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Kommunförvaltningen 
Marika Carlberg 
telefon 0304-33 41 15 
e-post: marika.carlberg@orust.se

Uppföljning/redovisning av internkontrollplan år 2022 för sektor Lärande 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
Godkänna redovisad återrapportering av utförd granskning enligt 2022 års 
internkontrollplan. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap. 1 § och 3 § leda och samordna 
förvaltningen och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma 
nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att 
det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en intern kontroll-
organisation upprättas inom kommunens samlade behov. Kommunstyrelsen beslutar 
om riktlinjer för intern kontroll. Nämnderna ansvarar för den interna kontrollens 
utformning och funktion inom sitt verksamhetsområde. 
 
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter  
utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar 
behövs ta initiativ till sådana.  
 
Varje nämnd har en skyldighet att:  
• Löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde.  
• Löpande eller minst årligen i samband med upprättande av verksamhetsberättelse till 
 årsredovisningen rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen  
 inom nämnden till kommunstyrelsen. Rapportering ska samtidigt ske till kommunens  
 revisorer.  
 
Sektor lärandes internkontrollplan för 2022 innehåller 4 stycken kontrollpunkter som 
kontrollerades under oktober månad. 
 
Genomförda granskningar: 
• Betyg i alla ämnen. 
• Uppföljningsansvar KAA.  
• Implementering av nytt skolsystem.  
• KIA - Olycksfall och tillbud. 
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Kontroll av: Beskrivning av genomförd internkontroll: 

Risk: Bristande måluppfyllelse och socialt utanförskap. 
Vissa brister: Årskurs 9 påvisade goda resultat, däremot 
har främst en skola låg andel som når målen i alla ämnen. 

Sektor Lärande 
Betyg i alla ämnen 

Åtgärder: Fördelat resurser riktat till den aktuella 
skolenheten. Rektorerna arbetar med stödinsatser och 
följer upp i det systematiska kvalitetsarbetet. 
Ungdomar i åldern 16-20 år där skolgång eller 
sysselsättning inte är känd. 
Risk: Utanförskap och samhällskostnad. 
Inga brister: Idag finns tydliga rutiner, god samverkan och 
digitalt stöd för att följa upp målgruppen. 

Sektor Lärande 
Uppföljningsansvar KAA 

Åtgärder: - 
Risk: Bristande måluppfyllelse och socialt utanförskap 
(systemstöd verksamhet). 
Vissa brister: Problem för vuxenutbildningen där systemet 
inte fungerar som utlovat. I övrigt så finns det 
utvecklings- och förbättringsområden, men de 
huvudsakliga processerna fungerar. 

Sektor Lärande 
Implementering av nytt skolsystem 

Åtgärder: Arbeta med leverantören för att lösa brister 
samt internutbildning. 
Risk: Olycksfall som inte tas tag i. Åtgärder uteblir och 
inte dokumenteras. Att intern samverkan inte fungerar, 
exempelvis om åtgärden ligger utanför chefs mandat. 
Vissa brister: Anmälningar fungerar men däremot kan det 
vara svårt att uppnå effekt. Exempel är när rektor inte 
själv äger frågan såsom fastighetsåtgärder eller om det 
handlar om utåtagerande elever. Enighet och samsyn 
saknas kring hur systemet ska användas mellan ledning, 
fackförbund och medarbetare. 

Sektor Lärande 
KIA – Olycksfall och tillbud 

Åtgärder: HR-enheten kommer se över om det går att 
anpassa systemet samt ge kompetensutveckling. Fortsatt 
kontinuerlig redovisning och dialog kring anmälningarna i 
samverkansgrupperna. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-27 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
Sektor Lärande 
 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
Lars Jansson 
Utvecklingschef
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Kommunförvaltningen 
Katarina Levenby, sektorchef 
telefon 0304-33 41 17 
e-post: katarina.levenbyg@orust.se

Uppdragsdokument för 2023-2025 och detaljbudget 2023 för sektor lärande 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. Godkänna uppdragsdokument 2023-2025 och detaljbudget 2023 för sektor lärande. 
2. Godkänna tillkommande kostnader för extra skolskjuts under första halvåret 2023 
 med 200 000 kronor och tillskjuta motsvarande budget till sektor lärande år 2023  
 från potten ofördelad budget.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Utifrån kommunfullmäktiges beslut om budgeten ska nämnderna i sin tur besluta om  
ett uppdragsdokument med detaljbudget för kommande år senast i november. I 
dokumentet anges bland annat hur sektorn och dess verksamheter ska arbeta för att nå 
kommunfullmäktiges mål och uppdrag samt hur de ekonomiska resurserna fördelas och 
prioriteras mellan sektorns verksamheter. 
 
Sektor lärande har av kommunfullmäktige fått en budgetram för 2023 på 413,6 miljoner 
kronor. Det är 12,1 miljoner kronor högre än föregående års budget inklusive 
indexjusteringar och andra tekniska justeringar.  
 
Den största förändringen jämfört med 2022 års budget är att 3,05 miljoner kronor har 
tillskjutits som politiska satsningar: 1,9 miljoner kronor för särskolan, 0,8 miljoner 
kronor för gymnasiesärskolan och 0,35 miljoner kronor för att delfinansiera en tjänst 
som ska arbeta med problematisk skolfrånvaro och samordning mellan sektor lärande 
och sektor omsorg. Särskolans budgetbehov är svårbedömt., i dagsläget finns inget som 
tyder på ökat behov av mer budget är 2022. Bedömningen per oktober är att de 0,9 
miljoner kronor som tillskjutits av politiken till särskolan 2023, istället läggs där 
kostnadsökningarna är tydligare (till exempel friskolornas lokalersättning och fler barn i 
förskolan). 
 
Sektor lärande har tillskjutits 3,2 miljoner kronor ur det centrala resursfördelnings-
systemet, vilket avser förändringar i demografi. 3 miljoner kronor avser gymnasieåldern 
där det nu är en topp i demografin. Mindre justeringar finns också inom förskolan där 
0,6 miljoner kronor tillskjutits. Nu när sektorn börjar få en tydligare bild över hur det 
stora barnafödandet under 2021 påverkan förskolan 2023, ses att den demografiska 
tillskjutningen med 0,6 miljoner kronor är långt ifrån tillräcklig. Lärande har därför inom 
budgetram tillskjutit förskolan mer medel för 2023. 
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Kalkyler som gjordes efter att upphandlingen med Connect Bus var klar, visade att 
kostnadsminskningen skulle bli 7,8 miljoner kronor utifrån helårseffekt. Det är 11 
bussar upphandlade i vårt avtal med Connect Bus. De upphandlade bussarna visade sig 
inte vara tillräckliga, sektorn har därför behövt komplettera med en tolfte buss inför 
höstterminens start 2022 för att klara skolskjutsturerna från Lyrön till Ellös vid vissa 
dagar och tillfällen. Förhoppningen är att det ska gå att hitta en annan lösning inför 
läsåret 2023/2024, men vi behöver börja med linjedragningarna inför det läsåret innan vi 
kan säga om en annan lösning är möjlig eller inte. Sektorn föreslås få kompensation för 
den ökade kostnaden med 200 000 kronor.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-07 
Uppdragsdokument 2023-2025 och detaljbudget 2023 för sektor lärande daterad 2022-
11-04 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Katarina Levenby 
Sektorchef Lärande
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1 Verksamheten 

1.1  Grunduppdraget 

Förskola: På Orust finns sju kommunala förskolor samt tre förskolor 
som drivs i enskild regi. En av de kommunala förskolorna har 
barnomsorg på obekväm arbetstid ”nattis”. I kommunal regi finns också 
en öppen förskola som finns inom familjecentralen. 

Grundskola: Fyra kommunala grundskolor varav två F-
6+skolbarnomsorg och två F-9+skolbarnomsorg. I enskild regi drivs tre 
grundskolor. I kommunal regi finns också en grundsärskola. 

Gymnasium: Orust gymnasieskola tillhandahåller enbart 
introduktionsprogrammet (IM) och elevantalet är per oktober 2022, 19 
inskrivna elever. Flest elever är inskrivna inom inriktningen 
Språkintroduktion detta läsår. Majoriteten av gymnasieeleverna 
studerar i Uddevalla eller i Stenungsund, men flera elever finns även i 
andra delar av Sverige. 

Vuxenutbildning: Inom vuxenutbildning på Orust samsas flera olika 
verksamheter; grundläggande vuxenutbildning, gymnasial 
vuxenutbildning, SFI och lärcentrum. Orust kommun erbjuder ett fåtal 
yrkesutbildningar inom vuxenutbildning men i den mån 
yrkesutbildningar är aktuella som inte finns inom kommunen köps plats 
externt, främst från grannkommunerna. Särvux erbjuds via Uddevalla 
kommun. Enstaka kurser erbjuds också på distans via NTI. 

Kulturskola: Inom Orust kulturskola finns instrumentundervisning, 
sång, dans och drama. 

Frivilliga verksamheter: Inom förskolan finns två icke obligatoriska 
verksamheter. Barnomsorg på obekväm arbetstid ”nattis” och öppna 
förskolan som är en del av familjecentralen. I okt 2022 är 17 barn i 
åldern 1-12 år är inskrivna på nattis. Öppna förskolan är en populär 
mötesplats för många föräldrar med yngre barn. Inom sektor lärande 
finns dessutom Kulturskolan som är en frivillig verksamhet. 

1.2  Utmaningar och verksamhetsförändringar 

Sektor lärande har fortsatt en hög behörighet och har genom tidigare 
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höga rankingar på skolmätningar skapat sig ett bra varumärke vid 
rekryteringar men det finns givetvis ett framtida hot om brist på och 
konkurrens om kompetent personal. Det kommer för sektorn innebära 
en stor utmaning att behålla och rekrytera. Detta gör att det blir allt 
viktigare att behålla det som gör det attraktivt att arbeta på Orust. 

Sektorn har tagit ytterligare steg i sin digitala utveckling under den 
rådande pandemin. Lärare och elever har i skarpt läge fått utmanas i 
att undervisas med hjälp av digitala verktyg. Till starten av 
höstterminen har sektorn bytt lärplattform och 
elevadministrationssystem. Syftet med bytet är att få ett mer komplett 
verktyg som kan omfatta samtliga delar inom sektorn. Vidare innebär 
det att våra vårdnadshavare, elever och personal kommer att kunna 
jobba i ett system istället för att hänvisas till flera. Vidare ser vi att det 
över tid kommer bli en lägre kostnad. 

Sektorn jobbar med att minska diskrepansen mellan pojkar och flickors 
betygsresultat. Det är ett arbete som består av många delar. Dels 
jobbar vi med riktad kompetensutveckling samt att ett arbete pågår på 
samtliga enheter att förändra vårt sätt att undervisa så att vi kan få till 
en förbättring av pojkarnas resultat. 

Precis som övriga kommuner har Orust en stor frånvaro bland eleverna. 
Detta är något som sektor lärande tillsammans med Socialtjänsten 
jobbar förebyggande kring. Kommunen har en hög andel föräldrar med 
psykisk ohälsa och därför behöver vi få till insatser riktade mot denna 
grupp då vi kan se att barn med problematisk frånvaro ibland kan 
härledas till att de lever med föräldrar som lider av psykisk ohälsa. 
Sektorn har ett pågående projekt tillsammans med Socialtjänsten där vi 
jobbar för att hitta bra strukturer för att nå dessa elever och deras 
föräldrar. Vidare pågår ett förebyggande arbete med elevhälsan kring 
närvaro där sektorn nu under hösten förändrar våra rutiner. Vi vet att 
närvaron är så viktig för att våra elever ska nå målen. 

Skolverket har i sina allmänna råd angett att barngrupperna i förskolan 
ska vara i intervallet 6-15 barn beroende på ålder. Traditionellt är en 
barngrupp på 18-20 barn. Det är en stor utmaning att hitta former för 
detta utan att det blir kraftigt kostnadsdrivande, både för lokaler och 
personal. Ett arbete pågår med att organisera för mindre barngrupper. 
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Det är svårt med nuvarande resurser då våra barn är långa vistelsetider 
och därför räcker helt enkelt inte mängden pedagoger till för att klara 
uppdraget. Ska målet nås kommer det att krävas mer personal inom 
förskolan. 

Flera statliga satsningar pågår inom vuxenutbildningen, för att öka 
utbudet och tillgängligheten. Orusts vuxenutbildning ingår i regionala 
nätverk och jobbar tillsammans med kringliggande kommuner med att 
försöka öka utbud och tillgänglighet. Vårt Lärcentrum har fått en ökat 
antal studerande och just nu är det 55 studerande som är knutna till 
oss. För att nämna något så påbörjade 15 personer en 
förskollärarutbildning via Karlstads universitet genom vårt Lärcentrum 
nu i januari. 

Vuxenutbildningen har startat en Barnskötarutbildning nu under hösten 
2022. 

Den största utmaningen för våra skolor och förskolor är den ökade 
andelen av barn med särskilda behov. Det är resurskrävande och just 
nu har vi några elever med hög komplexitet och där vi har mycket svårt 
att hitta rätt miljö och rätt stöd för dessa. Vi ser att vi i framtiden 
behöver mer förebyggande arbete och det skulle vara av stor vikt att 
kunna anställa ytterligare en Barn-och ungdomssamordnare då vår 
nuvarande jobbar främst från åk 4 och uppåt och det är stort behov av 
riktat stöd bland yngre barn och föräldrar. 

Vidare skulle vi behöva få fler vuxna i förskolan så att våra barn får 
möjlighet till mindre barngrupper vilket vi är övertygade om skulle 
minska antalet barn som får stora svårigheter i sin skolgång då fler 
personal innebär bättre förebyggande arbete bland de allra yngsta. 

Vår särskola har vuxit ytterligare och nu höstterminen 2022 är 35 elever 
inskrivna på grundsärskolan vilket ställer stora krav på anpassningar i 
skolan lokaler. Vi har inga tecken på att särskolan framåt kommer att 
minska betydligt utan vi tror att vi kommer ligga någonstans mellan 30-
35 elever under överskådlig tid. 

Vi har förändrat vår skolskjutsorganisation inför hösten. Det har 
inneburit en del förändringar för våra elever i form av både kortare 
restid men också andra påstigningsplatser osv. Så här långt anser vi att 
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den nya organisationen fungerar bra. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3  Detaljbudget och budgetförändringar 

 

Sektorn totalt, mnkr Budget 2023 Budget 2022 
Helårsprognos 
augusti 2022 

Intäkter 33,6 33,4 37,3 

Kostnader -447,2 -434,9 -440,3 

Nettokostnader -413,6 -401,5 -403,0 

Budgetram -413,6 -401,5 -401,5 

Avvikelse 0 0 -1,5 

 

Fördelning nettokostnad, 
mnkr 

Budget 2023 Budget 2022 
Helårsprognos 
augusti 2022 

Sektorsövergripande -20,0 -22,5 -22,5 

Förskola -90,0 -86,2 -87,2 

Grundskola -215,3 -209,9 -212,4 

Gymnasiet och vuxenutbildning -84,7 -79,4 -77,5 

Kulturskola -3,6 -3,5 -3,4 

Sammanfattning -413,6 -401,5 -403,0 

Budgetjusteringar utifrån demografi 

Sektor lärande har tillskjutits 3,2 mnkr ur det centrala 
resursfördelningssystemet, vilket avser förändringar i demografi. 3 
mnkr avser gymnasieåldern där det nu är en topp i demografin. Denna 
summa går i sin helhet till ökad budget för köp av gymnasieplatser i 
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annan kommun. Mindre justeringar finns också inom förskolan där 0,6 
mnkr tillskjutits, dock finns en svag minskning av elever inom 
grundskolan och 0,4 mnkr blev effekten av minskad budget för 
grundskolan. Nu i oktober när sektor lärande börjar få en tydligare bild 
över hur det stora barnafödandet 2021 påverkar förskolan 2023 ses att 
den demografiska tillskjutningen med 0,6 mnkr är långt ifrån tillräcklig. 
Lärande har därför inom ram tillskjutit förskolan mer medel för 2023. 

Politiska prioriteringar 2023 och neddragningar 2023 

3,05 mnkr har tillskjutits som politiska satsningar på sektor lärande 
2023. 1,9 mnkr för särskolan, 0,8 mnkr för gymnasiesärskolan och 0,35 
mnkr för att delfinansiera en tjänst som ska jobba med problematisk 
skolfrånvaro och samordning mellan sektor lärande och omsorg. 

Kalkyler som gjordes efter att upphandlingen med Connect bus var klar 
visade att kostnadsminskningen halvårseffekt 2022 skulle bli 3,7 mnkr 
och med helårseffekt att ytterligare 3,9 mnkr för sektor lärande utifrån 
nytt skolskjutsavtal och färre bussar. Total effekt beräknades därmed 
till 7,8 mnkr. Detta är kostnadsminskningar som i sin helhet inneburit 
sänkt ram för sektor lärande. De upphandlade bussarna visade sig inte 
vara tillräckliga och ytterligare en liten buss fick tillföras inför 
höstterminsstart 2022 för att klara skolskjutsturerna från Lyrön till 
Ellös. Bedömningen är att denna buss behöver finnas kvar åtminstone 
hela läsåret 2022-2023 och sektor lärande önskar få budgetmedel på 
0,2 mnkr för att finansiera denna extrabuss för våren 2023.    

Omfördelningar mellan sektorer 

1,1 mnkr har flyttats mellan sektor lärande och sektor ledning och 
verksamhetsstöd. Detta avser delfinansiering av kontaktcentret med 
ca 0,3 mnkr och delfinansiering av den utökade bemanningsenheten 
med 0,9 mnkr. 

  

Omfördelning inom sektor lärandets ram 2023 

Orust kommuns tre friskolor har bidrag för sina lokalkostnader utifrån 
deras faktiska kostnader. Denna metod har överklagats utifrån friskolas 
bedömning att ersättning ska ske utifrån Orust kommuns skolors 
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genomsnittliga lokalkostnader per elev istället. Friskolan vann i 
Förvaltningsrätten och Orust kommun överklagade domen och nu ligger 
ärendet hos Kammarrätten. I väntan på dom i Kammarrätten hanteras 
friskolornas lokalbidrag utifrån deras faktiska kostnader. De faktiska 
lokalkostnaderna ökar rejält utifrån höjda hyror för friskola som hyr 
lokaler och det som ger störst effekt på lokalbidraget, ökade 
elkostnader och räntekostnader. Totalt 1 mnkr har lärande att hantera 
inom ram för att finansiera att utbetalningarna ökar från 2022 till 2023. 

Utöver den kompensation som givits för demografiska aspekter har 
lärande inom ram tillskjutit 1,3 mnkr. Orsaken är fler barn i förskolan. 

Finansieringen av lärandets del av kontaktcenter och central 
bemanningsenhet har inte varit möjlig 2023 att finansiera genom att 
dra ner på det befintliga antalet administratörer inom lärande. 
Bedömningen är att kontaktcenter och den centrala 
bemanningsenheten behöver komma igång för att effekterna ska kunna 
ses. Därtill är det nya verksamhetssystemet Schoolsoft på första året 
och det finns arbete kvar för att få alla delar på plats vilket bidrar till 
beslutet att avvakta besparingar inom administrationen internt. 

Arbetet med att hitta finansiering av ovan tre kostnader har bestått i att 
i första hand identifiera var kostnadsminskningar funnits senaste åren 
för att ramminska dessa verksamheter 2023. Följande verksamheter 
kommer få sänkt budget 2023: 

* Nattis - Överskott flera år men där det varit svårt att bedöma vad som 
var effekt av Covid. Inskrivna barn är inte på den nivå som det var före 
Covid och ingen kö. Detta innebär att budget kan minskas för 2023 för 
att sedan följa utvecklingen. 

* Interkommunal ersättning förskola och grundskola - Vissa år är det 
stort tryck att få gå i skola/förskola i annan kommun, men dessa barn 
och elever har minskat senaste åren och bidragit till plus i bokslut och 
prognoser. Det kan skifta snabbt men bedömningen är att budget kan 
sänkas på dessa kostnadsposter. 

*Fler barn i förskolan ger ökade föräldraintäkter - Ökad intäktsbudget 
kan finansiera viss del av de ökade personalkostnaderna som fler barn i 
förskolan innebär. 
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* Gymnasiet och vuxenutbildning - Utifrån plusresultat i senaste årens 
bokslut och plusprognos även 2022 får gymnasiet och 
vuxenutbildningen en minskad budget med 0,5 mnkr. Bedömningen är 
inte att det kommer krävas neddragningar utan att merparten går att 
parera med statsbidrag och projektmedel. 

*Särskolan - Särskolans budgetbehov är svårbedömt. Elevantalet vid 
ingång till läsåret 22-23 blev något lägre än beräknat och det ökade 
behovet av personal har inte blivit lika stort som prognostiserat. 
Bedömningen för 2022 är att särskolan har i stort sett budget i balans. 
Tittar man på antalet elever vårterminen 2022 kontra höstterminen 
2022 och jämför det med beräknat elevantal vårterminen 2023 och 
höstterminen 2023 så finns inget som tyder på ökat behov av mer 
budget än 2022. Bedömningen oktober 2022 är att de 1,9 mnkr som 
tillskjutits särskolan 2023 från politiken läggs där kostnadsökningarna 
är tydligare, så som friskolornas lokalersättning och fler barn i 
förskolan. 

I den budget som lagts i ovan tabell finns 0,7 mnkr buffert under 
sektorsövergripande. Orsaken till detta är att det finns flera troliga 
kostnadsökningar 2023 där vi i dagens läge har svårt att bedöma 
omfattningen. Särskolan behov är svårbedömt och det kan bli aktuellt 
att omvärdera budgetbehovet om elevantalet/elevbehoven förändras 
betydligt. Indexökning av skolskjuts med taxi är svårbedömt, likaså hur 
kostnaderna förändras hösten 2023 när den upphandlade 
skolskjutstrafiken enligt avtal kan höjas utifrån index. En budgetpost 
som är svår att bedöma kostnadsökningarna på 2023 är köp av 
gymnasieplatser. I budget 2023 är beräknat att kostnadsökningarna per 
utbildningsplats blir 2 % men mycket troligt att den kommer blir 
betydligt högre, orsaken är främst de ökade lokalkostnaderna men 
största risken ligger i hur mycket personalkostnaderna ökar för de 
kommuner där Orust köper flest gymnasieplatser. De ökade 
pensionskostnaderna kommer troligtvis slå även på köp av 
gymnasieplatser. Utifrån flera svårbedömda kostnadsökningar är 0,7 
mnkr buffert troligtvis för liten. Utifrån det ökade antalet barn i 
förskolan och elever i grundskolan i behov av särskilt stöd är 
neddragning av pengen rektorerna får per barn/elev svår att dra ner på. 
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Under 2022 har det blivit tydligt för rektorerna att den budget de lagt 
för förbrukningsmaterial och mindre reparationer varit lågt satta utifrån 
prisökningar. Att parera kostnadsökningarna med ökade budgetanslag 
till enheterna är inte möjligt 2023 och det kommer behöva innebära 
ökade krav på prioriteringar vad gäller inköp. 

Sammanfattningen är att det är en mycket tajt budget som sektor 
lärande lägger för 2023. Även om sektor lärande har relativt litet 
prognostiserat underskott 2022 finns enskilda verksamheter som har 
högre personalkostnader än vad de har råd med och där ligger en stor 
utmaning framåt att få budget i balans. 

1.4  Investeringar 

Sektor lärande har en investeringsram på 1 mnkr för mindre 
investeringar att fördela utifrån behov 2023. 

Två större investeringar som kommer arbetas med under 2023 är ny 
förskola i Ellös och ny förskola i Svanesund. Både beräknas stå klara 
under 2024. 
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2 Mål och uppdrag från politiken 

2.1  Målområden: Attraktiv kommun 

2.1.1 Mål: Ett gott bemötande och god tillgänglighet 

Beskrivning av mål 

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet: 
Ett gott bemötande är avgörande för hur service och tjänster uppfattas. 
Invånare, företag och besökare känner sig alltid välkomna, sedda och 
korrekt bemötta vid kontakt med kommunen. 
 
Det är lätt att ta kontakt och på de mest förekommande frågorna får 
man svar direkt. Tillgängligheten per telefon, e-post och digitala 
tjänster ökar eftersom de prioriteras och utvecklas kontinuerligt i alla 
verksamheter. 
 
Sektor lärandes beskrivning av målet: 
- Vara lösningsfokuserade (ex ändring av vistelsetid på fritids och i 
förskolan med kort varsel) 
- Främja det goda mötet och samverkan mellan barn, elever, personal, 
och vårdnadshavare och möjliggöra forum för dialog. 
- Ge en god introduktion i våra verksamheter för de som är nya 
vårdnadshavare, barn, elever och personal. Vad förväntar vi oss av dem, 
vad kan de förvänta av oss. Att det finns en struktur för detta. 
- Svara på mejl inom angiven tid och återkoppla telefonsamtal om man 
inte svarat, samt via digitala plattformar göra det enkelt för 
vårdnadshavare att via digitala tjänster ta del av information, 
kommunicera och utföra tjänster relaterade till verksamheterna. 
 

Uppdrag 

a) Under år 2023 särskilt arbeta med bemötande till kunder och brukare från administrativ 
personal t.ex. handläggare och chefer. I uppdraget ingår också att se över skriftliga svar via 
t.ex. brev och e-post. 

b) Alla verksamheter arbetar för att ligga i framkant när det gäller teknikutvecklingen. 
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2.1.2 Mål: En trygg och omtyckt kommun att leva, besöka och verka i 

Beskrivning av mål 

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet: 
 
Orust har välkomnande och trygga miljöer. Kommunen bidrar och 
underlättar för naturliga mötesplatser för social samvaro, rekreation 
och upplevelser. I vår samhällsbyggnadsprocess bygger vi ett samhälle 
tillgängligt för alla. Det finns attraktiva bostäder för olika behov, 
generationer och livsstilar.  
 
Våra verksamheter kännetecknas av god kvalitet. Våra barn och unga 
får en bra start i livet och får med sig kunskaper för framtiden. Vi 
erbjuder stöd samt en trygg och god omsorg till de personer som 
behöver det för att få livet att fungera. Vår myndighetsutövning utförs 
förtroendeingivande och rättssäkert. 
 
Det är enkelt att starta, utveckla och driva företag. Kommunen 
samordnar sina roller gentemot näringslivet och deltar i arbetet med att 
utveckla hållbara branscher samt bidrar till kompetensförsörjning. 
 
Våra medarbetare är goda ambassadörer, synliggör samt sprider 
information och goda värden om Orust. 
 
Sektor lärandes beskrivning av målet: 
-Verka för att öka antalet elever som har möjlighet att gå till vidare 
studier såsom gymnasiet. 
-Verka för att bibehålla trygga förskolor och skolor. 
- Att myndighetsutövning är likvärdig och uppfattas likvärdig.  
- Arbete för möjlighet till vidare eller kompletterande studier som vuxen 
på hemmaplan. 
- Vi ser att vi behöver utveckla och revidera det innehåll och 
information vi förmedlar på digitala plattformar. 
- Att Orust kommun fortfarande skall vara en bra skolkommun. 
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Uppdrag 

h) Fokus på att ytterligare utveckla kunskapsresultaten i grundskolan. 

 

Indikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målvärd
e 2023 

Målvärd
e 2024 

Målvärd
e 2025 

Källa 

Personaltäthet, 
inskrivna barn per 
årsarbetare i förskolan, 
kommunal regi, antal 

5,75  Minska Minska Minska Kolada 

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

88,6 91,6 Öka Öka Öka Kolada 

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

82,47  Öka Öka Öka Kolada 

Vunna 
överklaganden % 

100  85 85 85 
Egen 

undersöknin
g 

2.2 Målområden: Hållbart samhälle 

2.2.1 Mål: En miljömässig hållbar utveckling 

Beskrivning av mål 

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet: 
 
Kommunen bidrar till en miljömässig hållbar utveckling genom att 
stötta de som lever, besöker och verkar i kommunen att agera mer 
hållbart. Det görs till exempel genom att utveckla kommunalt vatten 
och avlopp, miljötillsyn och miljöprojekt, samhällsplanering, utbildning, 
upphandling, avfallshantering samt att verka för klimatsmart resande 
och förbättrad infrastruktur såsom till exempel nya gång- och 
cykelvägar. Kommunens natur- och vattenområden värnas och 
utvecklas. 
 
Våra verksamheter arbetar med miljöfrågor i vardagen och med att 
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minska sin miljöpåverkan. Utgångspunkten i arbetet är de nationella 
miljömålen och kommunens klimatlöfte. 
 
 
Sektor lärandes beskrivning av målet: 
- Samverka vidare med sektor samhällsutveckling kring sortering på 
alla enheter och andra miljöprojekt kring fastigheter och vara med att 
bidra till en lägre energiförbrukning. 
- Att vi strävar efter så låg miljöpåverkan som möjligt vid inköp och 
upphandlingar. 

2.2.2 Mål: En social hållbar utveckling 

Beskrivning av mål 

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet: 
 
Faktorer som en trygg miljö, studier, egen försörjning, meningsfullhet 
och god hälsa är grundförutsättningar för ett gott liv. 
 
Allt fler lider av psykisk ohälsa, framförallt fler barn och unga. Genom 
att vi satsar på fler förebyggande åtgärder och tidiga insatser minskar 
konsekvenserna för såväl den enskilda individerna som det framtida 
välfärdssamhället. 
 
Sektor lärandes beskrivning av målet: 
Minska risken för utanförskap genom att: 
-arbeta för mindre barngrupper i förskolan för att främja barnens 
välbefinnande. 
-arbeta med att öka skolnärvaro. 
-arbeta förebyggande för att minska psykisk ohälsa. 
-en hög andel kommer in på gymnasiet för vidare studier. 
-främja samverkan mellan skola och socialtjänst. 
 

Uppdrag 

k) Utred hur vi kan utveckla och bredda vuxenutbildningens lärcentrum så att fler kan studera 
på distans inom yrkes- och högskoleutbildning. 
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Uppdrag 

l) Utred färre barn i förskolans barngrupper under två dagar i veckan. 

Varje sektor tar fram en nulägesbeskrivning med de insatser som görs utifrån barnkonventionen 
med barn och ungas delaktighet samt identifierar utvecklingsområden. 

 

Indikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målvärd
e 2023 

Målvärd
e 2024 

Målvärd
e 2025 

Källa 

Ungas hälsa i åk. 8, 
andel (%), som mår 
dåligt eller mycket 
dåligt just nu. 

  Minska Minska Minska 
Egen 

undersöknin
g 

Andel elever som har 
mindre än 15 % 
frånvaro (%) 

  Öka Öka Öka 
Egen 

undersöknin
g 

2.3 Målområden: Attraktiv arbetsgivare 

2.3.1 Mål: Kompetensförsörjningen ska tryggas genom fokus på ett 

hållbart arbetsliv 

Beskrivning av mål 

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet: 
 
Orust kommuns arbetsmiljöarbete leder till att alla medarbetare känner 
trivsel, engagemang och arbetsglädje på sin arbetsplats som därmed 
bidrar till ett gott resultat och att sjukfrånvaron sänks. 
 
En hög motivation, delaktighet och en positiv känsla när man går till 
jobbet ger stolta medarbetare och goda förutsättningar till utveckling 
av verksamheten. Stolta och kompetenta medarbetare är de bästa 
ambassadörerna för kommunen. 
 
Sektor lärandes beskrivning av målet: 
- Arbeta med processer som sänker sjukfrånvaro, exempelvis tydlig 
gång vid sjukfrånvaro. 
- Bibehålla kompetens och att det upplevs attraktivt att arbeta inom 
sektor lärande och Orust kommun. 



Uppdragsdokument för 2023-2025 och detaljbudget 2023

16

- Att arbeta med tillit i styrningen så att varje individs potential bidrar 
till att förbättra verksamheten. 
- Att möjliggöra studier i komvux regi och högskolestudier genom 
Lärcentrum. 
 

Indikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målvärd
e 2023 

Målvärd
e 2024 

Målvärd
e 2025 

Källa 

Sjukfrånvaro 
kommunalt anställda 
Sektor lärande (%) 

7,4 9,6 Minska Minska Minska 
Egen 

undersökning 

Medarbetarengageman
g (HME) Sektor 
lärande -
 Motivationsindex 

86  Bibehålla Bibehålla Bibehålla 
Egen 

undersökning 

2.4 Målområden: Övriga områden 

2.4.1 Mål: Inflytande/medskapande för barn, elever och föräldrar 

Beskrivning av mål 

För samtliga verksamheter inom lärande. Styrmodellen innehåller fyra 
målområden som gäller tillsvidare. Målen rapporteras och behandlas i 
utskottet för lärande. 
 
Detta målområde beaktar hur barn, elever och föräldrar kan vara med 
att påverka verksamheten, samt hur barn och elever kan vara med att 
påverka sitt eget lärande. 

Indikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målvärd
e 2023 

Målvärd
e 2024 

Målvärd
e 2025 

Källa 

Elever i åk 9: På 
lektionerna är vi elever 
med och påverkar på 
vilket sätt vi ska arbeta 
med olika 
skoluppgifter, positiva 
svar, andel (%) 

60,18  65 65 65 Kolada 
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2.4.2 Mål: Barn och elevers utveckling mot målen 

Beskrivning av mål 

Detta målområde beaktar hur barn och elever utvecklas mot målen. 

Uppdrag 

Ökad närvaro för våra barn och elever 

Mindre barngrupper i förskolan 

Ökade meritvärde 

Ökad andel elever med fullständiga betyg 

 

Indikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målvärd
e 2023 

Målvärd
e 2024 

Målvärd
e 2025 

Källa 

Andel elever i procent 
som har mindre än 15 
% frånvaro 

82,7 71,5 90 90 90 
Egen 

undersökning 

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 70 85 Kolada 

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

67,2 63,8 85 85 85 Kolada 

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

218,9 230,3 222 222 222 Kolada 

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

70,63 75 72 72 72 Kolada 
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2.4.3 Mål: Normer och värden 

Beskrivning av mål 

Detta målområde beaktar hur enheten arbetar med värdegrunden. 

Indikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målvärd
e 2023 

Målvärd
e 2024 

Målvärd
e 2025 

Källa 

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

100 100 96 96 96 
Egen 

undersökning 

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

 79 94 94 94 Kolada 

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

77,88  88 88 88 Kolada 

2.4.4 Mål: Lust att lära 

Beskrivning av mål 

Detta målområde beaktar hur enheten arbetar med ett lustfyll lärande 
och hur man arbetar för att höja motivationen hos barn och elever. 

Indikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målvärd
e 2023 

Målvärd
e 2024 

Målvärd
e 2025 

Källa 

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

  79 79 79 Kolada 

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

51,33  65 65 65 Kolada 
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3 Sektorns verksamhetsplan 

Sektorn jobbar med fyra utvalda mål fram till och med 2024. Dessa är: 

Mindre barngrupper i förskolan 

Ökad närvaro 

Ökade meritpoäng för pojkar 

Fler elever har får betyg i alla ämnen 

Sektorn har tydliggjort SKA (Systematiskt kvalitetsarbetet) där 
utvärdering sker på pedagognivå, arbetslagsnivå, elevhälsonivå, 
rektorsnivå samt sektors nivå. Analysen ligger sedan till grund för en 
Verksamhetsplan för varje enhet inför läsåret med riktade mål och 
åtgärder. Sektorchefen använder sedan analysen för att se hur 
satsningar och förbättringar ska ske framåt och hur det långsiktiga och 
övergripande arbetet ska utformas.



   Datum Diarienummer 1(1) 
  2022-11-07 KS/2022:1605 
 
 

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

Lokalförsörjningsplan 2023-2027 med utblick mot 2040 för sektor lärande 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
Godkänna lokalförsörjningsplan 2023-2027 med utblick mot 2040 för sektor lärande. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen ska tillgodose verksamheternas behov av ändamålsenliga lokaler. För att få 
en bild över kommunens lokalförsörjningsutveckling, både på kort och lång sikt, ska det 
finnas en kommunövergripande strategisk lokalförsörjningsplan. Planen syftar till att 
säkerställa att framtida investeringsbehov och lokalkostnader kan ske med 
framförhållning och kostnadseffektivitet. Den kommunövergripande 
lokalförsörjningsplanen beslutas årligen av fullmäktige i samband med budget och 
flerårsplan.  
 
Underlaget till den övergripande lokalförsörjningsplanen kommer från respektive 
sektors årliga lokalförsörjningsplan som beslutas av kommunstyrelsen under hösten i 
samband med uppdragsdokument och detaljbudget.  
 
I sektor lärandes lokalförsörjningsplan finns det behov av att titta närmare på behovet 
av barnomsorgsplatser, främst i Henån och Varekil. Även behovet av lokaler för 
Kulturskolan nämns. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-07 
Lokalförsörjningsplan 2023-2027 med utblick mot 2040 för sektor lärande 

Beslutet skickas till 
Sektorchef lärande 
Ekonomienheten 
 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Katarina Levenby 
Sektorchef Lärande



  
 
 

 
 
 
 
 
 

Lokalförsörjningsplan 
2023-2027 med utblick 

mot 2040 
 

Sektor lärande 
2023 
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1 Befolkningsprognos och dess påverkan på lokalbehov 

Nedan befolkningsstatistik bygger på befolkningsprognos framtagen 
våren 2022. 

Födelseantalet prognostiseras till ett genomsnitt av 116 barn 2023-
2040. Under tjugoårsperioden 2000-2019 var genomsnittet 119 barn 
födda och minskning är att vänta utifrån nedåtgång i åldersgruppen 
som är i barnafödande ålder på Orust. 

2021 var det stor antal födda på Orust, 148 barn och den stora kullen 
kommer märkas som toppar i demografin utifrån att de blir äldre. I 
övrigt relativt jämna nivåer. Utan ökad inflyttning skulle befolkningen i 
0-18 år minska jämfört med nu, men nu inräknat också nya 
bostadsområden som planeras närmsta tioårsperioden så gör det att 
det är att vänta en ganska oförändrad nivå av förskolebarn och 
skolbarn på Orust. 

 
2022 var första året en befolkningsprognos på delområde tagits fram 
som sträcker sig fram till 2029. Vilket framgår av nedan tre diagram. 
Denna statistik tar hänsyn till var på ön barnen och eleverna bor och 
utgår från att alla väljer förskola/skola inom sin del av ön. 

Område norr omfattar Bagarevägens förskola, Ängsbergets förskola, 
Montessori förskola och Waldorf förskola. I skolsammanhang Ängås 
skola, Montessori skola och Waldorf skola. Här är det ett högt tryck på 
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förskoleplatser och kommer finnas fler barn än tillgängliga platser 
närmsta åren. 

 
Område öst omfattar Ängås förskola, nuvarande Sesterviksvägens 
förskola, Varekils förskola och förskolan Svanen. Inom grundskolan 
Ängås skola och Varekils skola. Här är inte lika tydlig brist på 
förskoleplatser som i område norr, men det är små marginaler åren 
fram till nya förskolan i Svanesund står klar. 

  

 
Område Väst omfattar i förskoleåldern Ellös förskola och Tvet förskola. 
För grundskolan handlar det om Ellös skola och Stensbo skola. Både 
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inom förskolan och grundskolan (som omfattar F-6, högstadium finns 
inte i väst) sker en minskning av barn och elever under planperioden. 

 
2022 gjordes också en lokalförsörjningsplan för 2023-2029 för förskola 
och grundskola och sammanfattningen av dessa är: 

För förskolan: Om Orust kommun räknas som ett upptagningsområde 
klarar kommunen efterfrågan av förskoleplatser under 
prognosperioden, alltså till och med 2029. Räknat per område saknas 
det 22 platser i område norr. Bristen avtar sedan och når jämnvikt. 
Övriga områden har stor eller mycket stor överkapacitet, som tilltar 
under prognosperioden. Den stora kullen född 2021 gör dock att det 
kommer vara mycket hög beläggning på Orusts förskolor våren 2023 
och fram till nya förskolan i Svanesund står klar någon gång under 
2024. 

Rapporten gjordes våren 2022 och nu hösten 2022 är bedömningen att 
även om man räknar kommunen som ett upptagningsområde är det 
mycket troligt att det under våren 2023 kommer uppstå behov att 
tillämpa överinskrivning på enskilda förskolor. Modulen vid Ängsbergets 
förskola som nyttjas för nattis kan komma att nyttjas som en extra 
förskoleavdelning dagtid. Även Ellös förskola som nu finns i Ellös gamla 
låg-mellanstadium bör med relativt enkla åtgärder kunna utökas med 
ytterligare en avdelning. Ur ett brukarperspektiv är dock Ellös förskola 
för många ett alternativ som kräver långa omvägar utifrån lokalisering 
av hem och arbetsplats. 
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För grundskolan: Om Orust kommun betraktas som ett 
upptagningsområde, finns ett överskott på mellan 10 och 50 platser per 
årskurs i F-9. Mest marginal finns i F-6 och enheten som ligger 
närmast sitt maxtak i antal elever är Henåns skola 7-9. Konsulten 
framförde också i rapporten att Orust grundskolor har god 
kapacitetsstruktur som fångar upp behoven både som helhet och i dess 
områden. Jämfört med många andra kommuner så är behoven väl 
tillgodosedda, utan anmärkningsvärd överkapacitet. 
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2 Behov av övriga lokalanpassningar 

Ett arbete har påbörjats för att presentera ett förslag på en ny förskola 
i Svanesund och ersätta Sesterviksvägens förskola som består av två 
avdelningar i en äldre fastighet samt två avdelningar i moduler. När en 
ny förskola i Svanesund står på plats kommer också den modul som 
finns vid Ängås förskola att tas bort. Den nya förskolan kommer bestå 
av sex avdelningar. Det handlar då om en ny förskola med sex 
avdelningar. Det är en utökning med ytterligare en avdelning mot de 
lokaler som avvecklas. 

Ellös förskola rivs just nu och förskolan befinner sig i tillfälliga lokaler. 
Ny förskola kommer att byggas på samma tomt och beräknas stå klar 
vid halvårsskiftet 2024. 

En utredning kring vilka konsekvenser en ökad byggnation får för barn-
och elevantalet har genomförts. Den visar att kommunen har tillräckligt 
med lokaler för både skola och förskola enligt den beräknade 
prognosen som ligger till grund för i utredningen. Samtliga 
nybyggnadsprojekt som ligger i kommunens planering är med i 
prognosen. Prognosen gäller för 2023-2029. Utredningen visar att det 
är trängre i våra lokaler i Henån än på övriga orter. Tillfällig topp inom 
förskolan i Henån området gör att det kommer under kortare perioder 
saknas platser men sektorn gör bedömningen att man kommer att 
hantera det genom tillfälliga lösningar. Henåns skola har det trångt på 
grund av att särskolan har vuxit mycket på några få år. Det gör att man 
tagit mer och mer av grundskolans lokaler. Skulle elevantalet öka på 
grund av att en friskola lägger ner så skulle det troligen innebära 
problem att få plats. Skolan har mycket biytor som man i så fall får 
försöka omvandla till undervisningslokaler. 

Kulturskolan har svårt med lokaler då man konkurrerar med skolan och 
föreningslivet. Verksamheten är idag mycket mobil vilket är 
tidskrävande så det finns ett önskemål om mer anpassade lokaler. 

  

  

  

  



Lokalförsörjningsplan 2023-2027 med utblick mot 2040

8
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3 Utblick mot 2040 

Det vi ser är att det är högst tryck i Henån och Varekil på våra förskolor. 
Om vi i framtiden behöver ytterligare lokaler så är det troligen i dessa 
områden som vi behöver expandera. När våra nybyggnadsområden 
planeras bör vi tänka in mark för eventuellt utöka med ytterligare en 
förskola på någon av orterna.
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