskamrater för att lösa mina arbetsuppgifter 4,5

Jag trivs och känner gemenskap med mina arbetskamrater 4,56

Jag vågar uttala mig och ta upp eventuella problem på min arbetsplats 4,29

Jag har tillgång till väl fungerande IT- verktyg 3,88

Jag har tillräckliga befogenheter i förhållande till det ansvar jag har 4,38

Min chef ger stöd i den utsträckning som jag behöver för att kunna utföra mina arbetsuppgifter 3,82

Jag har tid för reflektion och eftertanke i mitt arbete 3,83

Jag har möjlighet till återhämtning under arbetspasset genom raster och/eller pauser 3,86

Jag kan lägga tankar på arbetet åt sidan på min lediga tid 3,54
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2022-01-01 Dnr KS/2021:1212 - 600
Sektor Lärande 
Marika Carlberg, sekreterare/administratör 
Telefon 0304-33 41 15 

 
 Lärandeutskottets representanter 
 Berörd rektor 
 
 
 
 
Utskottet för lärande verksamhetsbesök 
 
Utskottet för lärande gör måndagen den 7 februari 2022 verksamhetsbesök 
vid Svanesunds förskolor. OBS! Besöket genomförs digitalt i förkortad version 
– representanter för utskottet och lärandekontoret träffas i Årholmen 
alternativt digitalt! 
 
Program för besöket 
10.00-10.45 Ledningens information/dialog med politiken. 
10.45-11.30 Intervju med personal. 
11.30-12.00 Utskottets/sektors representanter gör en kort 
sammanfattning av  
 besöket. Förskolans rektor deltar. 
12.00-13.00 Lunch. 
 
Klockan 13.00 börjar utskottet för lärande beslutsdelen av sitt sammanträde. 
Detta är förlagt till centrumhuset, s-rum Årholmen, Henån. 
 
Deltagare 
Deltagare vid verksamhetsbesöket är ordförande och vice ordförande från utskottet 
för 
lärande samt ytterligare 2 ledamöter/ersättare från utskottet. Därutöver deltar 
sektorchef, utvecklingschef och sekreterare/administratör. 
 
Rapportering till utskottet för lärande 

http://www.orust.se/
http://www.orust.se/
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En återkoppling till utskottet för lärande görs på eftermiddagens sammanträde.  
 
 
ORUST KOMMUN 
Sektor Lärande 
 
 
 
Katarina Levenby 
Sektorchef 
 
 
 
 

http://www.orust.se/
http://www.orust.se/
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0304-33 40 00/ www.orust.se kommun@orust.se 473 80  HENÅN Centrumhuset 212000-1314 645-8368 
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2022-01-01 Dnr KS/2021:1212 - 600
Sektor Lärande 
Marika Carlberg, Sekreterare/administratör 
Tfn 0304-33 41 15 

 
 Rektor för Svanesunds förskolor 
 
 
 
 
 
Lärandeutskottets verksamhetsbesök 
 
Enligt överenskommelse översändes programmet inför verksamhetsbesöket 
den 7 februari 2022. Vi ger er program samt frågeställningar inför 
verksamhetsbesöket Ni ansvarar för utdelning till personal som kommer att 
delta i intervjuerna och meddelar tid. 
 
Det är mycket viktigt att de som ska delta i intervjuerna har möjlighet till 
förberedelser. Deltagarna ska ha hunnit göra en sammanfattande bedömning 
om de starka respektive svaga sidorna i verksamheten samt kunna ge förslag 
till utvecklingsområden. 
 
För att underlätta planeringen för er av praktiska ting, d.v.s. fm-kaffe, vill jag 
meddela att vi beräknar att 7 personer från utskottet/förvaltningen deltar.  
 
ORUST KOMMUN 
Sektor Lärande 
 
 
 
Marika Carlberg 
Sekreterare/administratör 
 

http://www.orust.se/
http://www.orust.se/
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Frågeställningar – underlag till intervjuer 
 
 
Samtalen kommer att kretsa kring en rad övergripande frågor i for 
av en dialog, enligt frågeställningarna nedan. 
 
 
 
Personal 
 

 Vad är speciellt på denna enhet? 

 Vilka speciella utmaningar finns? 

 Vad är ni mest stolta över? 

 Hur arbetar ni för att alla barn ska nå målen? 

 Hur hanterar ni den ekonomiska situationen? 



Förskola - Brukarenkät Orust totalt VT21

Svarsfrekvens

Total 44,5% (101/227)



Känner du dig trygg med att lämna ditt barn i förskolan?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 0 0

Stämmer ganska bra 8 7,9

Stämmer helt och hållet 93 92,1

Total 101 100

Statistik

Medelvärde 9,74

Median 10



Är du nöjd med hur du som förälder bemöts i förskolan?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 0 0

Stämmer ganska bra 16 15,8

Stämmer helt och hållet 85 84,2

Total 101 100

Statistik

Medelvärde 9,47

Median 10



Är du nöjd med hur ditt barn bemöts i förskolan?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 0 0

Stämmer ganska bra 9 8,9

Stämmer helt och hållet 92 91,1

Total 101 100



Är du nöjd med hur dina synpunkter tas emot i förskolan?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 1 1

Stämmer ganska bra 20 19,8

Stämmer helt och hållet 80 79,2

Total 101 100

Statistik

Medelvärde 9,27

Median 10



Upplever du att verksamheten stimulerar och utmanar ditt barns utveckling och lärande?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 3 3

Stämmer ganska bra 16 15,8

Stämmer helt och hållet 82 81,2

Total 101 100

Statistik

Medelvärde 9,27

Median 10



Är du nöjd med hur ditt barn lär sig i förskolan? (Ex varierat arbetssätt lek, digitala verktyg, 
undersökande sätt, samspelsövningar, utifrån barnens intressen)

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 2 2

Stämmer ganska bra 16 15,8

Stämmer helt och hållet 83 82,2

Total 101 100

Statistik

Medelvärde 9,34

Median 10



Upplever du att förskolan arbetar så att barnen får förståelse för att människor är olika och har 
olika uppfattningar?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 2 2

Stämmer ganska bra 22 21,8

Stämmer helt och hållet 77 76,2

Total 101 100

Statistik

Medelvärde 9,14

Median 10



Är du nöjd med HUR du får information om verksamheten i förskolan

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 12 11,9

Stämmer ganska bra 27 26,7

Stämmer helt och hållet 62 61,4

Total 101 100

Statistik

Medelvärde 8,32

Median 10



Är du nöjd med VILKEN information du får från förskolan?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 9 8,9

Stämmer ganska bra 34 33,7

Stämmer helt och hållet 58 57,4

Total 101 100

Statistik

Medelvärde 8,28

Median 10



Är du nöjd med din möjlighet att påverka verksamheten i förskolan?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 4 4

Stämmer ganska bra 51 50,5

Stämmer helt och hållet 46 45,5

Total 101 100

Statistik

Medelvärde 8,05

Median 6,67



Har du deltagit i utvecklingssamtal under de senaste 12 månaderna?

Namn Antal %

Ja 74 73,3

Nej 27 26,7

Total 101 100

Statistik

Medelvärde 7,33

Median 10



Är du nöjd med hur utvecklingssamtalet utfördes?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 0 0

Stämmer ganska bra 9 12,3

Stämmer helt och hållet 64 87,7

Total 73 100

Statistik

Medelvärde 9,59

Median 10



Tänk dig en perfekt förskola. Är du nöjd med ditt barns förskola i sin helhet?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 3 3

Stämmer ganska bra 27 26,7

Stämmer helt och hållet 71 70,3

Total 101 100

Statistik

Medelvärde 8,91

Median 10



Totalt medelvärde

Medelvärde 8,88



Statistiksammanfattning av medelvärden



Statistiksammanfattning av medelvärden

Känner du dig trygg med att lämna ditt barn i förskolan? 9,74

Är du nöjd med hur du som förälder bemöts i förskolan? 9,47

Är du nöjd med hur dina synpunkter tas emot i förskolan? 9,27

Upplever du att verksamheten stimulerar och utmanar ditt barns utveckling och lärande? 9,27

Är du nöjd med hur ditt barn lär sig i förskolan? (Ex varierat arbetssätt lek, digitala verktyg, 
undersökande sätt, samspelsövningar, utifrån barnens intressen)

9,34

Upplever du att förskolan arbetar så att barnen får förståelse för att människor är olika och 
har olika uppfattningar?

9,14

Är du nöjd med HUR du får information om verksamheten i förskolan 8,32

Är du nöjd med VILKEN information du får från förskolan? 8,28

Är du nöjd med din möjlighet att påverka verksamheten i förskolan? 8,05

Har du deltagit i utvecklingssamtal under de senaste 12 månaderna? 7,33

Är du nöjd med hur utvecklingssamtalet utfördes? 9,59

Tänk dig en perfekt förskola. Är du nöjd med ditt barns förskola i sin helhet? 8,91



Sesterviksvägens förskola - Brukarenkät totalt VT21

Svarsfrekvens

Total 50% (12/24)



Känner du dig trygg med att lämna ditt barn i förskolan?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 0 0

Stämmer ganska bra 3 25

Stämmer helt och hållet 9 75

Total 12 100

Statistik

Medelvärde 9,17

Median 10



Är du nöjd med hur du som förälder bemöts i förskolan?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 0 0

Stämmer ganska bra 7 58,3

Stämmer helt och hållet 5 41,7

Total 12 100

Statistik

Medelvärde 8,06

Median 6,67



Är du nöjd med hur ditt barn bemöts i förskolan?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 0 0

Stämmer ganska bra 4 33,3

Stämmer helt och hållet 8 66,7

Total 12 100



Är du nöjd med hur dina synpunkter tas emot i förskolan?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 0 0

Stämmer ganska bra 6 50

Stämmer helt och hållet 6 50

Total 12 100

Statistik

Medelvärde 8,34

Median 8,34



Upplever du att verksamheten stimulerar och utmanar ditt barns utveckling och lärande?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 3 25

Stämmer ganska bra 2 16,7

Stämmer helt och hållet 7 58,3

Total 12 100

Statistik

Medelvärde 7,78

Median 10



Är du nöjd med hur ditt barn lär sig i förskolan? (Ex varierat arbetssätt lek, digitala verktyg, 
undersökande sätt, samspelsövningar, utifrån barnens intressen)

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 2 16,7

Stämmer ganska bra 4 33,3

Stämmer helt och hållet 6 50

Total 12 100

Statistik

Medelvärde 7,78

Median 8,34



Upplever du att förskolan arbetar så att barnen får förståelse för att människor är olika och har 
olika uppfattningar?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 1 8,3

Stämmer ganska bra 5 41,7

Stämmer helt och hållet 6 50

Total 12 100

Statistik

Medelvärde 8,06

Median 8,34



Är du nöjd med HUR du får information om verksamheten i förskolan

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 3 25

Stämmer ganska bra 6 50

Stämmer helt och hållet 3 25

Total 12 100

Statistik

Medelvärde 6,67

Median 6,67



Är du nöjd med VILKEN information du får från förskolan?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 2 16,7

Stämmer ganska bra 7 58,3

Stämmer helt och hållet 3 25

Total 12 100

Statistik

Medelvärde 6,95

Median 6,67



Är du nöjd med din möjlighet att påverka verksamheten i förskolan?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 0 0

Stämmer ganska bra 10 83,3

Stämmer helt och hållet 2 16,7

Total 12 100

Statistik

Medelvärde 7,23

Median 6,67



Har du deltagit i utvecklingssamtal under de senaste 12 månaderna?

Namn Antal %

Ja 2 16,7

Nej 10 83,3

Total 12 100

Statistik

Medelvärde 1,67

Median 0



Är du nöjd med hur utvecklingssamtalet utfördes?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 0 0

Stämmer ganska bra 0 0

Stämmer helt och hållet 2 100

Total 2 100

Statistik

Medelvärde 10

Median 10



Tänk dig en perfekt förskola. Är du nöjd med ditt barns förskola i sin helhet?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 2 16,7

Stämmer ganska bra 6 50

Stämmer helt och hållet 4 33,3

Total 12 100

Statistik

Medelvärde 7,22

Median 6,67



Övriga kommentarer:

Uppskattar dem fröknar som jobbat länge på förskola. Då storasyskon haft dem och fått vara med i utvecklingen av 
förskolanKänns tryggt att ha samma personal 

Full förståelse för att de inte blir utvecklingssamtal nu för corona men jag saknar att veta vad mitt barn gjort och va hon lärt
sig. Får veckobrev ibland som rör avdelningen men inte specifikt vad som rör mitt barn. Men märker utveckling. 



Totalt medelvärde

Medelvärde 7,21



Statistiksammanfattning av medelvärden



Statistiksammanfattning av medelvärden

Känner du dig trygg med att lämna ditt barn i förskolan? 9,17

Är du nöjd med hur du som förälder bemöts i förskolan? 8,06

Är du nöjd med hur dina synpunkter tas emot i förskolan? 8,34

Upplever du att verksamheten stimulerar och utmanar ditt barns utveckling och lärande? 7,78

Är du nöjd med hur ditt barn lär sig i förskolan? (Ex varierat arbetssätt lek, digitala verktyg, 
undersökande sätt, samspelsövningar, utifrån barnens intressen)

7,78

Upplever du att förskolan arbetar så att barnen får förståelse för att människor är olika och 
har olika uppfattningar?

8,06

Är du nöjd med HUR du får information om verksamheten i förskolan 6,67

Är du nöjd med VILKEN information du får från förskolan? 6,95

Är du nöjd med din möjlighet att påverka verksamheten i förskolan? 7,23

Har du deltagit i utvecklingssamtal under de senaste 12 månaderna? 1,67

Är du nöjd med hur utvecklingssamtalet utfördes? 10

Tänk dig en perfekt förskola. Är du nöjd med ditt barns förskola i sin helhet? 7,22



Ängås förskola - Brukarenkät totalt VT21

Svarsfrekvens

Total 56,8% (21/37)



Känner du dig trygg med att lämna ditt barn i förskolan?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 0 0

Stämmer ganska bra 1 4,8

Stämmer helt och hållet 20 95,2

Total 21 100

Statistik

Medelvärde 9,84

Median 10



Är du nöjd med hur du som förälder bemöts i förskolan?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 0 0

Stämmer ganska bra 2 9,5

Stämmer helt och hållet 19 90,5

Total 21 100

Statistik

Medelvärde 9,68

Median 10



Är du nöjd med hur ditt barn bemöts i förskolan?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 0 0

Stämmer ganska bra 2 9,5

Stämmer helt och hållet 19 90,5

Total 21 100



Är du nöjd med hur dina synpunkter tas emot i förskolan?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 0 0

Stämmer ganska bra 4 19

Stämmer helt och hållet 17 81

Total 21 100

Statistik

Medelvärde 9,37

Median 10



Upplever du att verksamheten stimulerar och utmanar ditt barns utveckling och lärande?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 0 0

Stämmer ganska bra 2 9,5

Stämmer helt och hållet 19 90,5

Total 21 100

Statistik

Medelvärde 9,68

Median 10



Är du nöjd med hur ditt barn lär sig i förskolan? (Ex varierat arbetssätt lek, digitala verktyg, 
undersökande sätt, samspelsövningar, utifrån barnens intressen)

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 0 0

Stämmer ganska bra 1 4,8

Stämmer helt och hållet 20 95,2

Total 21 100

Statistik

Medelvärde 9,84

Median 10



Upplever du att förskolan arbetar så att barnen får förståelse för att människor är olika och har 
olika uppfattningar?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 0 0

Stämmer ganska bra 5 23,8

Stämmer helt och hållet 16 76,2

Total 21 100

Statistik

Medelvärde 9,21

Median 10



Är du nöjd med HUR du får information om verksamheten i förskolan

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 2 9,5

Stämmer ganska bra 7 33,3

Stämmer helt och hållet 12 57,1

Total 21 100

Statistik

Medelvärde 8,25

Median 10



Är du nöjd med VILKEN information du får från förskolan?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 3 14,3

Stämmer ganska bra 10 47,6

Stämmer helt och hållet 8 38,1

Total 21 100

Statistik

Medelvärde 7,46

Median 6,67



Är du nöjd med din möjlighet att påverka verksamheten i förskolan?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 1 4,8

Stämmer ganska bra 14 66,7

Stämmer helt och hållet 6 28,6

Total 21 100

Statistik

Medelvärde 7,46

Median 6,67



Har du deltagit i utvecklingssamtal under de senaste 12 månaderna?

Namn Antal %

Ja 18 85,7

Nej 3 14,3

Total 21 100

Statistik

Medelvärde 8,57

Median 10



Är du nöjd med hur utvecklingssamtalet utfördes?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 0 0

Stämmer ganska bra 4 22,2

Stämmer helt och hållet 14 77,8

Total 18 100

Statistik

Medelvärde 9,26

Median 10



Tänk dig en perfekt förskola. Är du nöjd med ditt barns förskola i sin helhet?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 0 0

Stämmer ganska bra 5 23,8

Stämmer helt och hållet 16 76,2

Total 21 100

Statistik

Medelvärde 9,21

Median 10



Övriga kommentarer:

Är väldigt nöjd med förskolan och dess pedagoger. Hade dock önskar mer information ibland om hur dagarna för mitt barn 
ser ut och vad de gör. 

Lite långt mellan återkopplingarna på Unikum ibland, men det är ok. Lite dålig info kring hur man jobbar med att minska 
rasism och ökar genustänket. Men det viktigaste är att vårt barn tycker att det är roligt att vara på förskolan och det tycker 
han. 

Pedagogerna på Bullerbyn är fantastiska!

Sida 2/3 visades aldrig så vi kunde ej fylla i de frågor… 

Vi är mycket nöjda med organisationen kring Ängås förskola, pedagogerna är fantastiska och inte bara tillfälligt utan över 
tid. Vi är mycket tacksamma över att våra barn har fått spendera sina första år på just Ängås Förskola.

Fantastiska pedagoger som finns för våra barn. Guldstjärna till dem

Fantastisk personal på ängås förskola! Anna och Malin på Bullerbyn förtjänar något alldeles extra, alltid vänliga och käcka 
mot både föräldrar och barn. Ser alla för de individer de är och löser konflikter som uppstår mellan barnen med stor 
förståelse. Så underbara människor och de har verkligen varit roten till att mitt barn och jag känt mig trygga i förskolans 
händer! Extra eloge till dom!



Totalt medelvärde

Medelvärde 8,98



Statistiksammanfattning av medelvärden



Statistiksammanfattning av medelvärden

Känner du dig trygg med att lämna ditt barn i förskolan? 9,84

Är du nöjd med hur du som förälder bemöts i förskolan? 9,68

Är du nöjd med hur dina synpunkter tas emot i förskolan? 9,37

Upplever du att verksamheten stimulerar och utmanar ditt barns utveckling och lärande? 9,68

Är du nöjd med hur ditt barn lär sig i förskolan? (Ex varierat arbetssätt lek, digitala verktyg, 
undersökande sätt, samspelsövningar, utifrån barnens intressen)

9,84

Upplever du att förskolan arbetar så att barnen får förståelse för att människor är olika och 
har olika uppfattningar?

9,21

Är du nöjd med HUR du får information om verksamheten i förskolan 8,25

Är du nöjd med VILKEN information du får från förskolan? 7,46

Är du nöjd med din möjlighet att påverka verksamheten i förskolan? 7,46

Har du deltagit i utvecklingssamtal under de senaste 12 månaderna? 8,57

Är du nöjd med hur utvecklingssamtalet utfördes? 9,26

Tänk dig en perfekt förskola. Är du nöjd med ditt barns förskola i sin helhet? 9,21
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