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Kommunförvaltningen 
Katarina Levenby, sektorchef 
telefon 0304-33 41 17 
e-post: katarina.levenby@orust.se

Beslut efter tillsyn av Förskolan Svanen 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 
1. Förelägga Förskolan Svanen att senast den 31 oktober 2022 vidta åtgärder för att  
 avhjälpa påtalade brister.  
2. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas till Orust  
 kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt Skollagen (2010:800) är kommunen tillsynsmyndighet för fristående förskolor 
och enskilda fritidshem som kommunen har godkänt, samt för pedagogisk omsorg som 
kommunen beviljat rätt till bidrag. Med tillsyn avses en självständig granskning som har 
till syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller regelverket. I 
tillsynen ingår att fatta beslut om åtgärder som behövs för att den huvudman som 
bedriver verksamheten ska rätta fel som granskningen visar (Skollagen 26:2). I Orust 
kommun har kommunen tillsynsansvar för de fristående förskolorna Förskolan Svanen i 
Varekil, Orust Montessoriförskola i Henån och Orust Waldorfförskola i Slussen. 
 
Sektor Lärande har den 11 april genomfört en regelbunden tillsyn på Förskolan Svanen i 
Varekil. Inför och under besöket har material begärts in för att kontrollera att 
verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning. Under tillsynen skedde intervjuer med 
representanter från förskolans styrelse, ledning och personal. Rundvandring har skett 
inom förskolans lokaler.  
 
All personal och förälder betonar att den lilla förskolan med kontinuitet i 
personalgruppen har en trygg tillvaro för barnen. Både personal och förälder menar att 
detta är den viktigaste uppgiften för verksamheten. 
 
Utredning 
Efter tillsynen har Sektor Lärande gjort en bedömning utifrån framtaget tillsyns-
protokoll. Protokollet ska säkerställa att de områden som ligger på kommunen att 
granska, är genomgångna. 
 
Bedömning 
Den samlade bilden visar på ett antal brister i verksamheten. 
 
2.7 Resurser fördelas inom förskolan efter barnens olika förutsättningar och 
behov, för att säkerställa en likvärdig utbildning 
(Skollagen 2:8 a) 
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Brist 
Det är otydligt hur resurser fördelas utifrån barnens behov. 
 
Åtgärd 
Förskolan Svanen behöver förtydliga hur de organiserar sina resurser efter barnens 
behov. 
 
2.9 Samverkansformer 
Brist 
Förskolan Svanen uppgav att de inte har några samverkansformer med någon annan 
förskola. 
 
Åtgärd 
Förskolan Svanen behöver utveckla samverkansformer med andra aktörer. 
 
3.5 Huvudmannen planerar för genomförandet av utvecklingsåtgärder och 
genomför dessa. Planeringen och åtgärderna dokumenteras. 
(Skollagen 4-3, 6-7) 
Brist 
Det finns en otydlighet i analysen av förskolans arbete och därmed en otydlighet i vilka 
utvecklingsåtgärder man ser efter sin analys och hur man tänker att genomföra dessa. 
 
Åtgärd 
Förskolan Svanen behöver förtydliga sin analys av sitt arbete och förtydliga vilka 
utvecklingsåtgärder man ser att man behöver vidta och på vilket sätt man kommer 
genomföra dessa. 
 
3.7 Särskilt stöd 
(Skollagen 8:9) 
Brist 
Det finns ingen etablerad kontakt med specialpedagog om behov uppstår. Det bör 
finnas en plan för hur förskolan tänker arbeta med barn som har behov av särskilt stöd. 
 
Åtgärd 
Förskolan Svanen behöver upprätta rutiner och en plan för hur man arbetar med barn 
som har behov av särskilt stöd. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-18 
 
Beslutet skickas till 
Förskolan Svanen 
 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
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Tillsynsprotokoll förskola med enskild huvudman     
Huvudman som tillsynen avser 
Datum för tillsyn 

2022-04-11 

Huvudman 

Gula Knutens Ekonomiska Förening 

Förskola 

Förskolan Svanen 
Kontaktperson (för- och efternamn) 
Kristin Wennerstrand 

Befattning 

Rektor/förskollärare 

Telefonnr 

0304-121 62 

E-postadress 

svanvik@forskolansvanen.nu 

 
Medverkande vid granskning av dokumentation 
För- och efternamn, befattning 

Katarina Levenby, sektorchef 

För- och efternamn, befattning 

Marika Carlberg, sekreterare/administratör för förskola och skola 
För- och efternamn, befattning 

Elisabeth Rohlén-Karlsson, kvalitetsutvecklare förskolan 

För- och efternamn, befattning 

Lars Jansson, utvecklingschef 

 
Medverkande vid tillsynsbesök 
För- och efternamn, befattning 

Katarina Levenby, sektorchef 

För- och efternamn, befattning 

Kristin Wennerstrand, rektor/förskollärare 
För- och efternamn, befattning 

Elisabeth Rohlén-Karlsson, kvalitetsutvecklare förskolan 

För- och efternamn, befattning 

Veronica Molldén, platsansvarig/barnskötare 
För- och efternamn, befattning 

Marika Carlberg, sekreterare/administratör för förskola och skola 

För- och efternamn, befattning 

Denise Harkild-Ingbrand, ordförande för den ekonomiska föreningen 
För- och efternamn, befattning 

Veronica Almroth, ordförande utskottet för lärande 
För- och efternamn, befattning 

Jennifer Carlsson, kassör för den ekonomiska föreningen 
För- och efternamn, befattning 

Martin Reteike, vice ordförande 
För- och efternamn, befattning 
 

 
 
 Tillsynspunkter för granskning av 

dokumentation 
Regelverk Kan beskrivas på olika 

sätt, exempelvis genom 
följande 

Annat inkommet 
material 

Bedömning i 
överensstämmelse 
med författningarna 
(Ja/anmärkning) 

Kommentar 
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1.0 Förutsättningar för utbildning i förskolan 
 

     

1.1 Förskola erbjuds i den omfattning som krävs Skollagen 8:3-7, 18-
19 

 
 

 Ja  

1.2 Barngruppen har en lämplig sammansättning 
och storlek och att barnen i övrigt erbjuds en 
god miljö 

Skollagen 8:8   Ja  

1.3 Barnens arbetsmiljö och lokalernas 
ändamålsenlighet och utrustning 

Skollagen 8:8 
 

☒Storlek och standard 
på lokaler, ev. bifogade 
ritningar 
☒Tillgång till utrustning 
och inventarier 
☒Brandskydd och 
säkerhet 
☒Utemiljö 

 Ja  
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 Tillsynspunkter för granskning av 

dokumentation 
Regelverk Kan beskrivas på olika 

sätt, exempelvis genom 
följande 

Annat inkommet 
material 

Bedömning i 
överensstämmelse 
med författningarna 
(Ja/anmärkning) 

Kommentar 

1.4 Förskolan medverkar till att barn med annat 
modersmål än svenska får möjlighet att 
utveckla både det svenska språket och sitt 
modersmål 
 

Skollagen 8:10    
___ 

 

2.0 Organisation, styrning och ledning 
 

     

2.1 Beskrivning av enhetens organisation, styrning 
och ledning 
 

 ☒Antal barn, antal 
anställda, 
sysselsättnings-grad, 
anställningsform, 
personaltäthet, 
organisation, ledning 

  
Ja 

 

2.2 Huvudmannen ser till att anställda rektorer 
som leder och samordnar verksamheterna i 
förskolan har pedagogisk insikt genom 
utbildning och erfarenhet 

Skollagen 2:11    
Ja 

 

2.3 Huvudmannen ser till att förskollärare i 
förskolan har legitimation och är behöriga för 
den undervisning de bedriver, om de inte 
omfattas av undantagen från dessa krav 

Skollagen 2:13-14, 
17-18 
Införandelagen 33 
§ 

☒Andel behörig 
personal med 
föreskriven pedagogisk 
högskoleutbildning 

 Ja  

2.4 Huvudmannen ser till att personalen i 
förskolan ges möjligheter till den 
kompetensutveckling som krävs, för att de 
professionellt ska kunna utföra sina uppgifter. 

Skollagen 2:34 
 
Lpfö 98 2. Mål och 
riktlinjer, 2.7 
Förskole chefens 

☒Kompetensutvecklings
-plan för personal 
☒Antal planerings-
dagar/andel 
planeringstid 

  
Ja 
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ansvar 
2.5 Bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete Arbetsmiljö 

lagstiftningen 
☒Kollektivavtal, 
ansvarsförsäkring 
☒Tillgång till 
företagshälsovård 
☒Åtgärder för säkerhet 
för elever och personal, 
t.ex. utrymningsplan och 
brandövning 
☒Rutiner för olycksfall 
och ☒Hjärt- och 
lungräddning (HRL) 

  
Ja 
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 Tillsynspunkter för granskning av 

dokumentation 
Regelverk Kan beskrivas på olika 

sätt, exempelvis genom 
följande 

Annat inkommet 
material 

Bedömning i 
överensstämmelse 
med författningarna 
(Ja/anmärkning) 

Kommentar 

2.6 Ekonomi och resurser  ☒Budget 
☒Resultat och analys av 
året som gått 
☒Prioriteringar i 
framtiden 

  
Ja 

 

2.7 Resurser fördelas inom förskolan efter barnens 
olika förutsättningar och behov, för att 
säkerställa en likvärdig utbildning 

Skollagen 2:8a    
NEJ 

Otydligt hur 
resurser fördelas 
utifrån barns 
behov – behöver 
förtydligas. 

2.8 Måltider  ☒Måltidsorganisation 
☒Rutiner och 
egenkontroll enligt 
lagstiftning inom 
livsmedelsområdet 

  
Ja 

 

2.9 Samverkansformer  ☐ Samverkan med 
kommunens 
verksamheter 
☐ Samverkan med 
enskilda verksamheter 
☒Samverkan med 
vårdnadshavare 

  
NEJ 

Har endast viss 
samverkan med 
Varekils förskola 
och handläggare 
för barnomsorg. 
Behöver utveckla 
samverkansformer 
med andra 
aktörer. 

2.10 Planerade förändringar 
 

 ☒Beskrivning av 
eventuella planerade 

 Ja  
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 förändringar 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

     

3.0 Barnens utveckling mot målen 
 

     

3.1 Utbildningen är i enlighet med författningarnas 
krav 

Skollagen 1:11 
 

  Ja Plan mot 
kränkande 
behandling och 
diskriminering 
finns. 
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3.2 Inriktningen för huvudmannens kvalitetsarbete 

är att de nationella mål och krav som anges i 
styrdokumenten uppfylls 

Skollagen 4:3-5   Ja Plan finns. 

3.3 Huvudmannen följer upp resultat inom 
utbildningen, och dokumenterar denna 
uppföljning. 

Skollagen 4:3, 6   Ja Plan finns 

 Tillsynspunkter för granskning av 
dokumentation 

Regelverk Kan beskrivas på olika 
sätt, exempelvis genom 
följande 

Annat inkommet 
material 

Bedömning i 
överensstämmelse 
med författningarna 
(Ja/anmärkning) 

Kommentar 

3.4 Utifrån en analys av det som framkommer i 
uppföljningen beslutar huvudmannen om 
nödvändiga utvecklingsåtgärder, och 
dokumenterar de beslutade åtgärderna.  

Skollagen 4:3, 6   Ja Plan finns. 
Utveckling pågår 

3.5 Huvudmannen planerar för genomförandet av 
utvecklingsåtgärder och genomför dessa. 
Planeringen och åtgärderna dokumenteras. 

Skollagen 4:3, 6-7   NEJ Otydlighet i 
analysen av sitt 
arbete samt 
otydlighet i vilka 
utvecklingsåtgärd
er man ser efter 
sin analys och hur 
dessa tänker 
genomföras. 
Behöver förtydliga 
analysen av sitt 
arbete samt vilka 
utvecklingsåtgärd
er man ser och på 
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vilket sätt dessa 
ska genomföras. 

3.6 Inflytande, trygghet och delaktighet  ☒Hur barnhälsoarbetet 
bedrivs, barnhälsoplan 
☒Skriftlig beskrivning 
av delaktighet och 
inflytande, demokrati i 
praktiken 

 Ja  
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3.7 Särskilt stöd Skollagen 8:9 ☐ Insatser för elever i 

behov av särskilt stöd 
☐ Tillgång till 
specialpedagog 

 NEJ Det finns ingen 
etablerad kontakt 
med 
specialpedagog 
om behov uppstår 
samt det saknas 
en plan för hur 
man tänker arbete 
med barn som har 
behov av särskilt 
stöd. Behöver 
upprätt rutiner 
och en plan för 
hur man arbetar 
med barn som har 
behov av särskilt 
stöd. 

4.0 Huvudmannaskap och godkännande 
 

     

4.1 Uppfyller kraven i författningarna på att ha 
godkänd verksamhet 
 

   Ja  

4.2 Begär utdrag ur belastningsregistret vid 
nyanställning 

Skollagen 2:31 ☒Rutin för kontroll av 
utdrag ur polisens 
belastningsregister 

 Ja  

4.3 Säkerställer tystnadsplikt  Skollagen 29:14 ☒Rutin för att 
säkerställa tystnadsplikt 

 Ja  

4.4 Anmäler omedelbart till Socialtjänsten vid 
misstanke om att barn far illa 

Socialtjänstlagen 
14:1 

☒Rutin för och kunskap 
om 
anmälningsskyldighet 

 Ja  
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enligt SOL 
5.0 Tillsynsbesök (fylls i efter tillsynsbesöket) 

 
Regelverk Bedömning i överensstämmelse med 

författningarna (Ja/anmärkning) 
Kommentar 

5.1 Tillsynsbesök (inkl. frågeformulär för 
verksamhetsbesök) 
 

Tillsyn enskild 
barnomsorg – regler 
Orust kommun  

 
Ja 

 

5.2 Uppföljningsfrågor från föregående tillsyn 
 

Tillsyn enskild 
barnomsorg – regler 
Orust kommun 

                         
                        Ja 
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 Tillsynspunkter för tillsynsbesök Regelverk Bedömning i överensstämmelse med 

författningarna 
(Ja/anmärkning) 

Kommentar 

5.3 Uppföljningsfrågor från inskickad 
dokumentation 
 

Tillsyn enskild 
barnomsorg – regler 
Orust kommun 

Ja  

5.4 Stickprov enligt planering 
 

Tillsyn enskild 
barnomsorg – regler 
Orust kommun 

Ja  

 
Beslut 
Kryssa i en ruta 
☐Bedömning i överensstämmelse med författningarna                    ☒ Tillsynen föranleder rättelse, men kommunen avstår från ingripande (Skollagen 26:12) 
 
☐Tillsynen föranleder ingripandeåtgärd. Ange vilken: ______________________________________________________________________ 
Motivering till beslut 
      
 

 
Underskrift 
Kryssa i en ruta 
☐Beslut fattas enligt delegation __________                    ☒ Protokoll skrivs under enligt delegation________  Ingripandeåtgärd beslutas av nämnd. 
 
Befattning 
Sektorchef 
 

Underskrift 
 

Namnförtydligande 
Katarina Levenby 
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Inledning 
 
Även i år visar medarbetarenkäten att det finns en hög grad av trivsel på våra 
arbetsplatser inom sektor lärande. Vi har en mycket engagerad personal som anser att 
vi har ett bra arbetsklimat på våra enheter. Hela 97% uppger att de är stolta över att 
jobba i vår kommun.  
 
Sjukfrånvaron sjönk under året och landade på 6,8 % vilket är en förbättring mot 2019 
trots att det fortsatt varit pandemi.   
 
Precis som tidigare år så framgår det att sektorns personal lyfter fram att man kan 
känna otillräcklighet och att uppdraget ibland krockar mellan vad som förväntas och 
vad som är realistiskt att genomföra. Vi kommer jobba tillsammans med de fackliga 
lärarförbunden kring denna fråga då det är viktigt att hitta sätt att möta de utmaningar 
som finns.  
 
Vi har fortsatt hög kompetens bland vår personal. Även 2021 var ett år då vi fick god 
sökbild på de allra flesta av våra tjänster. Hög andel utbildad personal gör oss 
attraktiva som arbetsgivare.  
 
 
Sektorshef Lärande 
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Arbetsmiljöarbete 2021 
 
Hälsofrämjande insatser 
2021 bestod friskvårdsinsatserna av ett friskvårdserbjudande där kommunanställda 
fick ansöka om bidrag för friskvårdsaktiviteter. Friskvårdbidraget var 800 kr per år och 
anställd och under året beviljades 535 ansökningar om friskvårdsbidrag, inom sektor 
Lärande var det 161 beviljade ansökningar.  
 
 

 
 
 
Arbetsanpassning i HRs regi 
Det finns stora krav på arbetsgivaren att anpassa arbetet för att undvika ohälsa och för 
att återfå sjukskrivna medarbetare i tjänst. Dock finns det en praxis som säger att en 
medarbetares arbetsanpassning inte får generera sämre arbetsmiljö för någon annan. 
Beroende på vilken verksamhet man arbetar i finns det olika förutsättningar för hur 
arbetat kan anpassas. I syfte att ge alla verksamheter samma möjligheter att anpassa 
arbetet vid återgång efter sjukdom och att möjliggöra så att sjukrivna medarbetare 
snabbare kan återgå i tjänst infördes en ny rutin den 1 september 2021, som kallades 
arbetsanpassning i HRs regi.  

256

161

73

17

28

Sektor Omsorg

Sektor Lärande

Sektor Samhällsutveckling

Sektor miljö och bygg

Sektor Ledning och verksamhetsstöd

0 50 100 150 200 250 300

Friskvårdsansökningar 2021 
totalt 535 ansökningar uppdelat per sektor
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Rutinen innebar att HR enheten betalar lönekostnaden för medarbetare som har en 25 
% arbetsförmåga och har en prognos att kunna återgå till sitt ordinarie arbete. 
Medarbetaren kan då arbeta utöver ordinarie bemanning på sin ordinarie befattning 
och arbetsplats och bli helt ersatt av en vikarie vilket innebär att arbetet kan anpassas 
utifrån individens förmåga. Arbetsanpassning i HRs regi kan fortgå i max 4 månader 
och utökas medarbetarens arbetsförmåga med mer än 25 % återgår kostnaden till 
ordinarie verksamhet. 

Sedan rutinen infördes har 4 medarbetare omfattats, 2 av dessa inom sektor lärande. 
Enligt ansvariga chefer har arbetsanpassning i HRs regi möjliggjort att dessa 
medarbetare kunnat återgå tidigare i tjänst, haft en lugnare återgång efter deras 
sjukrivning och kunna testa sig fram mellan olika arbetsuppgifter samt att 
arbetsanpassningen inte har genererat en negativ budgetpåverkan. Detta sätt att 
arbeta har uppmärksammats av försäkringskassan som därför tagit med Orust 
kommun som ett ”gott exempel” i sin annonskampanj. 

 

 

Viktiga händelser under året 

 
Arbetet under året har i stor utsträckning varit präglat av den pågående pandemin. 
Det mesta av arbetsmiljöfrågorna har berört Covid 19.  
Under hösten genomförde arbetsmiljöverket en granskning av Orust kommun i syfte 
att säkerställa att Orust kommun har en fungerande styrning av arbetsmiljöarbetet så 
att det systematiska arbetsmiljöarbetet utvecklas och ohälsa och olyckor förebyggs i 
verksamheten. Resultatet av arbetsmiljöverkets tillsyn var mycket positivt och Orust 
kommun var en av två kommuner i regionen som godkändes utan att det fanns behov 
av ytterligare åtgärder. 
Ledarutvecklingen har under året främst handlat om bemötande och två dagar 
avsattes för kommunens alla chefer i oktober på konferensgården Vann för att lyssna 
på föreläsare inom ämnet. Bland annat föreläste Lena Skogholm om bemötandekoden 
och hur vi ska förhålla oss till varandra på ett positivt sätt. Detta var mycket uppskattat 
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inte minst för att cheferna fick en chans att träffas ”på riktigt” vilket man inte kunnat 
göra under lång tid på grund av pandemin. 
Orust kommuns chefer har erbjudits ett antal nanoutbildningar under året som 
innebär att de får kortare digitala utbildningar skickade till sin mail som de kan titta på 
när de har tid och möjlighet. 
Man har bland annat erbjudits utbildningar inom följande områden: 
 

 Kränkningar och skitsnack på jobbet 

 Samverkan 

 Stress och ledarskap 

 Kommunikativt ledarskap 

 Digital arbetsmiljö 

 Hälsokompetens för chefer 

 

Ett arbete med önskvärda lönestruktur, arbetsvärdering och analyser av HÖK 21 har 
pågått under året i syfte att skapa en önskvärd lönestruktur och att kunna ta fram 
lönepolitiska ställningstaganden för de kommande åren. Detta arbete är en del av 
arbetet att skapa en attraktiv arbetsgivare och på så sätt trygga 
kompetensförsörjningen. Ett arbete med att genomlysa möjligheten till en 
centraliserad bemanningsenhet är inlett och kommer att genomföras med stöd av en 
projektledare. Syftet är en centralt placerad bemanningsenhet som ska stötta samtliga 
sektorer med bland annat korttidsrekrytering. Förhoppningsvis ska en sådan enhet 
förbättra processen vid korttidsrekrytering men också skapa en bättre arbetsmiljö för 
timavlönade medarbetare. HR enheten har arbetat med omställningsavtalet KOM KR 
och har erhållit bidrag från omställningsfonden för utbildning i förändringsledning för 
alla chefer och för kompetensutveckling för kommunens barnskötare. Capio är ny 
leverantör av företagshälsovård från och med 1 januari och har varit ett stöd i olika 
frågor.  

Skolan/förskolan står för en utmanande kompetensförsörjning och en nyckel för att 
säkra kompetensförsörjningen är en god arbetsmiljö för vår personal i 
skolan/förskolan/fritids. Våra centrala kollektivavtal säger att kommuner och 
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fackförbund i god dialog och samverkan ska bedriva detta arbete. Genom HÖK 21 är 
vi ålagda att ta fram en kompetensförsörjningsplan som ska vara klar senast 31 mars 
2022. Arbetet med detta påbörjades under 2021.  

 

 

Covid 19 

 
Ytterligare ett år med pandemin har påverkat oss på alla tänkbara och otänkbara sätt. 
Det faktum att man har behövt stanna hemma vid minsta symptom har påverkat 
sjukfrånvaron. Trots detta har sjuktalen ändå gått ner under 2021 till 6,8% i 
jämförelse med 2020 (7,8%). 
Arbetsmiljöfrågorna i samband med Covid 19 har varit många och bland annat 
handlat om biverkningar av vaccinet, arbetsskador, riskbedömningar mm kopplat till 
risken för smitta. Det har också varit mycket frågor kring provtagning och 
vaccinationer. En stor fråga var också hur man skulle hantera riskerna för de som var 
gravida i våra verksamheter. För att kunna säkerställa bemanningsläget i kommunen 
då sjukfrånvaron ökade i en oroande takt så infördes ett system där sjukfrånvaro samt 
vård av barn rapporterades och redovisades dagligen under en period.  
 
Under slutet av hösten och i början av 2022 drabbades våra enheter av ökande 
smitta.Januari och februari var en oerhört ansträngd period där frånvaron var mycket 
hög och tillgången till vikarier historiskt låg.  

Medarbetarenkät  

Medarbetarenkäten bygger på frågor gällande ”Hållbart medarbetarengagemang” 
(HME) men också frågor kring den Organisatoriska- och sociala arbetsmiljön samt 
frågor som rör diskrimineringslagen. Även i årets medarbetarenkät ingick även frågor 
hur man upplevt sin arbetsmiljö med anledning av det läge som varit med Covid-19.  
HME är en utvärdering av delar av den arbetsgivarpolitik som kommunen bedriver 
och hur väl vi har skapat, tillvaratagit och upprätthållit ett stort 
medarbetarengagemang som är en av de viktigaste faktorerna för en organisation att 
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nå goda resultat. HME består av 9 frågor och mäter tre olika delområden; motivation, 
ledarskap och styrning. Modellen är framtagen av SKR. 
  
Inom sektor Lärande besvarades enkäten av 353 medarbetare vilket är en rejäl ökning 
från föregående år då 223 medarbetare svarade. Svarsfrekvensen är detta år ca 87% 
(57%) . I kommunen totalt var svarsfrekvensen 72,5%. Svaren på enkäten finns i 
bilaga.  
  
Medarbetarna känner stor motivation i sina arbeten, 96% upplever sina arbeten som 
meningsfulla och har valt något av de två bästa svarsalternativen på denna fråga. Även 
gällande frågan som avser om man ser fram emot att gå till jobbet så är det nästan 
85% som anger att det stämmer mycket bra eller stämmer ganska bra. Gällande 
ledarskapet och att chef visar uppskattning, ger förutsättningar samt visar förtroende 
för sina medarbetare sänker sig Sektor lärande något från 4,39 till 4,29 i medelvärde 
även om det fortsatt är höga värden. Utvecklingsområden ser ut att finnas inom att det 
ska vara en rimlig arbetsmängd samt möjlighet till återhämtning och reflektion i 
arbetet. Nedan kan läsas medelvärde på flera av frågorna i enkäten (5=stämmer 
mycket bra och 1=stämmer inte alls). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÅR 2021 2020 2019 2018 
Mitt arbete känns meningsfullt  4,66 4,72 4,59  4,65 

Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete  4,30 4,35 4,19  4,27 

Jag ser fram emot att gå till arbetet  4,21 4,22 4,15  4,18 
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Min närmsta chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser  4,13 4,27 4,06  4,05 

Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare  4,39 4,45 4,34  4,41 

Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete  4,36 4,45 4,29  4,34 

Jag är insatt i min arbetsplats mål  4,46 4,62 4,52  4,51 

Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt  4,08 4,17 4,02  4,09 

Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete  4,58 4,64 4,53  4,53 

I mitt arbete ställs sällan krav som går mot varandra  3,39 3,35 3,27  3,49 

Min arbetsmängd känns rimlig  3,55 3,6 3,43  3,48 

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

3,84 3,98 3,69  3,88 

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

3,89 3,97 3,83  3,82 

I mitt arbete förekommer sällan samarbetsproblem  4,05 4,13 4,02  4,01 

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

4,43 4,56 4,4  4,4 

I mitt arbete används min kompetens och förmåga på rätt sätt  4,38 4,42 4,2  4,29 

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

4,42 3,53 
3,38  

3,6 

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 4 3,76  3,67 

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

4,1 4,31 4,1  4,02 

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

4,44 4,5 4,33  4,26 

Jag trivs och känner gemenskap med mina arbetskamrater  4,6 4,59 4,58  4,54 

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

4,43 4,48 4,39  4,37 

Jag har tillgång till väl fungerande IT- verktyg  4,39 4,34 4,33  4,17 

Jag har tillräckliga befogenheter i förhållande till det ansvar jag har  4,43 4,45 4,36  4,35 

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

4,15 4,36 4,12  4,07 

Jag har tid för reflektion och eftertanke i mitt arbete  3,44 3,54 3,31  3,39 

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

3,62 3,61 3,34  3,45 

Jag kan lägga tankar på arbetet åt sidan på min lediga tid  3,45 3,6 3,3  3,31 

 
 
När det gäller kränkande särbehandling är det 11 personer som anger att man varit 
utsatt för det under de senaste 12 månaderna. Det är en ökning med 5 personer. 
Procentuellt är det dock ungefär samma nivå som föregående år 3,1% och 2020 2,7%.  
Gällande sexuella trakasserier är det ingen som anger att man under 2021 varit utsatt 
för detta vilket är glädjande, föregående år har det varit 1 person som angett detta.  
Om man ser på trakasserier är det under 2021 3 personer som anger att de varit utsatt 
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för det vilken är en ökning med 3 personer då siffran var 0 2020.  Dock är det fortsatt 
en hög nivå av de som upplever sig ha varit utsatta som inte väljer att anmäla detta till 
arbetsgivaren. 75% av de svarande anger att man inte anmält händelsen  till 
arbetsgivaren och det verkar inte ha samband med att man inte vet hur man ska gå till 
väga då lite drygt 88% anger att man vet var man ska vända sig. En ny fråga inför för 
2020 var om man upplever sig ha goda förutsättningar att förena arbete med att vara 
förälder. Denna fråga har sin grund i diskrimineringslagen då arbetsgivaren har en 
skyldighet att undersöka, analysera samt åtgärda att vi ger våra medarbetare goda 
förutsättningar att kunna förena arbete och samtidigt vara förälder. Endast 3,2 % eller 
4 personer säger nej medan resterande 120 svarande säger Ja eller  att man har delvis 
goda förutsättningar för att förena arbete med föräldraskap. Nedan visas några 
diagram över de frågor med bäst respektive lägre resultat i enkäten.  
 
 
 
Mitt arbete känns meningsfullt 
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Jag trivs och känner gemenskap med mina arbetskamrater 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag har tid för reflektion och eftertanke i mitt arbete 
 
 
 



 
Arbetsmiljö- och personalbokslut Sektor Lärande 2021 

   13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Min arbetsmängd känns rimlig 
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Enkät arbetsmiljö/samverkan 
 
Alla kommunens chefer har fått svara på en enkät om hur de under året arbetat med 
arbetsmiljö och samverkan på sina respektive enheter. 15 chefer svarade på enkäten 
vilket ses som en svarsfrekvens på 100 % då det är de chefer som haft möjlighet att 
svara (övriga chefer frånvarande exempelvis sjukskrivna). Nytt för i år var att enkäten 
inte längre var anonym på inrådan av arbetsmiljöverket i samband med tillsyn av 
kommunen.  
 
Resultatet visar att samtliga chefer haft Mål- och lönesamtal samt alla utom en har 
även haft uppföljningssamtal med sina medarbetare de senaste 12 månaderna. 86,7% 
chefer har gått igenom arbetsmiljöpolicyn eller delvis gått igenom den med sina 
medarbetare det senaste året.  93,3% rektorer har genomfört eller delvis genomfört en 
skyddsrond. 93 % av cheferna anger att medarbetarna är delaktiga i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet och resterande anger delvis. Dock har endast 67 % arbetat fram en 
handlingsplan utifrån medarbetarenkäten tillsammans med sina medarbetare. 
Samtliga chefer anger att man har rehab planer för dem som man enligt lag måste ha 
det på samt att 80 % följer vår rutin gällande besök hos företagshälsovården vid 
upprepad korttidsfrånvaro. Övriga 20 % anger delvis.   
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80 % av alla chefer anger att man gått igenom policyn mot kränkande särbehandling, 
trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier med sina medarbetare och 73 % av 
samtliga chefer anger att deras medarbetare fått tagit del av ”Infoblad för medarbetare 
gällande kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier” 
vilket är en liten ökning från föregående år. Ca 60 % av cheferna anger att de har eller 
delvis har arbetat med jämställdhet/mångfald under APT det senaste året.  
 
 
Jag har haft Mål- och lönesamtal med mina medarbetare under de senaste 12 
månaderna? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Arbetsmiljö- och personalbokslut Sektor Lärande 2021 

   16 
 

 
 
Har du rehabplaner för samtliga medarbetare som varit sjukskrivna mer än 60 dagar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Har du tillsammans med din arbetsgrupp arbetat fram en handlingsplan utifrån 
medarbetarenkäten 2020? 
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Arbetsskada/Tillbud/Riskobservation 2021 
Under år 2021 har Lärande totalt 133 avvikande händelser, det vill säga arbetsskador, 
tillbud och riskobservationer anmälts i kommunens webbsystem KIA (kommuners 
informationssystem om arbetsmiljö) som infördes för Orust kommuns medarbetare 
under år 2015. Det är en liten minskning med 13 avvikande händelser i jämförelse 
med året innan.  
 
Arbetsskada 
Som arbetsskada räknas olycksfall under arbetstid (skada som plötsligt inträffar) och 
arbetssjukdom (skada som uppstår av långsam nötning). Även skador som inträffar på 
väg till eller från arbete/bostad räknas som arbetsskada och kallas färdolycksfall.  
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Under år 2021 anmäldes 36 olycksfall, 7 arbetssjukdomar och 3 färdolycksfall.  
 
 

 

 
Skadeorsak vid olycksfall: I KIA-systemet finns 28 olika skadeorsaker att välja mellan. 
Under 2021 är följande 9 olika skadeorsaker anmälda. Falla i samma nivå är den 
största skadeorsaken inom Lärande. ”Hot och våld” situationer minskar till hälften 
men däremot så ökar kategorin ”skadad av person” från tre till åtta.  
 

Skadeorsak vid Olycksfall 
Lärande 
2021 

Falla i samma nivå (snubbla, 
halka) 11 
Fall från höjd  1 
Skadad av djur  
Skada av egenhanterat föremål   
Fastnat eller klämts mellan 
föremål  
Slag mot fast föremål 1 
Skadad av person 8 
Hot och våld 6 
Akut överansträngning (av t e x 
dra, skjuta, lyfta) 2 
Psykisk överbelastning  
Ergonomiska faktorer (ensidigt, 
statiskt, repetitivt)  
Kontakt med vasst föremål  
Cykelolycka  

Händelsetyp 
Lärande 

2021 2020 2019 

Olycksfall 36 26 31 
Arbetssjukdom 7 3 0 
Färdolycksfall 3 0 1 
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Övrigt 4 
Fordonsolycka   
Kontakt med skadligt ämne 
(även inandning)  
Kontakt med rörlig maskindel  
Träffats av flygande eller 
fallande föremål 2 
Utsatt för kyla, hetta eller 
strålning 1 
Komma i kontakt med elström  
Summa sektor 36 
 
Arbetssjukdom 
Under år 2021 anmäldes 7 händelser under begreppet arbetssjukdom där bland annat 
följande händelserubriker uppgivits: stör klasskamrater, oro under lektion, smittad av 
Coronaviruset.  

Färdolycksfall 

Under år 2021 anmäldes 3 färdolycksfall. 

Tillbud 

Ett tillbud är en avvikande händelse som skulle kunnat leda till ett olycksfall eller 
annan ohälsa. Det finns en risk att det blir ett olycksfall nästa gång samma händelse 
inträffar. 
Under år 2021 anmäldes 56 tillbudshändelser inom Lärande. Antalet anmälda tillbud 
minskade rejält under 2021 och framförallt är det kategorin ”hot och våld” som 
minskat med över 30 anmälningar.  
 
 
Skaderisk vid tillbud:  
I KIA-systemet finns 28 olika skaderisker att välja mellan. Under 2021 är följande 14 
olika skaderisker anmälda: 
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Skaderisk vid Tillbud 
Lärande 
2021 

 

Falla i samma nivå (snubbla, 
halka) 1 

 

Falla från höjd    
Brand (även explosion)   
Träffas av flygande eller fallande 
föremål  3 

 

Fastna eller klämmas mellan 
föremål 1 

 

Skadad av person 6  
Hot och våld 19  
Akut överansträngning (av t e x 
dra, skjuta, lyfta)  

 

Psykisk överansträngning 
(chock, hot) 4 

 

Skadad av djur   
Komma i kontakt med vasst 
föremål  

 

Ergonomiska faktorer (ensidigt, 
statiskt, repetitivt) 1 

 

Övrigt 5  
Fordonsolycka   
Psykisk överbelastning 7  
Skada av egenhanterat föremål 2  
Komma i kontakt med skadligt 
ämne (även inandning)  

 

Slå mot fast föremål 1  
Komma i kontakt med elström 1  
Utsättas för kyla eller hätta   
Risk för smitta Covid 19 3  
Psykosocial påverkan 2  
Summa sektor 56  
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Riskobservation 
En riskobservation är en observation av något fel i arbetsmiljön som kan leda till ett 
tillbud eller olycksfall eller annan ohälsa. 
 
Under år 2021 anmäldes 31 riskobservationer inom Lärande (35 2020).   
 
Skaderisk vid riskobservation:  
I KIA-systemet finns 28 olika skaderisker att välja mellan. Under 2021 är följande 
olika skaderisker anmälda: 

Skaderisk vid Riskobservation 
Lärande 
2021 

Falla i samma nivå (snubbla, 
halka) 1 
Falla från höjd   
Komma i kontakt med vasst 
föremål  
Skadad av person 2 
Hot och våld 5 
Akut överansträngning (av t e x 
dra, skjuta, lyfta)  
Psykisk överbelastning (chock, 
hot) 2 
Ergonomiska faktorer (ensidigt, 
statiskt, repetitivt)  
Psykisk överbelastning 2 
Övrigt 4 
Fordonsolycka  
Fastna mellan föremål 1 
Brand  
Joniserande strålning, 
radioaktiva gaser/partiklar  



 
Arbetsmiljö- och personalbokslut Sektor Lärande 2021 

   22 
 

Slå mot fast föremål  
Utsättas för höga ljud 1 
Komma i kontakt med skadligt 
ämne 1 
Ohälsosam arbetsbelastning 8 
Skadad av egenhanterat föremål 1 
Träffas av fallande/flygande 
föremål 1 
Risk för smitta Corona 2 
Summa sektor 31 

 

Riskbedömningar  

En riskbedömning är att bedöma de risker som har identifierats i verksamheten för att 
värdera om riskerna är allvarliga eller inte. Att bedöma risker är en del av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet för att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet. 

Reglerna om det systematiska arbetsmiljöarbetet säger att riskbedömningar ska göras i 
samband med förändringar i verksamheten. Med det menas ändringar som inte utgör 
en del av den dagliga verksamheten, som till exempel när ny arbetsutrustning införs, 
personalförändringar, förändringar av arbetsmetoder eller arbetstider eller vid om- 
och nybyggnationer. Riskbedömning ska göras innan förändringar genomförs för att 
eventuella åtgärder ska kunna genomföras i tid.  

Under 2021 har totalt 22 riskbedömningar genomförts inom Lärande. Nedan listas de 
vanligaste förekommande anledningarna till riskbedömning. Inom parentes ses 
föregående års siffra.  

 

Anledning till 
riskbedömning 

Lärande 

Covid 19 14 (11) 
Omorganisation 5 (15) 
Om eller 
nybyggnation 

3 (1) 
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Övrigt 0 
Totalt 22 (28) 

 
 
Nyttjad företagshälsovård 2021  
 
I januari 2021 inledde Orust kommun ett samarbete med en ny företagshälsovård, 
Capio Företagshälsa i Stenungssund. Capio Företagshälsa vann den gemensamma 
upphandling som Orust kommun genomförde tillsammans med Stenungssund, Tjörn, 
Lilla Edets samt Soltak. Capio har sina lokaler i Stenungssund men har ett tätt 
samarbete med de vårdcentraler som är knutna till dem runt om i regionen. 
Capio Företagshälsa har varit behjälplig med insatser, både förebyggande och 
hälsofrämjande åtgärder men också avhjälpande och rehabiliterande aktiviteter. Den 
totala kostanden för kommunens företagshälsovård uppgick till ca 1,1 miljon för 2021. 
Andra stora poster var bla insatser vid upprepad korttidsfrånvaro som bygger på en 
rutin som funnits några år inom kommunen. Under året gjordes justeringar i rutinen 
efter ett politiskt beslut som innebar att man skickades till företagshälsovården efter 5 
sjukfrånvarotillfällen istället för 6 ggr, och att förstadsgintyg behövs efter 5 
sjukfrånvarotillfället. Detta fick revideras tillbaka till den ursprungliga rutinen när 
smittspridningen av Covid ökade igen under slutet av året.  
 
För sektor Lärande har den totala kostnaden för företagshälsovård under 2021 varit 
93 300 kr vilket är en minskning med över 60 000 kr i jämförelse med föregående år. 
De största posterna är kartläggningssamtal samt samtalsstöd.  
 
 

Personalstatistik 
Här följer en redovisning av Orust kommuns medarbetare inom Sektor Lärande. 
Uppgifterna omfattar månadsavlönad personal anställda enligt AB (Allmänna 
bestämmelser) där inget annat anges.  
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Antal anställda  
Den 31 december 2021 hade sektor 395 medarbetare med månadslön vilket innebar 
att antalet anställda var 17 personer fler jämfört med året innan då antalet anställda 
med månadslön var 378.  

 

Antal månadsavlönade medarbetare inom sektor lärande, könsuppdelat 

Antal  
Medarbetar

e  
2021 

Antal  
Medarbetar

e 
2020 

Antal  
Medarbetar

e 
2019 

Antal 
Medarbetare  

2018 

Antal 
Medarbetar

e 
2017 

Andel 
kvinnor 

2021 

Andel 
Män 
2021 

395 378 395 408 400 86 % 14 % 
 

Könsfördelning, medarbetare och chefer  

82 % av kommunens medarbetare är kvinnor. Av kommunens 71 chefer är 73 % 
kvinnor vilket är en liten ökning mot föregående år då motsvarande siffra var 71%. 
Inom Lärande är 81,25%  procent av rektorerna kvinnor.  
 
Antal anställda/chef i genomsnitt 
2021-12-31  

Antal 
anställda 

Antal 
chefer 

Anställda 
exkl. 

chefer 

Genomsnitt 
Anställda 
per chef 

 Lärande 395   16 379  24  
 
Ovanstående bild visar ett genomsnitt av antal anställda per rektor inom Lärande. 
Den enskilda rektorn har i genomsnitt 24 medarbetare. Antalet underställda 
medarbetare påverkar förutsättningarna för ledarskapet och frågan bör därför 
analyseras och värderas i det systematiska arbetsmiljöarbetet för chefer. Antalet 
medarbetare per chef inom Sektor lärande varierar mellan 2-42 medarbetare. 
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Timavlönade medarbetare 
Timavlönade medarbetare arbetade inom sektor lärande sammanlagt 58893 timmar 
vilket motsvarar ca 35 årsarbetare. Föregående år var motsvarande siffra 45280 
timmar vilket motsvarar 26 årsarbetare (ett årsarbete utgör 1 700 timmar).  
 
Sysselsättningsgrad 
Inom lärande var medelsysselsättningsgraden 2021 94% vilket innebär en 4 % 
minskning från föregående år. Ovanstående siffror anger medelsysselsättningsgrad 
enligt anställningsavtal. Ser på man på faktiskt sysselsättning i arbete är siffran inom 
förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg 67%, grundskolan 75% samt 
gymnasiet/komvux 74% (Kolada 2020).  
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Åldersstruktur 
Av sektor lärandes medarbetare med månadslön var det eller 23 medarbetare, 5,8 % 
som var under 30 år, 87 medarbetare eller 22% var 60 år eller äldre. 
  

 
 
Pensionsavgångar 
Sektor lärande hade 2021-12-31 87 medarbetare som var 60 år eller äldre. Det innebär 
att totalt 22 % av sektorns totala andel medarbetare som är månadsavlönade kommer att 
gå i pension under de kommande 5 till 8 åren. 
 
Personalomsättning – externa avgångar för tillsvidareanställda 
Nedanstående siffror baseras på tillsvidareanställda medarbetare inom sektor lärande 
vars anställ-ning har avslutats under året. Anledningar till att en anställning upphör kan 
bland annat vara att medarbetaren har sagt upp sig på egen begäran, pension, eller 
annan orsak. 
 
Personalomsättningen, inklusive pensionsavgångar för tillsvidareanställda medarbetare 
under 2021 var 6,1%, vilket är en minskning med 5,6% från föregående år.  I hela 
kommunen var personalomsättningen 13,7%.  
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Sjukfrånvaro 
Under året har sjukfrånvaron minskat. Under perioder av året var pandemin mindre 
påtagbar och det var lägre andel smittade och detta har förmodligen påverkat 
frekvensen för den totala sjukfrånvaron under året. Ett antal åtgärder har införts och 
vi har bland annat en ny leverantör av företagshälsovård i gång från och med i år. Ett 
digitalt stöd till rehabiliteringsprocessen är implementerat i verksamheterna 
(ADATO). Samtliga chefer i kommunen kan använda detta stöd för att dokumentera i 
samband med rehabilitering men även för att få ett stöd i sitt arbete i samband med 
upprepad korttidsfrånvaro. Syftet är att förenkla för cheferna men även att 
kvalitetssäkra dessa processer. 
 
 
 
Sjukfrånvaro sektor 
Lärande 

2021 2020 2019 2018 

Över 60 dagar 
 

35,4% 31,2 % 36,3 % 40,2 % 
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- 29 år 
 

8,2% 8,3 % 6,4 % 5,1 % 

30 – 49 år 
 

5,5% 7,1 % 4,9 % 7,5 % 

50 – år 
 

7,7% 8,44 % 6,7 % 7,4 % 

Kvinnor 
 

7,0% 7,9 % 6,2 % 7,8 % 

Män 
 

5,9% 7,1 % 4,3 % 4,5 % 

Totalt  6,8% 7,8 % 5,9 % 7,3 % 
 

Felkällor 

All sjukfrånvaro registreras inte som sådan. Som i många andra kommuner används 
ibland semesterdagar, innestående kompensationstid, eller liknande för registrering 
av enstaka dagars frånvaro. Samtidigt finns naturligtvis även de som är sjuka, men 
ändå befinner sig på arbetet. Tidigare år har troligtvis en del som varit sjuka gått till 
arbetet men ökningen av korttidssjukfrånvaron kan tyda på att man nu stannar 
hemma i större utsträckning.  

 
 
Personalfesten ersattes av en gåva 
Med anledning av Covid 19 så fick den årliga personalfesten ställas in. Festen ersattes 
med en gåva där alla medarbetare kunde handla något för 500 kr. En förutsättning var 
att gåvan inhandlades på ett företag som geografiskt var beläget på Orust. Gåvan blev 
mycket uppskattad och vid årets slut hade 1237 personer inhandlat sin gåva. Gåvorna 
inhandlades på en mängd olika ställen såsom ; Olssons skor,  Göksäter, Henåns 
blomster, Butik KIWI, Morlanda Handelsträdgård  RJ närproducerat, Glittriga Ting, 
Carma kroppsvård, Orust elektriska AB, Henåns fisk och skaldjur , Bohuslänsk Deli, 
Bergholtz trädgård och hantverk samt många fler. 
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Orustmiddagen 2021 
Orustmiddagen ägde rum den 18 november och hölls på Strana Hotell och Restaurang 
i Hälleviksstrand. Kommunalrådet Catharina Bråkenhielm hälsade alla välkomna och 
efter att man ätit gott och underhållits av trubaduren Gåke delade Catharina ut 
gåvorna tillsammans med oppositionsrådet Lars Larsson. I år var det 11 av våra 
medarbetare som varit anställda i 25 år. Förra årets 20 jubilarer som fick sin gåva i fjol 
bjöds också in till middagen eftersom den ställdes in år 2020 på grund av pandemin. 
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Summering Arbetsmiljö och personalbokslut 2021 
Ännu ett år som handlat mycket om Covid och covidrelaterade frågor i 
arbetsmiljöarbetet med riskbedömningar, smittspårning och hantering av gravidas 
arbetsmiljö och inte minst bemanning i tider av hög frånvaro. Trots detta så slutar 
sektor Lärandes sjukfrånvaro på 6,8% vilket är förhållandevis lågt med tanke på krav 
att stanna hemma vid minsta symtom.  
 
Den årliga medarbetarenkäten visar på att sektorn har medarbetare som trivs på sin 
arbetsplats. Man upplever en stor grad motivation och gemenskap med sina kollegor 
och ser fram emot att gå till jobbet. Hela 97% uttrycker att man känner sig nöjd/stolt 
över att arbeta i Orust kommun vilket måste ses som ett toppbetyg. Det har blivit en 
liten sänkning i resultatet gällande hur man upplever att chefen ger förutsättningar, 
förtroende och uppskattning till sina medarbetare samt om de hjälper till att prioritera 
arbetsuppgifter när arbetsmängden blir för stor. Detta är kanske en naturlig följd av 
den tid som varit som varit utmanande för oss alla och inte minst alla våra chefer. De 
lägre resultaten i enkäten finner vi annars inom att man upplever att arbetsmängden 
är rimlig, att man finner tid att reflektera och kan ta pauser under en arbetsdag. 
Samtliga chefer anger att medarbetarna är delaktiga eller delvis delaktiga i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet men lite drygt en tredjedel har inte tillsammans med 
medarbetarna arbetat fram en handlingsplan utifrån medarbetarenkätens resultat. 
Detta är en stor del i SAM och där man just tillsammans kan komma på åtgärder som 
tar bort krav eller tillför resurser så att ”vågen är i balans” och skapar en rimlig 
arbetsmängd.  
 
Sektor Lärandes Arbetsmiljö- och personalbokslut 2021 visar på att rutiner gällande 
rehabilitering verkar vara väl förankrade då alla som uppfyller lagkraven har en 
rehabplan och i stort sett alla medarbetare där man har en högre korttidsfrånvaro har 
blivit skickade till företagshälsovården för ett hälsosamtal.  
 
När det gäller kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier så är det 
inga alarmerande siffror även om ambitionen såklart är att det ska vara noll personer 
som upplever detta. Tittar man på antal personer är det fler som anger att de varit 
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utsatta för kränkande särbehandling men procentuellt är det ungefär i samma nivå 
som innan. Det som är anmärkningsvärt är att endast en fjärdedel av de som upplever 
sig ha varit utsatt för kränkningar, trakasserier och sexuella trakasserier som meddelar 
detta till arbetsgivaren trots att en stor andel vet var man ska vända sig. Det är alltså 
endast ca 3 fall som arbetsgivaren haft vetskap om och kunnat hantera.   
 
En ny fråga i föregående års enkät var om man upplever sig ha goda förutsättningar 
att förena arbete med att vara förälder, 97 % av medarbetarna inom lärande anger att 
man har goda förutsättningar eller i alla fall delvis kan förena arbete med föräldraskap. 
Även detta är så ligger svaret kvar på ungefär samma nivå.  
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