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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.
Sjukfrånvaron steg under året och landade på 7,8% vilket är en försämring med 1,9%
mot 2019 Men eftersom det har varit ett år med pandemi så är det svårt att bedöma
siffran.
Precis som tidigare år så framgår det att sektorns personalen lyfter fram att man kan
känna otillräcklighet och att uppdraget ibland krockar mellan vad som förväntas och
vad som är realistiskt att genomföra. Då negativ stress påverkar oss så är det en viktig
fråga att ta med oss in i framtiden och arbeta vidare med tillsammans på våra
arbetsplatser. Ett arbete tillsammans med våra fackliga organisationer är inledd och
kommer att fortsätta under de närmsta åren.
Vi har fortsatt hög kompetens bland vår personal. Glädjande nog lyckades vi under
2020 rekrytera behörig personal på de allra flesta tjänster. Inom grundskolan är vi den
kommun som har högst behörighet inom Västra Götalands regionen.

Sektorshef Lärande
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Arbetsmiljöarbete 2020
Hälsofrämjande insatser
2020 bestod friskvårdsinsatserna av ett friskvårdserbjudande där kommunanställda
fick ansöka om bidrag för friskvårdsaktiviteter. Friskvårdsbidraget var under 2020 800
kr per år och anställd. Under året beviljades 542 ansökningar om friskvårdsbidrag
vilket var 114 fler än föregående år. Inom lärande beviljades 177 ansökningar vilket
var 37 fler än föregående år. I procent räknat är det ca 53 % av sektor lärandes
medarbetare som fått beviljat friskvårdsbidrag.

Friskvårdsansökningar 2020 totalt 542 ansökningar
Uppdelat per sekor
17

Miljö och bygg
Ledning och verksamhetsstöd
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Rökfri arbetstid
Under året antogs nya riktlinjer för rökfri arbetstid. Riktlinjerna ska vara ett stöd till
kommunens chefer i deras arbetsmiljöarbete. I samband med att de nya riktlinjerna
började gälla presenterades ett informationsblad till alla medarbetare och chefer om vad
det fanns för stöd och hjälp att få vid rökavvänjning.
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Viktiga händelser under året
Arbetet under året har i stor utsträckning varit präglat av den pågående pandemin.
Det mesta av arbetsmiljöfrågorna har berört Covid 19.
Arbetet med den övergripande arbetsvärderingen har slutförts med stöd av det
nyinköpta digitala stödet SYSARB. En handlingsplan är utarbetad för att vara stöd i
kommande löneöversynsprocesser. Det nya digitala stödet för lönekartläggning och
arbetsvärdering, implementerades under året och kommer att vara ett stöd i
kommunens nya lönepolitik.
I februari inleddes en utbildningsinsats för kommunens chefer i förändringsledning
som pågick under hela året i samband med chefsdagar. Utbildningen genomfördes
med stöd av konsultföretaget Strandska och på grund av den rådande pandemin så har
utbildningen genomförts helt digitalt. Innehållet i utbildningen har byggt på ett
konceept där man som chef växlat mellan att styra, leda och coacha.
En ny omgång av traineeprogrammet startades upp med två nya ”trainees” från Orust
kommun. Programmet fick ta en paus under våren på grund av pandemin men
startades sedan upp igen.
Under våren inleddes en upphandling av företagshälsovård tillsammans med några
närliggande kommuner. Ett avtal tecknades med leverantören Capio som har hand om
kommunens företagshälsovård från och med januari 2021.
Ett digitalt stöd till rehabiliteringsprocessen är infört (ADATO). Samtliga chefer i
kommunen kan använda detta stöd för att dokumentera i samband med rehabilitering
men även för att få ett stöd i sitt arbete i samband med upprepad korttidsfrånvaro.
Syftet är att förenkla för cheferna men även att kvalitetssäkra dessa processer.
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
fackförbund i god dialog och samverkan ska bedriva detta arbete. Genom HÖK 21 är
vi skyldiga att ta fram en komptetensutvecklingsplan som ska vara klar senast 31 mars
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2022.
Covid 19
Detta år med pandemin har påverkat oss på alla tänkbara och otänkbara sätt.
Det faktum att man har behövt stanna hemma vid minsta symptom har påverkat
sjukfrånvaron i kommunen. Innan pandemin kunde en vikande trend i våra sjuktal ses
men så överskuggades detta av kravet att stanna hemma vid minsta symptom och
våra sjuktal vände uppåt igen.
En oro för att inte kunna bemanna verksamheterna ledde till att en
rekryteringsprocess inleddes med en allmän förfrågan ”vill du hjälpa till” för att
anställa ett antal personer som snabbt kunde komma i arbete vid en akut situation.
Arbetsmiljöfrågorna i samband med Covid 19 har varit många och under våren
handlade en del av diskussionerna om vilken skyddsutrustning som var mest relevant.
Denna fråga resulterade i en skyddsstängning vid ett tillfälle under våren.
Stängningen kunde lösas med hjälp av dialog mellan arbetsgivare, skyddsombud och
arbetsmiljöverket. Konsekvenserna av Covid 19 har varit många och allt som har
inneburit möten mellan flera personer har fått ställas in. Detta har bland annat
inneburit att våra introduktionsdagar, personalfesten och 25 årsuppvaktningen blivit
inställda.
För att kunna säkerställa bemanningsläget i kommunen då sjukfrånvaron ökade i en
oroande takt så infördes ett system där sjukfrånvaro samt vård av barn rapporterades
och redovisades dagligen.
Under perioden mars 2020 – juni 2020 såg frånvaron ut enligt nedan. Den var
inledningsvis mycket hög men sjönk sedan i takt med att smittspridningen minskade
och vi började vistas mer utomhus då det blev vår och sommar.
Under hösten drabbades våra enheter av ökande smitta men det skedde i olika
omgångar. En ökad smittspridning bland eleverna blev märbar.
Sektorns enheter har varit kraftigt påverkade av pandemin. Mycket har fungerat bra
men det har krävts förändrade rutiner och nya sätt att arbeta. Vill lyfta fram att
personalen har varit fantastiska i sitt arbete att hantera uppkomnas situationer.
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Rektorerna har fått hantera en stor dos av oro från både personal, elever och
vårdnadshavare.

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

Frånvaro på grund av sjukdom eller vård av barn
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Hur arbetsmiljön har varit under perioden med Covid 19 har delvis mätts i den årliga
medarbetarenkäten. Resultatet från enkäten redovisas i nästa avsnitt.
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Medarbetarenkät
Medarbetarenkäten bygger på frågor gällande ”Hållbart medarbetarengagemang”
(HME) men också frågor kring den Organisatoriska- och sociala arbetsmiljön samt
frågor som rör diskrimineringslagen. I årets medarbetarenkät ingick även frågor hur
man upplevt sin arbetsmiljö med anledning av det läge som varit med Covid-19.
HME är en utvärdering av delar av den arbetsgivarpolitik som kommunen bedriver
och hur väl vi har skapat, tillvaratagit och upprätthållit ett stort
medarbetarengagemang som är en av de viktigaste faktorerna för en organisation att
nå goda resultat. HME består av 9 frågor och mäter tre olika delområden; motivation,
ledarskap och styrning. Modellen är framtagen av SKR.
Enkäten skickades ut till alla anställda som har en registrerad mailadress samt att det
fanns möjlighet att besvara den via intranätet. Totalt inom Orust Kommun besvarades
enkäten av 829 medarbetare vilket ger en svarsfrekvens på 65,5 % , en minskning från
föregående år.
Inom sektor Lärande besvarades enkäten av 223 medarbetare vilket ger en
svarsfrekvens på ca 67 %. I jämförelse med föregående år så var det 100 färre
svarande. Svaren på enkäten finns i bilaga.
Medarbetarna känner stor motivation i sina arbeten, drygt 97,7 % upplever sina
arbeten som meningsfulla och har valt något av de två bästa svarsalternativen på
denna fråga. Även gällande frågan som avser om man ser fram emot att gå till jobbet
så är det lite drygt 86,1 % som anger att det stämmer mycket bra eller stämmer ganska
bra (81,5 % 2019). Gällande ledarskapet och att chef visar upskattning, ger
förutsättningsar samt visar förtroende för sina medarbetare höjer sig Sektor lärande
från 4,23 till 4,39 i medelvärde.
På frågan ”I mitt arbete ställs rimliga krav på att exempelvis fatta snabba beslut/lösa
krävande problem och/eller ta in ny information” har medelvädet stigit mest av alla
frågor (0,29) och det är välidgt poitivt då ledning och medarbetare inom Sektor
Lärande under pandemin verkligen fått situationsanpassa verksamheten efter rådande
riktlinjer och utbrott av Covid i klasser.
ÅR

2020

2019

2018

Mitt arbete känns meningsfullt

4,72

4,59

4,65
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Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete

4,35

4,19

4,27

Jag ser fram emot att gå till arbetet

4,22

4,15

4,18

Min närmsta chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser

4,27

4,06

4,05

Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare

4,45

4,34

4,41

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

4,45

4,29

4,34

Jag är insatt i min arbetsplats mål

4,62

4,52

4,51

Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt

4,17

4,02

4,09

Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete

4,64

4,53

4,53

I mitt arbete ställs sällan krav som går mot varandra

3,35

3,27

3,49

3,6

3,43

3,48

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

3,98

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

3,97

I mitt arbete förekommer sällan samarbetsproblem

4,13

4,02

4,01

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

4,56

4,4

4,4

I mitt arbete används min kompetens och förmåga på rätt sätt

4,42

4,2

4,29

På min arbetsplats finns tillräckligt med personal både vad gäller antal och
kompetens

3,53

Min närmsta chef hjälper mig att prioritera mina arbetsuppgifter vid behov
Jag kan få hjälp och stöd om det uppstår känslomässigt påfrestande
situationer i mitt arbete
Vid behov kan jag få hjälp från mina arbetskamrater för att lösa mina
arbetsuppgifter

4
4,31
4,5

3,69
3,83

3,88
3,82

3,6

3,38
3,76
4,1
4,33

3,67
4,02
4,26

Jag trivs och känner gemenskap med mina arbetskamrater

4,59

4,58

4,54

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

4,48

4,39

4,37

Jag har tillgång till väl fungerande IT- verktyg

4,34

4,33

4,17

Jag har tillräckliga befogenheter i förhållande till det ansvar jag har

4,45

4,36

4,35

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

4,36

Jag har tid för reflektion och eftertanke i mitt arbete

3,54

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

3,61

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

3,6

4,12
3,31
3,34
3,3

4,07
3,39
3,45
3,31

Utifrån ovanstående resultat kan man utläsa att Sektor Lärande har höjt sitt
medelvärde i varje enskild fråga i enkäten och har en positiv utveckling över tid.
Denna positiva förskjutning är mycket glädjande då det varit ett svårt år med
pandemin och allt som följde med det.
När det gäller kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trkasserier så är det
färre som upplever sig ha varit utsatta för detta under 2020. 2019 var det 5 % (16
personer ) som angav att de varit utsatta för kränkande särbehandling under de
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senaste 12 månaderna medan under 2020 har den siffran sjunkit till 6 personer
(2,7%). Gällande sexuella trakasserier är siffran oförändrad mellan åren och anger 1
personer. Gällande trakasserier upplever 0 personer detta 2020 jämfört med 6
personer 2019. Dock är det fortsatt en hög nivå av de som upplever sig ha varit
utsatta som inte väljer att anmäla detta till arbetsgivaren. Nästan 66,7 % väljer att inte
göra det (2019 82,4%) trots att allt fler anger att man vet var man ska vända sig.
Frågan ”Behandlas alla jämlikt på din arbetsplats” anger 94,5 % att de gör det jämfört
med 90,3 2019.
En ny fråga 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 % eller 2 personer anger nej medan resterande anger att man har goda
förutsättningar eller i alla fall delvis har det.
Anser du att du har goda förutsättningar att vara en bra förälder?

11
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I årets enkät hade frågor lagts till med anledning av Covid-19 där sektorn fick följande
svar:

Orust Kommun har hanterat situationen med Covid 19 på ett så bra sätt som möjligt
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Jag fick det stöd jag behövde på min arbetsplats under den pågående pandemin

Jag upplever inte att Covid19 påverkat mitt arbete negativt i någon större utsträckning
(varken fysiskt eller psykiskt)
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Om du haft möjlighet att arbeta på distans- har det varit en acceptabel arbetsmiljö?
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Enkät arbetsmiljö/samverkan
Alla kommunens chefer har fått svara på en enkät om hur de under året arbetat med
arbetsmiljö och samverkan på sina respektive enheter. Av kommunens 69 chefer
svarade 60 chefer på enkäten vilket ger en svarsfrekvens på ca 87 %. Inom Lärande
har 14 rektorer svarat på enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 82,3 %.
Resultatet visar att 12 av 14 chefer haft Mål- och lönesamtal samt uppföljningssamtal
med sina medarbetare de senaste 12 månaderna. 11 av 14 chefer har gått igenom
arbetsmiljöpolicyn de senaste året. 10 av 14 rektorer har genomfört skyddsrond.
11 av 14 rektorer har gått igenom samverkansavtalet med sina medarbetare. Två chefer
har bara delvis koll på kommunens riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete
8 rektorer har tillsammans med sin arbetsgrupp arbetat fram en handlingsplan utifrån
medarbetarenkäten 2019. 6 rektorer uppger att de inte har det. Att inte arbeta med
resultatet kan på sikt innebära att medarbetarna inte upplever att det är någon idé att
svara på enkäten.
Nästan alla chefer följer lagkravet om att ha en plan för återgång i arbetet (benämnt
rehab plan) och nästan alla anger att de skickat sina medarbetare till
företagshälsovården enligt Orust kommuns rutin om korttidsfrånvaro vilket är en
förbättring från föregående år.
71 % 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 minskning från föregående års 92 %. Nästan 57 % av cheferna
anger att de inte eller bara delvis arbetat med jämställdhet/mångfald under APT det
senaste året. 43 % arbeter med jämställdhet. Det är visserligen en förbättring då förra
året siffra var 70%.
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För dig som vill ta del av svaren på de olika enkäterna, kontakta HR enheten.
Arbetsskada/Tillbud/Riskobservation 2020
Under år 2020 har Lärande totalt 146 avvikande händelser, det vill säga arbetsskador,
tillbud och riskobservationer anmälts i kommunens webbsystem KIA (kommuners
informationssystem om arbetsmiljö) som infördes för Orust kommuns medarbetare
under år 2015. KIA-systemet ersätter tidigare blankettrutin vid anmälning av
skada/tillbud.
Arbetsskada
Som arbetsskada räknas olycksfall under arbetstid (skada som plötsligt inträffar) och
arbetssjukdom (skada som uppstår av långsam nötning). Även skador som inträffar på
väg till eller från arbete/bostad räknas som arbetsskada och kallas färdolycksfall.
Under år 2020 anmäldes 18 olycksfall, 3 arbetssjukdomar och 0 färdolycksfall.
Händelsetyp

2020

2019

Olycksfall

26

31

Arbetssjukdom

3

0

Färdolycksfall

0

1

Lärande

Skadeorsak vid olycksfall: I KIA-systemet finns 28 olika skadeorsaker att välja mellan.
Under 2020 är följande 15 olika skadeorsaker anmälda. Hot och våld är den största
skadeorsaken inom Lärande.
Skadeorsak vid Olycksfall

Lärande

Falla i samma nivå (snubbla,
halka)

5

Fall från höjd
Skadad av djur
Skada av egenhanterat föremål

1
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Fastnat eller klämts mellan
föremål
Slag mot fast föremål
Skadad av person

3

Hot och våld

12

Akut överansträngning (av t e x
dra, skjuta, lyfta)
Psykisk överbelastning
Ergonomiska faktorer (ensidigt,
statiskt, repetitivt)
Kontakt med vasst föremål

1

Cykelolycka
Övrigt

2

Fordonsolycka
Kontakt med skadligt ämne
(även inandning)
Kontakt med rörlig maskindel
Träffats av flygande eller
fallande föremål

2

Utsatt för kyla, hetta eller
strålning
Komma i kontakt med elström
Summa sektor

26

Arbetssjukdom
Under år 2020 anmäldes 3 händelser under begreppet arbetssjukdom där följande
händelserubriker uppgivits: allergi, stress, överansträngning, psykisk ohälsa och stress,
ohälsosam arbetsmiljö.
Färdolycksfall
Under år 2020 anmäldes 0 färdolycksfall.
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Tillbud
Ett tillbud är en avvikande händelse som skulle kunnat leda till ett olycksfall eller
annan ohälsa. Det finns en risk att det blir ett olycksfall nästa gång samma händelse
inträffar.
Under år 2020 anmäldes 82 tillbudshändelser inom Lärande.

Skaderisk vid tillbud:
I KIA-systemet finns 28 olika skaderisker att välja mellan. Under 2020 är följande 8
olika skaderisker anmälda:

Skaderisk vid Tillbud

Lärande

Falla i samma nivå (snubbla,
halka)
Falla från höjd
Brand (även explosion)

2

Träffas av flygande eller fallande
föremål

2

Fastna eller klämmas mellan
föremål
Skadad av person
Hot och våld

51

Akut överansträngning (av t e x
dra, skjuta, lyfta)
Psykisk överansträngning
(chock, hot)
Skadad av djur
Komma i kontakt med vasst
föremål
Ergonomiska faktorer (ensidigt,
statiskt, repetitivt)
Övrigt

12
18
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Fordonsolycka
Psykisk överbelastning

12

Skada av egenhanterat föremål

1

Komma i kontakt med skadligt
ämne (även inandning)

1

Slå mot fast föremål

1

Komma i kontakt med elström
Utsättas för kyla eller hätta
Summa sektor

82

Exempel på vad som rapporterats under Övrigt är: stress, få personal, sexuella
trakasserier, fylleri, kränkning, sparkar, larm ur funktion, elevutbrott.
Riskobservation
En riskobservation är en observation av något fel i arbetsmiljön som kan leda till ett
tillbud eller olycksfall eller annan ohälsa.
Under år 2020 anmäldes 35 riskobservationer inom Lärande
Skaderisk vid riskobservation:
I KIA-systemet finns 28 olika skaderisker att välja mellan. Under 2020är följande 6
olika skaderisker anmälda:

Skaderisk vid Riskobservation

Lärande

Falla i samma nivå (snubbla,
halka)
Falla från höjd
Komma i kontakt med vasst
föremål
Skadad av person

3

Hot och våld

3

Akut överansträngning (av t e x
dra, skjuta, lyfta)
19

Arbetsmiljö- och personalbokslut Sektor Lärande 2020
Psykisk överbelastning (chock,
hot)
Ergonomiska faktorer (ensidigt,
statiskt, repetitivt)

2

Övrigt

5

Psykisk överbelastning

21

Fordonsolycka
Fastna mellan föremål

1

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

35

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 omoch nybyggnationer. Riksbedömning ska göras innan förändringar genomförs för att
eventuella åtgärder ska kunna genomföras i tid.
Under 2020 har totalt 28 riskbedömningar genomförts inom Lärande. Nedan listas de
vanligaste förekommande anledningarna till riskbedömning.

Anledning till

Lärande

riskbedömning
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Covid 19

11

Omorgansiation

15

Om eller

1

nybyggnadtion
Övrigt

1

Totalt

28

Nyttjad företagshälsovård 2020
Sedan 2018 har Orust kommuns samarbetspartner inom företagshälsovård varit
Avonova Hälsa AB. Avonova är en rikstäckande företagshälsovård och medarbetarna
inom kommunen har kunnat välja mellan deras mottagningar i Uddevalla eller
Stenungssund. Avtalet med Avonova gick ut 2020-12-31 och under kommande år får
Orust kommun en ny leverantör av företagshälsovård.
Under 2020 har Avonova varit behjälplig inom olika insatser, både förebyggande och
hälsofrämjande åtgärder men också avhjälpande och rehabiliterande aktiviteter. Även
under detta år har den största posten varit insatser vid upprepad korttidsfrånvaro som
bygger på en rutin som funnits några år inom kommunen. Rutinen innebär att vid sex
ggr sjukfrånvaro eller fler på en tolvmånaders period skickas medarbetaren till
företagshälsovården för ett hälsosamtal med sjuksköterska/rehabkoordinator som följs
upp med ett trepartsantal tillsammans med chef. Chef och medarbetaren får med sig
en handlingsplan att följa upp på hemmaplan för att arbeta vidare med tidiga insatser
för att minimera korttidsfrånvaron. Under året har rutinen för upprepad
korttidsfrånvaro kompletterats med ett krav på läkarintyg från första dagen vid
sjukfrånvaro från och med tionde sjuktillfället, men utifrån årets pandemi har detta
inte kunnat genomföras fullt ut. Ett politiskt beslut är taget under året som innebär
besök på företagshälsovården och förstadagsintyg efter fem frånvarotillfällen. Detta
beslut har inte tillämpats ännu på grund av det rådande regelverket med anledning av
pandemin.
För sektor Lärande totala kostnaden för företagshälsovård för sektor lärande har under
2020 varit 155 643 jämfört med 186 014 kr år 2019. De tre största posterna gällande
användandet av företagshälsovård har varit rehabkoordinering, management och
rehabilitering, stöd och rådgivning.
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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.
Antal anställda
Den 31 december 2020 hade sektor 378 medarbetare med månadslön vilket innebar
att antalet anställda var 17 % färre jämfört med året innan då antalet anställda med
månadslön var 395 . Andelen visstidsanställda var 7 %. Motsvarande siffra för 2019
var 12,6 %.

Antal månadsavlönade medarbetare inom sektor lärande, könsuppdelat

Sektor Lärande

Antal

Antal

Antal

Antal

Andel

Andel

Medarbetar

Medarbetar

medarbetar

medarbetar

kvinnor

Män

e

e

e 2018

e

2020

2020

2020

2019

378

395

83 %

17 %

2017
408

400

Könsfördelning, medarbetare och chefer
83 % av kommunens medarbetare är kvinnor. Av kommunens 70 chefer är 71 %
kvinnor vilket är en liten minskning jämfört med föregående år. Inom Lärande är 88,2
procent av rektorenrna kvinnor.
Antal anställda/chef i genomsnitt
2020-12-31 per sektor
Lärande

Antal

Antal

Anställda

Genomsnitt

anställda

chefer

exkl.

Anställda

chefer

per chef

361

21

378

17
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Ovanstående bild visar ett genomsnitt av antal anställda per rektor inom Lärande.
Den enskilda rektorn har i genomsnitt 21 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 Orust Kommun varierar mellan 2-37 medarbetare.

Timavlönade medarbetare
Timavlönade medarbetare arbetade inom sektor lärande sammanlagt 45280 2020
26,63 årsarbetare(46 485 timmar under 2019) vilket motsvarar 27, 3 årsarbeten. Det
är en minskning med 1205 timmar mot föregående år och knappt en årsarbetstid
mindre (ett årsarbete utgör 1 700 timmar).
Sysselsättningsgrad
Inom lärande var medelsysselsättningsgraden 2020 98 %, 2019 var den 94 % vilket
innebär en 4 % ökning från föregående år. Kvinnornas medelsysselsättnings-grad var
98 % mot männens 100 %.
Åldersstruktur
Av sektor lärandes medarbetare med månadslön var det eller 22 medarbetare, 5,8 %
som var under 30 år, 87 medarbetare, 23,1 % var 60 år eller äldre.

Antal personer
120
100
80
60
40
20
0
20-29 år

30-39 år

40-49 år

50-59 år

60- år
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Pensionsavgångar
Sektor lärande hade 2020-12-31 87 medarbetare som var 60 år eller äldre. 2019-12-31
var samma siffra 100 medarbetare. Det innebär 13 personer över 60 år slutat under året
och att 21.6 % av sektorns totala andel medarbetare som är månadsavlönade kommer att
gå i pension under de kommande 5 till 7 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 2020 inom sektor lärande hamnade på 11,7 % vilket är en minskning med 2,8 %
från föregående år. I hela kommunen var personalomsättningen 10,5 %.
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Sjukfrånvaro
Under hösten utarbetade HR enheten nya Riktlinjer för rehabilitering som sedan
antogs i november. Syftet med riktlinjen är att den ska fungera som ett stöd och ska
klargöra ramarna för arbetsgivare och arbetstagare i rehabiliteringsprocessen. I den
följande redovisningen av sjukfrånvaro ingår inte timavlönade medarbetare. Avtalen
som ingår: AB, BEA och PAN.

Sjukfrånvaro sektor

2020

2019

2018

Över 60 dagar

31,2 %

36,3 %

40,2 %

- 29 år

8,3 %

6,4 %

5,1 %

30 – 49 år

7,1 %

4,9 %

7,5 %

50 – år

8,44 %

6,7 %

7,4 %

Kvinnor

7,9 %

6,2 %

7,8 %

Män

7,1 %

4,3 %

4,5 %

Totalt

7,8 %

5,9 %

7,3 %

Lärande

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.

25

Arbetsmiljö- och personalbokslut Sektor Lärande 2020

Kostnader för personal inom Sektor Lärande
I personalkostnaderna ingår alla som under året fått lön eller arvode utbetalt av
Orust kommun.
Kostnad

Belopp år

Belopp år

Belopp år

Belopp år

2020

2019

2018

2017

156 391 509

155 719 523

Månadslöner

152 841

149 394 162

459
Tillägg (ob-ers, jour,

2 609 802

2 447 172

2 644 278

2 696 930

622 263

594 814

664 518

733 235

6 800 633

7 283 815

7 543 851

7 331 382

-19 001 574

- 16 736 907

-16 808 821

-16 113 341

330 230

315 007

312 401

316 280

147 752 863

149 623 424

147 197

144 358 648

beredskap,
semesterersättning m.m.)
Övertid/fyllnadstid
Timavlönade
Frånvaro
Övrigt (bilers,
omkostnadsers,
traktamente m.m.)
Totalt

686
Personalfesten ersattes av en gåva
Med anledning av Covid 19 så fick den årliga personalfesten ställas in. Festen ersattes
med en gåva där alla medarbetare kunde handla något för 400 kr. En förutsättning var
att gåvan inhandlades på ett företag som geografiskt var beläget på Orust. Gåvan blev
mycket uppskattad och vid årets slut hade 1246 personer inhandlat sin gåva. Gåvorna
inhandlades på en mängd olika ställen såsom ; Olssons skor, Göksäter, Henåns
blomster, Butik KIWI, Morlanda Handelsträdgård RJ närproducerat, Glittriga Ting,
Carma kroppsvård, Orust elektriska AB, Henåns fisk och skaldjur , Bohuslänsk Deli,
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Berrgholtz trädgård och hantverk samt många fler.

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

Summering Arbetsmiljö och personalbokslut 2020
Som ny HR-specialist inom Orust kommun och sektor Lärande så har jag mötts av
proffsigt ledarskap, imponerande väldkokumenterat arbete med sjukfrånvaron i Adato
samt att man tar hjälp av företagshälsovården på ett tidigt skede. Sjukfrånvaron i stort
är förhållandevis låg 7,8%, med tanke på att det finns helt andra krav på att stanna
hemma vid minsta lilla symptom idag än tidigare år. Den totala sjukfrånvaron har ökat
med 1,9 % vilket får anses som lite. Sjukfrånvaron över 60 dagar har minskat med 5,1
%.
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Sektor Lärandes Arbetsmiljö- och personalbokslut 2020 visar på att rutiner gällande
rehabilitering verkar vara väl förankrade då de flesta sjuka som uppfyller lagkraven har
en rehabplan och i stort sett alla har blivit skickade till företagshälsovården för ett
hälsosamtal.
Den årliga medarbetarenkäten visar på ett bättre resultat från föregående år men
tyvärr en lägre svarsfrekvens. Resultatet visar på att det inom sektorn finns en mycket
engagerad personal som ser fram emot att gå till arbetet och som känner stor
gemenskap med sina kollegor. De svarande tycks i stor utsträckning anse att chefen
ger förutsättningar för att man ska kunna ta ansvar i sitt arbete, får det stöd man
behöver men också att man får förtroende som medarbetare. På frågan ”I mitt arbete
ställs rimliga krav på att exempelvis fatta snabba beslut/lösa krävande problem
och/eller ta in ny information” har medelvädet stigit mest av alla frågor (0,29) och det
är positivt då ledning och medarbetare inom Sektor Lärande under pandemin
verkligen fått situationsanpassa verksamheten efter rådande riktlinjer och utbrott av
Covid i klasser.
Arbetsmiljöarbetet bedrivs i samverkan mellan chef och medarbetare dock har 21,4 %
av de svarande cheferna angett att de inte upparbetat en handlingsplan utifrån
resultatet tillsammans med sina medarbetare vilket är en viktig del i SAM.
När det gäller kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trkasserier så är det
färre som upplever sig ha varit utsatta för detta under 2020. 2019 var det 5 % (16
personer ) som angav att de varit utsatta för kränkande särbehandling under de
senaste 12 månaderna medan under 2020 har den siffran sjunkit till 6 personer
(2,7%). Dock är det fortsatt en hög nivå av de som upplever sig ha varit utsatta som
inte väljer att anmäla detta till arbetsgivaren. Nästan 66,7 % väljer att inte göra det
(2019 82,4%) trots att allt fler anger att man vet var man ska vända sig. Frågan
”Behandlas alla jämlikt på din arbetsplats” anger 94,5 % att de gör det jämfört med
90,3 2019.
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En ny fråga för 2020 var om man upplever sig ha goda förutsättningar att förena
arbete med att vara förälder, 97 % av medarbetrna inom lärande anger att man har
goda förutsättningar eller i alla fall delvis kan förena arbete med föräldrarskap.
Antal registrerade arbetsskador, tillbud, riskobservationer under 2020 har minskat
betydligt och det är nästan hälften så många ärenden registrerade mot föregående år.
Det är positivt att systemet har fått genomslagskraft och att medarbetare tar sig tid att
registrera tillbud och riskobservationer så att arbetsgivaren har möjlighet att agera och
försöka undanröja uppmärksammade risker. Främst handlar det om hot- och
våldsituationer. För tillbud och riskobseravioner det även risken för pykisk
överbelastning som rapporteras. Viktigt att se över att man har väl utarbetade rutiner
och att alla har kompetens att hantera dessa situationer.
Under våren 2021 publicerades flera uppskattade”Jerusalema dance challenge”
med lärare och elever från Ängås, Henåns och Ellös skolor. Dans-challangen startade i
Angola 2019 och har under pandemin setts som ett sätt att sprida glädje trots rådande
omständigheter. https://m.youtube.com/watch?v=NkAKucQGb2w
Jerusalema dance challange Henåns skola Orust Sweden - YouTube
Ellös skola dansar Jerusalema - YouTube
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Kommunförvaltningen
Katarina Levenby, sektorchef
telefon 0304-33 41 17
e-post: katarina.levenby@orust.se

Avyttring av lös egendom inom Hantverksprogrammet, Orust gymnasieskola
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Avyttra den lösa egendomen som använts i hantverksutbildningen inom gymnasiet och
vuxenutbildningen, enligt förslag i tjänsteskrivelse daterad 2021-05-31.
Sammanfattning av ärendet
Hantverksutbildningen som bedrivits under många år inom kommunen, är nu avslutad.
De sista eleverna tig studenten under våren. Lokalen där maskiner och redskap finns,
ska rivas och behöver tömmas.
Utredning
Orust kommuns hantverksutbildning, som bedrivits på gymnasie- och vuxenutbildningsnivå, är nu avslutad. Sista kullen gymnasieelever slutade under våren. Hantverkslärarna
har avslutat sin anställning och lokalen är enligt detaljplan aktuell för rivning.
År 2015 köpte Orust kommun lokal och verksamhetsinventarier från Orust
Båtbyggarutbildning. Verksamhetsinventarierna köptes då för 587 000 kronor. Denna
investering är avskriven. För tre år sedan investerades i tre begagnade maskiner för
111 000 kronor. Bokfört värde för dessa tre maskiner är per sista maj 2021, 81 000
kronor.
Uppskattat värde idag för lösöre samt förbrukningsmaterial i verksamheten, uppgår till
cirka 500 000 kronor. Av dessa bedöms cirka 400 000 kronor vara lösöre och handlar
främst om maskiner och verktyg i prisklassen ett par tusenlappar upp till 50 000 kronor
för enskild maskin/verktyg. Förbrukningsmaterial är till största delen trä- och
skivmaterial till ett värde av 70 000 kronor.
Principerna för avyttring av kommunal egendom har sin grund i kommunallagens
kapitel om ekonomisk förvaltning, där det bland annat sägs att ”kommuner ska ha en
god ekonomisk hushållning i sin verksamhet”. En försäljning av kommunens egendom
bör därför ske på affärsmässiga grunder, vilket jämställs med att försäljning ska ske till
marknadspris.
En avyttring av lös egendom bör ske när organisationen själv inte längre har behov av
egendomen. En avyttring kan ske genom att sälja, skänka eller skrota egendomen. Med
lös egendom avses maskiner och inventarier: till exempel möbler, handverktyg och
husgeråd.
Kommunstyrelsen beslutar om avyttring av lös egendom. Endast försäljning av lös
egendom under ½ prisbasbelopp kan ske av förvaltningen som en ren verkställighet.
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Riktlinjer för avyttring av lös egendom är under framtagande av ekonomienheten. I
förslaget står det att läsa följande:
 Avyttring ska i första hand ske till enheter inom den kommunala förvaltningen.
Extern försäljning av inventarier och maskiner får endast ske om det inte finns
något behov av egendomen inom kommunen.
 Vid avyttring av egendom ska en extern försäljning prövas om det samlade värdet
överstiger kostnaderna för en eventuell försäljning, till exempel annonskostnad.
Har egendomen ett större ekonomiskt värde ska ett anbudsförfarande eftersträvas.
 Egendom av ringa värde kan erbjudas ideella organisationer eller skänkas till annan
välgörenhet.
 Eventuella restvärde i bokföringen och momshantering ska undersökas före
avyttring med ekonomienheten.
Bedömning
Sektorn har gjort bedömningen att inventarierna bör avyttras i samband med att vi
lämnar lokalen då utbildningen är avslutad.
Niklas Olsson som sålde Orust Båtbyggarutbildning och inventarier år 2015 till Orust
kommun, har visat intresse att köpa tillbaka tre av de maskinerna, totalt värderat värde
37 500 kronor. Då Niklas Olsson har varit en bidragande orsak till att utbildningen har
kunnat bedrivas med hög kvalitet och stort engagemang, så anser vi att han bör få köpa
tillbaka maskinerna. Vinst efter försäljning tillfaller Sektor Lärande.
Sektorn förslag är att avyttringen sker enligt följande ordning:
1. Niklas Olsson erbjuds köpa tillbaka de maskiner som han sålde till kommunen.
2. Sektorns verksamheter undersöker om det finns något som kan användas inom
deras verksamheter.
3. Övriga kommunala sektorer undersöker om det finns något som kan användas
inom deras verksamheter.
4. Öppen försäljning som anslås via annonsering.
5. Ideella organisationer erbjuds hämta om det finns något de kan använda inom sin
verksamhet.
6. Resterande körs till återvinningscentralen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-31
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen

Katarina Levenby
Sektorchef Lärande

2021-01-22

Dnr KS/2020:1079 - 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 juni 2021 verksamhetsbesök vid
Vuxenutbildningen/Gymnasieskolan. Representanterna samlas klockan 08.15
vid Vuxenutbildningens expedition. OBS! Besöket genomförs digitalt –
representanter för utskottet och lärandekontoret träffas i Årholmen alternativt
digitalt!

Program för besöket
08.30-09.30

Ledningens information/dialog med politiken.

09.30-10.30

Intervju med elever.

10.30-11.30

Intervju med personal.

11.30-12.00

Utskottets/sektors representanter gör en kort

sammanfattning av
besöket. Skolans rektorer 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
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lärande samt ytterligare 2 ledamöter/ersättare från utskottet. Därutöver deltar
sektorchef, utvecklingschef och sekreterare/administratör.
Rapportering till utskottet för lärande
En återkoppling till utskottet för lärande görs på eftermiddagens sammanträde.

ORUST KOMMUN
Sektor Lärande

Katarina Levenby
Sektorchef
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Sektor Lärande
Marika Carlberg, Sekreterare/administratör
Tfn 0304-33 41 15

Rektor för Orust Gymnasieskola
och vuxenutbildningen

Lärandeutskottets verksamhetsbesök
Enligt överenskommelse översändes programmet inför verksamhetsbesöket
den 7 juni 2021. Vi ger er program samt frågeställningar inför
verksamhetsbesöket Ni ansvarar för utdelning till personal och elever 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
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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?
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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.

Elever
1. Berätta vad du tycker är roligt och intressant att lära dig i skolan.
2. Vad kan läraren göra för att göra ett ämne mer roligt och intressant?
3. Vad tycker du att du själv behöver göra för att det ska gå lättare för dig att
lära
dig ett ämne du tycker är svårt?
4. Berätta om du tycker att det finns något som är orättvist i skolan.
5. Har flickor och pojkar lika lätt att få hjälp av läraren?
6. Berätta hur du använder datorn/läsplattan på lektionerna.
7. Beskriv ett mål som bestämmer vad du ska lära dig i skolan.
8. På vilket sätt låter lärarna dig vara med och planera vad lektionerna ska
innehålla?
9. På vilket sätt får du vara med och bedöma vad som var bra och inte bra
med
en lektion?
10. Vad brukar du få göra när du är med på ett utvecklingssamtal?
11. Hur gör du för att vara aktiv och delta när det är klassråd?
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12. Hur får du förbereda dig för de nationella proven?
13. Vad tycker du är viktigt för att du ska känna dig trygg i skolan?
14. Berätta vad du vet om hur skolan arbetar för att motverka kränkande
behandling.
15. Vad tycker du är bäst med just den här skolan?
16. Vad tycker du att skolan borde bli bättre på?
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