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Stöd i ordinärt boende
Maj
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Trygghetslarm
För ToS

Nuläge
Avtalet med Tunstall på ordinärt boende går ut den 30 November 2021
- Nytt avtal behöver vara på plats senast sommaren 2021
Avtalet med Zafe Care på SÄBO går ut den 31 Augusti 2021
- Avtalet förlängs med Zafe Care ett år till 31 Augusti 2022
Det finns inga avtal på Funktionshinder gällande Trygghetslarm
- Larmen som är installerade är friköpta
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Vart vill vi?
En leverantör för Trygghetslarm i kommunen
Ett avtal för hela Trygghet och Stöd
Skapa en support och larmorganisation för Trygghet och Stöd
- Utveckla trygghetslarmets uppdrag
- Välfärdstekniker/ Digitalt stöd som hjälper våra äldre kommuninvånare med de
digitala verktygen som finns i hemmet.
Nya digitala stöd inom trygghetslarm för kommuninvånare, inte bara i hemmet
utan också utanför hemmet.
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Önskat avtal för Stöd i ordinärt boende
Kungälvs kommun har gjort en reklamation om incidenten med Tunstall
hösten 2020.
Vi önskar göra ett avrop på SKR upphandling om trygghetslarm
- Tunstall är inte med som leverantör
Vi önskar byta leverantör för att komma vidare med digitala hjälpmedel för
kommuninvånare som tex brandvarnare som går via trygghetslarmet och
larmklockor som fungerar både i och utanför boendet.
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Önskat avtal för SÄBO/FH
Nya digitala stöd inom trygghetslarm
Tillsynskamera för att inte störa hyresgäst som sover men har tillsyner
på natten.
Larmklockor som fungerar utanför boendet, som ger större frihet åt
hyresgästen
Avvikelselarm för hyresgäster/ brukare med demenssjukdom, för
deras säkerhet
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Lägesrapport till utskottet för trygghet och stöd
Månad: April
Verksamhet:
Peter Almgren Verksamhetschef Myndighet
Vad har hänt?
Rekryteringen avseende Enhetschef för Barn och Unga samt Enhetschef för Familjehem och
Familjehem har avbrutits. Detta då slutkandidaterna inte bedömdes vara aktuella för någon av de
utannonserade tjänsterna. Ny rekryteringsprocess påbörjas efter sommaren 2021.
BARN
Utredningsvolymerna är fortsatt lägre än början av året där antalet pågående utredningar minskat
från 124 till 66. Antalet pågående utredningar motsvarar första halvåret 2020. Under April har det
inkommit totalt ca 130 orosanmälningar och avser ca 50 unika barn.

VUXNA
Översyn kopplat till kostnader avseende köpt vård fortgår. Verksamheten har identifierat stort
behov av att brukare som idag uppbär socialt boende kontrakt utan sociala och ekonomiska
hinder erbjuds första handskontrakt av hyresvärd. Bedömning är att fler brukare har förmåga att
hantera ett 1:a handkontakt då man utan anmärkning hanterat bostaden under flera år. Idag
uppbär ca 3,72 % på Förbo och 2,68 % på Kungälvsbostäder socialt boende kontrakt i relation
till beståndet. Enligt avtal har fastighetsbolagen avtalat 2,8% med Kommunen vilket gör att
kommunen har svårigheter att få tillgång till fler lägenheter. Verksamheten bedömer att det finns
behov av att tidsbegränsa de sociala kontrakten. När brukare påvisar förmåga att självständigt
eller med mindre stöd från socialtjänsten bör fastighetsbolagen överlåta det sociala kontraktet till
ett 1:a handskontrakt.
Vad är i pipeline?
Uppstart av styrgrupp avseende gemensamt utförarregister för IFO/FH i GR. Peter Almgren,
Verksamhetschef för myndighet är representerad i styrgruppen.
Översyn av organisationen avseende Våld i nära relationer pågår och beslut har fattats att
förlänga nuvarande tillfälliga organisation tom 211231. Vidare dialog om organisering kommer
ske i Sektorsledning.
Något annat som är av vikt att informera om?
Nej
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Lupp 2020
FoU i Väst

Lupp 2020 Kungälv
FoU-rapport april 2021
Åsa Nilsson & Kristina Elofsson
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Lupp 2020 Kungälv

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt,
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om
gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon
invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

2

Göteborgsregionen 2020
FoU i Väst
Box 5073, 402 22 Göteborg
gr@goteborgsregionen.se
www.goteborgsregionen.se
Åsa Nilsson & Kristina Elofsson
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Lupp-undersökningen i Kungälvs
kommun
Lupp-undersökningen är ett viktigt redskap för att få kunskap om ungas livssituation
och skapa ökad delaktighet för unga i Kungälvs kommun. Enkätens resultat används i
kommunens verksamheter och beslutsprocesser för en kunskapsbaserad
ungdomspolitik. Genom dialog mellan ungdomar, politiker och tjänstemän
skapas ökad medvetenhet, inflytande och möjligheter till förändring.
Kungälv har tidigare genomfört Lupp 2013 och 2017 vilket
möjliggör jämförelser över tid. Lupp är en del av kommunens
långsiktiga arbete för att skapa ett socialt hållbart samhälle.
Lupp-enkäten är ett nationellt verktyg som tillhandahålls av
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). 1
Själva enkätinsamlingen svarar kommunen för.
I genomförandet av Lupp 2020 samverkar Kungälvs kommun
med åtta andra kommuner i Göteborgsregionen 2, med stöd från
GR, FoU i Väst som ansvarar för föreliggande resultatrapport.
Lupp-enkäten innehåller många frågor. Fokus i denna redovisning
ligger på de enkätfrågor som, inom olika områden, kan fungera som
indikatorer på social hållbarhet. 3
Resultaten presenteras tematiskt utifrån Lupp-enkätens olika avsnitt: fritid; skola;
politik och samhälle; trygghet; hälsa; arbete och framtid. I avsnittet politik och
samhälle ingår två frågor om barnkonventionen som för första gången ingick i
grundformuläret för Lupp 2020. Utöver dessa sju övergripande teman redovisas i ett
åttonde avsnitt resultaten från en särskild enkätfråga om upplevda förändringar i
livssituationen på grund av Corona-pandemin.
I Kungälvs resultatrapport från Lupp 2020 kommer resultaten att avgränsas till
målgruppen ungdomar i årkurs 8 till följd av svårigheter att erhålla svar på gymnasiet
och osäkra resultat i denna målgrupp (se vidare sidorna 5–6).
Rapportupplägget speglar övriga lokala Lupp-rapporter från GR, FoU i Väst.
Resultaten presenteras i sammanfattad form, för att underlätta jämförelser mellan
svarsgrupper och mellan kommuner.
De lokala rapporterna kommer att följas av en fördjupande och mer detaljerad
analysrapport baserad på det sammantagna enkätunderlaget från de nio kommuner i
Göteborgsregionen som genomfört Lupp 2020, som en del av kommunernas uppdrag
till GR, FoU i Väst.

1

Lupp står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Läs mer här: https://www.mucf.se/lupp

Ale, Härryda, Lilla Edet, Kungsbacka, Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn.
Samma fokus har gällt de tidigare Lupp-rapporter som GR, FoU i Väst har tagit fram på uppdrag av
Kungälvs kommun.
2
3

4
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Om målgrupp, genomförande och
resultatens tolkningsram
Målgrupper
Genomförandet av Lupp 2020 i Kungälv omfattade ursprungligen två målgrupper av
ungdomar:
1. Elever i årskurs 8 på en skola i Kungälvs kommun, inklusive ungdomar som bor i
någon annan kommun.
2. Kommunens invånare på gymnasiets år 2 (inklusive introduktionsprogram),
oavsett i vilken kommun som gymnasieskolan ligger. Ungdomar som inte går i
gymnasiet omfattades inte 4.
Därtill kommer i en separat rapport redovisas resultat för målgruppen av samtliga
år2-elever på Mimers Hus gymnasium i Kungälv, det vill säga inklusive elever som
bor i andra kommuner. (En liknande rapport kommer att tas fram för åk8-resultaten
fördelade per skola.)

…med fokus på åk8 till följd av stort bortfall i gymnasiet
Den här rapporten kommer enbart redovisa resultat för målgruppen åk8-elever.
Orsaken är ett begränsat svarsunderlag med en relativt låg svarsfrekvens i gymnasiegruppen som gör resultaten alltför osäkra. Av de drygt 500 gy2-ungdomar som bor i
Kungälvs kommun och har omfattats i genomförandet erhölls svar från 194
ungdomar, motsvarande en svarsfrekvens (netto) på 38 procent. 5
Med avgränsning till de 319 ungdomar som är elever på Mimers Hus gymnasium i
Kungälv erhölls svar från 48 procent. Den relativt låga svarsfrekvensen 6 har flera
förklaringar. En utmaning som Kungälv delat med flera kommuner har varit distansundervisningen under corona-pandemin. Därutöver var logistiken i genomförandet
sårbar genom att den digitala enkätlänken skulle förmedlas mellan programrektorer,
mentorer och elever. Det har också upplevts vara svårt att förankra Lupp i skolan mer
generellt, trots information och uppdateringar om undersökningen från den lokala
projektgruppen. Det har inte varit möjligt att få kännedom om i vilken utsträckning
bortfallet på Mimers Hus är kopplat till särskilda klasser eller programinriktningar.
Den kunskap som finns pekar på att bortfallet bidragit till en överrepresentation i
svarsunderlaget av elever på högskoleförberedande program och även av tjejer.
Att nå ungdomar på gymnasium utanför den egna kommunen är en återkommande
utmaning. Den samverkan kring Lupp som finns inom Göteborgsregionen stärker
förutsättningarna. För Kungälvs del innebär det i första hand att det varit möjligt att
erhålla en svarsfrekvens på 61 procent för den mindre elevgrupp som går på Yrkesgymnasiet i Ale. Men att Göteborg inte har genomfört Lupp 2020 7 är en försvårande
faktor. Även om flertalet gymnasieskolor i Göteborg har hjälpt till att förmedla ett
Berör 11 ungdomar.
Totalt 30 ungdomar har definierats bort i nettourvalet eftersom de inte har kunnat kontaktas genom
aktuella skolor.
6 I Lupp 2017 var svarsfrekvensen för Kungälvsungdomar på Mimers Hus gymnasium 77 procent.
7 Inte heller, kommunövergripande, något tidigare år.
4
5

5

8 Presentation LUPP 2020 - KS2019/1816-9 LUPP-rapport 2020 : Lupp 2020 Kungälv

Lupp 2020 Kungälv

mejl med enkätlänk till berörda Kungälvsungdomar (stort tack till dessa skolor!), är
brev inte alls lika effektivt som ett organiserat klassrumsgenomförande. Medan det är
nära 30 procent av ungdomarna som går på en gymnasieskola i Göteborg, utgör de
bara 10 procent av svarsunderlaget.
Sett till samtliga gymnasieungdomar boende i Kungälv är ungdomar på högskoleförberedande program något överrepresenterade i svarsunderlaget jämfört med
urvalet ungdomar som helhet, på bekostnad av elever på introduktionsprogram.
Tjejer är också något överrepresenterade.
Även om svaren från de 194 gymnasieungdomarna som besvarat Lupp 2020 mot
denna bakgrund inte redovisas i den här rapporten kommer svaren att ingå i det
större svarsunderlag som GR, FoU i Väst kommer att analysera och redovisa på
regional nivå, i en rapport som kommer att publiceras hösten 2021. Här kommer
fokus vara på mönster i svaren och skillnader mellan grupper men inte på procentnivåer för Kungälvs gymnasieungdomar som helhet. Kungälvs kommun kommer att
ta vara på de fritextsvar som ungdomarna gett på öppna frågor i enkäten, svar som
kan användas som utgångspunkt för dialog med kommunens unga. Med avgränsning
till enkätsvaren från ungdomarna som går på Mimers Hus gymnasium kommer dessa
också att ingå i en separat resultatrapport avseende skolans samtliga elever på år 2.

Genomförande, svarsfrekvens och representativitet i åk8
Åk8-eleverna besvarade Lupp 2020 under perioden 5 oktober–17 november 2020,
tämligen jämnt fördelat över perioden med olika dagar i olika skolor/klasser.
Ungdomarna har huvudsakligen besvarat enkäten i klassrumsmiljö, via en digital
länk.
Målgruppens urval omfattar 587 elever, fördelat på sex skolor: de tre kommunala
skolorna Munkegärdeskolan, Thorildskolan, Ytterbyskolan samt de tre fristående
skolorna Fredkullaskolan, Friskolan i Kärna och Montessoriskolan Älvkullen. En
fristående skola har inte deltagit i genomförandet, Strandskolan, vilket berör 23 åk8elever (alla utom en bosatta i Kungälv).
Totalt erhölls svar från 418 elever, motsvarande en svarsfrekvens på 71 procent.
Svarsfrekvensen varierar från 65 till 88 procent. De tre friskolorna drar upp genomsnittet, med alla en svarsfrekvens på minst 83 procent. De kommunala skolornas
svarsfrekvens varierar mellan 65 och 73 procent. Detta innebär att svaren från elever
på fristående skolor är något överrepresenterade i svarsunderlaget, även om de inte
står för mer än 17 procent av svaren (de utgör cirka 14 procent av det samlade
elevunderlaget).
Tjejer har svarat i större utsträckning än killar vilket gör också tjejerna något överrepresenterade i svarsunderlaget, men fördelningen i svaren skiljer inte mer än 4
procentenheter jämfört med hela elevunderlaget8.
I enkäten ingår en fråga om boendeområde men det finns inte jämförbara urvalsuppgifter för att kunna undersöka svarsrepresentativiteten i det avseendet. Däremot
kan konstateras att andelen som bor utanför Kungälvs kommun är densamma i
svaren som i det totala elevunderlaget (4 procent).

8

Detta är något svårfångat eftersom enkäten innehåller möjligheten att svara ”annan könstillhörighet”.

6
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Sammanfattningsvis visar bortfallsanalysen att svarsunderlaget, trots bortfallet, ger
en tämligen representativ bild av Kungälvs åk8-elever i de avseenden som går att
kontrollera. Att eleverna från friskolorna är något överrepresenterade kan också
sägas balanseras av att en fristående skola inte har deltagit i genomförandet.
Detaljerad information om urval och svarsfrekvens återfinns i bilaga.
Eftersom bortfall i skolundersökningar generellt tenderar att vara kopplat till
elevfrånvaro riskerar resultaten i övrigt att i någon mån underskatta olika tecken på
ohälsa och tvärtom överskatta engagemang i såväl skolfrågor som vidare samhällsfrågor.

Om redovisningen
Resultaten i rapporten redovisas genomgående uppdelade på kön 9. Kungälvs resultat
jämförs samtidigt med ett ”GR-snitt” baserat på resultaten från samtliga nio
kommuner i Göteborgsregionen som genomfört Lupp i åk8 10. Genomsnittet avser
resultatet i en genomsnittlig ”GR-kommun” oavsett hur många ungdomar som bor i
kommunen, det vill säga kan sägas vara en referenspunkt utifrån ett verksamhetsperspektiv. 11
Nästan samtliga redovisade frågor och resultat från Lupp 2020 jämförs med
Kungälvs resultat från Lupp 2017. I de fall frågor och svarsalternativ är jämförbara
ingår även 2013 års resultat.
Därutöver redovisas resultaten nedbrutna på åtta övergripande boendeområden,
utifrån enkätens svarsalternativ på frågan om kommunområde:
- Kode
- Komarken
- Kungälv centrum (inklusive Fontin)
- Kungälv central landsbygd (inklusive Kärna, Harestad, Hålta, Risby)
- Kungälv kust (inklusive Lycke, Marstrand, Solberga, Tjuvkil)
- Kungälv nordost (inklusive Romelanda, Diseröd samt landsbygd)
- Kungälv norra (inklusive Munkegärde, Olseröd, Kareby, Lundby)
- Ytterby, Rollsbo.
Svarsalternativen har formulerats med utgångspunkt i kommunens elva så kallade
Regionala Statistikområden (RegSO)12. Antalet enkätsvar per område varierar mellan
31 och 75 svar. 13 Dessa områdesspecifika resultat är inte jämförbara bakåt i tid.

De fyra personer som har svarat ”annan könstillhörighet” ingår i redovisningen av samtliga.
Ale, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn.
11 Alternativet är att redovisa resultatet för en genomsnittlig ungdom i kommunerna sammantaget, där
resultatet i större kommuner, med fler invånare, får större genomslag än resultatet i mindre kommuner.
Genomsnittet som redovisades i Lupp-rapporterna 2017 och 2013 är av detta slag. Att det är olika
kommuner som har ingått olika år är också en orsak till att ”GR-snittet” inte kan jämföras över tid.
12 https://scb.se/hitta-statistik/regional-statistik-och-kartor/regionala-indelningar/regso---regionalastatistikomraden/
13 Urvalsuppgifter finns dock inte tillgängliga på RegSO-nivå och därför är det inte möjlighet att beräkna
svarsfrekvenser per kommunområdesgrupp. Antalet enkätsvar per grupp redovisas i bilagans tabell 1.
9
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Sammanfattade resultat från
Lupp 2020 i Kungälvs kommun
Lupp 2020 i Kungälv visar till exempel att…
•

Ungefär var femte åk8-elev i Kungälv tycker att det finns för lite att göra på
fritiden och ungefär lika många att det saknas fritidsaktiviteter där de bor.

•

Drygt 60 procent av åk8-eleverna är medlem i en förening, killar i lite mindre
utsträckning än tjejer, och hos killarna var andelen väsentligt större 2013. Här
finns också stora skillnader mellan boendeområden.

•

85 procent av åk8-eleverna tycker skolundervisningen är åtminstone ganska
bra och 80 procent svarar detsamma angående möjligheten till hjälp och stöd.

•

Bara 45 procent av åk8-eleverna uppger att de alltid är trygga i skolan – bara
var tredje tjej (könsskillnaden är större än 2017). + oftast?

•

Fyra av tio åk8-elever vill vara med och påverka i kommunfrågor – men bara
13 procent tror sig ha möjlighet att själv föra fram åsikter till beslutsfattare.

•

Drygt hälften av åk8-eleverna uppger att de känner till rättigheterna i barnkonventionen (en knapp fjärdedel vet vad den kan innebära i praktiken).

•

Mer än var femte åk8-elev uppger att hen under det senaste halvåret blivit
utsatt för brott eller hot om brott – men andelen är mindre än 2017.

•

Nästan var tredje elev upplever otrygghet någonstans i vardagsmiljön och var
fjärde uppger att hen har blivit mobbad under det senaste halvåret.

•

Den självskattade hälsan hos åk8-tjejerna har minskat stegvis sedan första
mätningen 2013, samtidigt som den är stabil hos killarna. 2020 uppger bara
cirka 60 procent av tjejerna att de mår åtminstone ganska bra. Det vanligaste
regelbundna hälsobesväret de uppger är stress (likaså hos killarna, men
mindre vanligt) och därefter nedstämdhet och insomningssvårigheter.

•

Det stora flertalet i åk8 uppger att de inte snusar, röker, dricker alkohol eller
har använt narkotika (och andelen är i samtliga fall mindre än GR-snittet).

•

Tre av fyra åk8-elever uppger att de tränar flera gånger i veckan (skolidrotten
inräknad) – var tionde svarar tvärtom som oftast några gånger i månaden.

•

13 procent av åk8-eleverna hade ett sommarjobb senaste sommaren, en större
andel killar än tjejer. De som bor i Kode och längs kusten drar upp snittet.

•

Nära 85 procent av åk8-eleverna räknar med att de kommer att läsa vidare på
gymnasiet (direkt eller senare) – en lite större andel än 2017, men precis som
då en större andel tjejer än killar.

•

Mer än var femte åk8-elev uppger, hösten 2020, att livet som helhet blivit (lite
eller mycket) sämre jämfört med hur det var före corona-pandemin – tjejer i
högre grad än killar (särskilt beträffande den psykiska hälsan).

Mer detaljerade resultat återfinns i rapportens diagramdel. Resultaten från samtliga
temaområden sammanfattas mer utförligt i följande avsnitt.
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Fritid
Ungefär var femte åk8-elev i Kungälv tycker att det finns för lite att göra på
fritiden. Detta gäller tjejer i lite högre grad än killar, en könsskillnad som även
framkommer, lite tydligare, i GR-snittet. (I Kungälvs resultat 2017 saknades könsskillnaden och 2013 var tendensen den omvända.)
Ungefär lika många elever tycker att det saknas fritidsaktiveter där de bor. Med det
här lokala perspektivet gäller det tvärtom i högre grad killar än tjejer: 28 mot 15
procent (GR-snittet visar ingen könsskillnad alls). Andelen är dock mindre hos både
killar och tjejer än 2017.
Elevernas boendeområde spelar tydligast in för åsikten om fritidsutbudet ur ett
lokalt perspektiv. Ser vi till de två frågorna sammantaget är det vanligare att sakna
fritidsaktiviteter i Ytterby-Rollsbo än i ”Kungälv norra” och Kode.
Drygt 60 procent av åk8-eleverna är medlemmar i någon förening (strax över GRsnittet), med en något större andel tjejer än killar. Resultatet är i det närmaste
identiskt med det 2017, men 2013 var föreningsmedlemskap väsentligt vanligare hos
killarna. Skillnaderna mellan boendeområden är stora: störst andel återfinns i
”Kungälv kust” och minst i Komarken och ”Kungälv nordost”.
På frågan hur nöjd eller missnöjd man är med fritiden svarar cirka nio av tio åk8elever att de är ganska eller mycket nöjda, tjejer som killar, och så såg det ut även
2017. Resultatet 2020 är mycket likt GR-snittet (som dock visar tendens till lite mer
nöjda killar). Inom Kungälv svarar alla ungdomar i Kode (som besvarat enkäten) att
de är ganska eller mycket nöjda.
Nästan alla, 95 procent, svarar att de är ganska eller mycket nöjda när det gäller
kompisar, både tjejer och killar, nära identiskt med 2017.
För en del ungdomar sätter ekonomin gränser för aktiviteterna: 5 procent av åk8eleverna beskriver upprepade erfarenheter av att inte kunna göra eller köpa något
”som många andra i din ålder gör eller köper för att din familj inte haft råd”.
Resultatet är ungefär detsamma som 2017, och på totalen är resultatet 2020
detsamma som GR-snittet. Något fler åk8-elever oroar sig för sina föräldrars
ekonomi, tydligare tjejer än killar, en könsskillnad som syns även i GR-snittet. För
flera av boendeområdena handlar det om ungefär var tionde elev. Som helhet är
Kungälvs resultat 2020 mycket likt det från 2017.

Skolan
På frågan om vad de tycker om skolundervisningen svarar 87 procent av åk8eleverna att den är ganska eller mycket bra, killar som tjejer, med en tendens
till ökning jämfört med 2017 (84 procent). Andelen är något mindre som är nöjda
med möjligheten att få hjälp eller stöd vid behov. Här finns det dock en könsskillnad
med 86 procent nöjda killar mot 76 procent nöjda tjejerna. 2017 var könsskillnaden
den omvända (men mindre). Beträffande båda dessa frågor är Kungälvs resultat 2020
strax över GR-snittet. Inom Kungälv gäller de största avvikelserna å ena sidan
ungdomarna som bor i Kode där nästa alla är nöjda med undervisningen och å andra
sidan de i ”Kungälv norra” där bara två av tre är nöjda med möjligheten till hjälp/stöd
i skolan.
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Tre av fyra åk8-elever uppger att de trivs med stämningen i skolan, men färre av
tjejerna än killarna – en könsskillnad som är lite större 2020 än 2017, och som 2020
även avspeglas i GR-snitten.
Bara 45 procent av åk8-eleverna uppger dock att de alltid är trygga i skolan, bland
tjejer bara var tredje. 14 Könsskillnaden fanns redan 2017 men är större 2020, genom
att andelen trygga tjejer minskat samtidigt som andelen trygga killar ökat. Könsskillnaden avspeglas även i GR-snittet 2020, men i Kungälv är trygghetsnivån något
högre. Inom Kungälv är tryggheten och trivseln störst bland åk8-eleverna som bor i
Komarken. Tryggheten är minst bland de som bor i ”Kungälv kust” och ”Kungälv
norra”.
Det finns ett utbrett intresse för att vara med och bestämma i olika skolfrågor. Det
gäller allra tydligast hur man arbetar, något som ungefär tre av fyra vill vara med och
bestämma om. Men grovt räknat två av tre svarar samma sak beträffande schemat,
vad de får lära sig, läxorna, skolmaten, proven och skolmiljön inne. Ungefär hälften
gör det ifråga om skolans regler och skolmiljön ute.
Det är dock väsentligt färre som upplever att de får vara med och bestämma om
dessa saker. Denna typ av ”inflytandegap” är allra störst beträffande skolmaten och
schemat, som ungefär 70 procent vill bestämma om men bara 12 respektive 16
procent upplever att de får göra. Minst gap, relativt sett, gäller arbetsformer och
skolmiljön. Beträffande arbetsformer beror det på att det är cirka 40 procent som
tycker att de får vara med och bestämma, medan det beträffande skolmiljön ute även
handlar om ett relativt begränsat intresse.
Den här typen av inflytandegap är inget nytt eller unikt för Kungälv. Med fokus på
dels arbetsformer, dels skolmiljön inne, liknar svarsmönstren GR-snittet, men
upplevelsen av att få vara med och bestämma i dessa frågor är lite mer spridd bland
Kungälvseleverna. För Kungälvs del såg det ungefär likadant ut 2017 och 2013.

Politik och samhälle
Fyra av tio åk8-elever uppger att de vill vara med och påverka i frågor som rör
kommunen, med lite mer intresserade tjejer än killar. Könsmönstret gäller
även GR-snittet, på en nivå strax över Kungälvs. I Kungälv är andelen intresserade
elever mindre än 2017, vilket dock bara gäller för killar (36 procent 2020 mot 46
procent 2017). Åk8-eleverna som bor i ”Kungälv nordost” avviker från
kommunsnittet med en mindre andel elever som säger att de vill påverka i frågor som
rör kommunen, ungefär var femte.
En del ungdomar har på olika sätt gett offentligt uttryck för sina åsikter under det
senaste året; det gäller tre av tio åk8-elever, men vanligare bland tjejer än bland
killar. Därutöver uppger ytterligare en av tio att de kan tänka sig att göra det. Andelen
”åsiktsaktiva” åk8-elever är klart större 2020 än 2017, särskilt hos tjejer – en
förändring som handlar om internetbaserad aktivitet, att gilla eller dela inlägg om
samhällsfrågor/politik på internet. Både tjejerna och killarna ligger lite under GRsnittet, men tydligast killarna. Inom Kungälv är andelen minst hos eleverna som bor i

14 Breddas definitionen av trygghet till att inkludera även ”oftast” trygga elever är andelen 92 procent
bland tjejer och 97 procent bland killar (totalt 94 procent). Med eftersom skolan är en obligatorisk
vardagsmiljö för ungdomarna är en rimlig utgångpunkt att ”oftast” inte är tillräckligt i sammanhanget.

10

8 Presentation LUPP 2020 - KS2019/1816-9 LUPP-rapport 2020 : Lupp 2020 Kungälv

Lupp 2020 Kungälv

Komarken och ”Kungälv nordost” och störst i ”Kungälv norra”, ”Kungälv centrum”
och Kode.
Bara 13 procent av åk8-eleverna svarar att de har ganska eller mycket stora
möjligheter att själv föra fram åsikter till beslutsfattare. Resultaten antyder något mer
optimistiska killar, en könsskillnad som är lite tydligare i GR-snittet. Hos såväl tjejer
som killar är Kungälvs andel mindre än GR-snittet. Inom kommunen är andelen
minst bland ungdomarna som bor på ”central landsbygd”. Jämförs resultaten från de
tre år som Kungälvs åk8-elever har besvarat enkätfrågan är 2020-resultatet ungefär
detsamma som 2013, medan andelen var större 2017, hos både tjejer och killar.
I sammanhanget är det intressant att notera att knappt hälften av åk8-eleverna
uttrycker ett ganska eller mycket stort förtroende för politiker. På totalen är resultatet
jämförbart med 2017; 2020 är andelen dock något mindre hos tjejer och större hos
killar. Den lilla könsskillnad som syns 2020 speglar GR-snittet.
Som referenspunkt kan nämnas att ungefär tre av fyra åk8-elever uttrycker
motsvarande förtroende för vuxna i allmänhet. Även här gäller det killar i något
större utsträckning än tjejer (i båda fallen på en nivå strax över GR-snittet). Inom
Kungälv avviker ungdomarna i ”Kungälv kust” tydligast från kommunsnittet med en
mindre andel både när det gäller förtroende för politiker och för vuxna i allmänhet.
I Lupp 2020 ingick en ny ordinarie fråga i enkäten15 om ungdomarnas egna
kunskaper om sina rättigheter enligt barnkonventionen samt om deras uppfattning
om de flesta vuxnas kunskaper inom samma område. Till att börja med kan
konstateras att knappt var fjärde åk8-ungdom svarar att de både känner till
rättigheterna i barnkonventionen och vet vad de kan innebära i praktiken för egen
del. Lägger vi till andelen som uppger att de känner till rättigheterna men inte vad de
innebär i praktiken finns denna kunskap dock hos drygt hälften (58 procent).
Ytterligare 15 procent svarar att de inte känner till rättigheterna, och 28 procent
svarar att de inte alls vet vad barnkonventionen är för något. Tjejernas självskattade
kunskap inom området är något mer utbredd än killarnas (samma sak syns i GRsnittet). Tjejerna har också en mer positiv uppfattning om de flesta vuxnas kunskap
om barnets rättigheter i barnkonventionen än killarna. Såväl killar som tjejer tror att
de vuxna har mer kunskap om barnkonventionen än de själva. Jämför vi eleverna i
olika boendeområden är den självskattade kunskapen mest utbredd i Kungälv
centrum, Kode och ”Kungälv nordost”; i de två första områdena är också tilliten till de
vuxnas kunskap mer utbredd än kommunsnittet.

Trygghet
Mer än var femte åk8-elev beskriver att hen under det senaste halvåret blivit
utsatt för brott – stöld, misshandel och/eller sexuellt våld/utnyttjande – eller
hot om brott: 25 procent killar och 20 procent tjejer. Särskilt för tjejerna är andelen
påtagligt mindre än 2017, på totalen gäller 23 mot 30 procent. 16 Andelen 2020 är
också mindre än GR-snittet (28 procent). Andelen utsatta skiljer sig dock en del åt
mellan Kungälvs boendeområden: allra störst andel återfinns i Kode (ungefär var
tredje elev) och minst i Komarken (3 procent).
15

Frågan har tidigare ställts i Kungsbackas Lupp-enkät 2017.

16

Den stora förändringen mellan 2013 och 2017 ska tolkas försiktigt på grund av ändrad
frågekonstruktion.
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Nästan var tredje åk8-elev beskriver otrygghet i minst någon av ett antal vardagliga
miljöer. Det gäller tjejer i högre grad än killar: 37 procent av tjejerna uppger att de
sällan eller aldrig är trygga i minst en av de nio miljöer som ingår i enkätfrågan, mot
24 procent av killarna. Könsskillnaden är ännu större i GR-snittet, till följd av en
större andel otrygga tjejer än i Kungälv. Liksom utsattheten för brott är otryggheten
lite mindre utbredd 2020 än 2017, hos både tjejer och killar. Inom Kungälv skiljer de
boende i ”Kungälv norra” ut sig mest, med minst andel otrygga.
Hos såväl tjejer som killar är de miljöer som flest uppfattar som otrygga stan/
centrum och kollektivtrafiken (”på buss, tåg eller liknande”). Men tjejerna är otrygga i
högre grad än killar i båda fallen (grovt räknat var femte tjej mot var tionde kille), och
det gäller även flertalet övriga miljöer som enkätfrågan täcker. De två undantagen
gäller tryggheten ”på ungdomens hus, fritidsgård eller liknande” och ”på träningen
eller annan organiserad fritidsaktivitet”, men i båda fallen på en väsentligt lägre nivå
(som mest 7 procent otrygga killar).
Var fjärde åk8-elev uppger att hen har blivit mobbad, trakasserad eller utfryst
under det senaste halvåret. 3 procent uppger att de varit utsatta under en längre
period. Tjejerna framstår som utsatta i större utsträckning än killarna: 31 mot 18
procent, en könsskillnad som återfinns i GR-snittet (där dock fler, särskilt tjejer,
uppger att de blivit utsatta under en längre period). Könsskillnaden i Kungälv är dock
mindre än 2017, till följd av en mindre andel utsatta tjejer 2020. Inom kommunen
varierar andelen i de åtta boendeområdena mellan 18 och 31 procent, utan att något
enskilt område avviker tydligt.
Fler än var tredje åk8-elev uppger att de under senaste halvåret har blivit orättvist
behandlade, på ett sätt så de ”mått dåligt”. Andelen minskar till 8 procent sett till
dem som upplevt detta flera gånger. Oavsett om det gäller frekvent utsatthet eller inte
är andelen utsatta större bland tjejer än killar, även detta en könsskillnad som dock
är mindre än 2017, till följd av en lite mindre andel utsatta tjejer 2020. Andelen är
också lite mindre än GR-snittets tjejer. Ifråga om boendeområden varierar andelen
som utsatts minst någon gång mellan 27 och 43 procent, med störst andel hos de åk8elever som bor i Ytterby-Rollsbo och minst i Komarken och ”Kungälv nordost” (utan
att mönstren tydligt återspeglar de för mobbning/utfrysning).

Hälsa och livstillfredsställelse
72 procent av åk8-eleverna beskriver sin hälsa som ganska eller mycket bra.
Andelen är större bland killar än tjejer, 85 procent mot 59 procent, men
könsskillnaden är ännu större med fokus på de som beskriver sin hälsa som mycket
bra, vilket killar gör i mer än dubbel så stor utsträckning: 48 mot 20 procent.
Resultatet är närmast en exakt spegling av GR-snittet. Andelen tjejer med åtminstone
ganska god självskattad hälsa har minskat sedan 2013, medan killars andel är
densamma de tre mätåren.
Könsskillnaden är markant även när det kommer till rapportering av hälsobesvär.
Tre av fyra åk8-tjejer uppger någon typ av regelbundet hälsobesvär – huvudvärk,
magont, stress, nedstämdhet/deppighet och/eller sömnproblem – som de har haft
minst flera gånger i veckan under det senaste halvåret. Hos killarna handlar det om
strax över 40 procent. (För både tjejer och killar är andelen ett par procentenheter
större än 2017.) Även i detta fall är Kungälvs resultat mycket likt GR-snittet. Med
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blicken på både självskattad hälsa och rapporterade hälsobesvär finns inga
konsekventa hälsoskillnader bland åk8-eleverna utifrån var de bor. (Tvärtom är
andelen som beskriver någon typ av regelbundna hälsobesvär störst i Kode, där
samtidigt flest beskriver sin hälsa som åtminstone ganska god.)
Det allra vanligaste hälsobesväret är stress, vilket gäller särskilt tjejerna: 63 procent
mot 26 procent av killarna. Men för samtliga sex hälsobesvär som enkätfrågan täcker
är andelen påtagligt större hos tjejer än killar. Störst könsskillnad relativt sett gäller
nedstämdhet, där är tjejer i ungefär tre gånger så stor utsträckning som killar uppger
att de har besvär, 46 mot 14 procent, och för magont gäller 20 mot 7 procent.
Tre av fyra åk8-elever uppger att de tränar (”så att du blir andfådd eller svettas”)
flera gånger i veckan. Var tionde uppger tvärtom att hen gör det som oftast några
gånger i månaden (då anger ändå enkätfrågan: ”Tänk på träning både i och utanför
skolan.”). Precis som vad GR-snittet visar är Kungälvs killar lite mer träningsaktiva
än tjejerna. Resultaten är i princip desamma som 2017 (2013 var det dock en lite
större andel killar som tränade regelbundet, och en något mindre andel tjejer). Sett
till boendeområde är andelen som säger sig träna som mest några gånger i månaden
störst i Komarken (17 procent) – samtidigt som andelen som uppger sig träna flera
gånger i veckan ligger över kommunsnittet. Här kan vi alltså tala om tydligast
tendens till polarisering, med många som tränar ofta men samtidigt en relativt stor
grupp som tränar mer sällan (och nästan inga däremellan). I området ”Kungälv kust”
är ”sällan-tränare” i åk8 ovanliga.
Nästan inga av åk8-eleverna uppger att de röker minst varje vecka, 2 procent, tjejer
likväl som killar. På totalen har andelen varit 2–3 procent alla tre mätåren. För
snusning gäller 2 procent alla tre åren, med liten större andel för killar än tjejer; 2020
gäller 3 mot 1 procent. För både rökning och snusning ligger Kungälvs resultat 2020
under GR-snittet (3 procent rökning, 4 procent snusning).
6 procent av å8-eleverna uppger att de minst någon gång i månaden dricker alkohol
i form av starköl, starkcider, alkoläsk, vin eller sprit: 7 procent tjejer, 6 procent killar.
Hos tjejer syns en stegvis ökning sedan 2013 då andelen var 4 procent. Även
beträffande alkoholkonsumtion är andelen 2020 dock under GR-snittet för både
tjejer och killar (12 respektive 9 procent). Inom Kungälv bidrar dock åk8-eleverna i
”Kungälv norra” med att dra upp kommunsnittet, med andelen 13 procent.
Folkölsdrickandet är relativt sällsynt bland åk8-eleverna: 2 procent av tjejerna och
5 procent av killarna uppger att de gör det varje månad, ungefär på samma nivå som
tidigare mätår, och 2020 en mindre andel jämfört med GR-snittet. Inom Kungälv
bidrar åk8-eleverna i ”Kungälv kust” till att höja kommunsnittet.
Det ska observeras att den här typen av enkätresultat, baserat på relativt små
svarsunderlag, är känsliga för oseriösa svar, som kan förekomma i grupper/klasser
med ganska stort genomslag på ett genomsnitt. Det finns också anledning att
påminna om att bortfall på skolenkäter som beror på elevfrånvaro kan samvariera
med droganvändning.
Det stora flertalet åk8-elever har aldrig använt narkotika men 2 procent uppger att
de har gjort det (3 procent tjejer, 2 procent killar). GR-snittet ligger på 4 procent för
både tjejer och killar. Kungälvs resultat 2017 var 2 procent tjejer och 3 procent killar,
och 2013 inga vare sig tjejer eller killar. Återigen ska påminnas om att den här typen
av enkätresultat är känsliga för oseriösa svar och för bortfall beroende på skol-
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frånvaro. Det gör det också vanskligt att tolka skillnader mellan boendeområden, som
samtidigt kan ge viktiga signaler.
88 procent av åk8-eleveerna uppger att de är ganska eller mycket nöjda med sina
liv. Det finns dock en könsskillnad med 95 procent nöjda killar mot 81 procent nöjda
tjejer, i båda fallen något över GR-snittet. Kungälvs andel killar är lite större 2020 än
2017. Bland de boende i Komarken snarar nästa samtliga att de är ganska eller
mycket nöjda; i samtliga områden är andelen över 83 procent.

Arbete
13 procent av åk8-eleverna i Kungälv hade ett sommarjobb den senaste
sommaren, en lite större andel killar än tjejer (16 mot 10 procent), ett resultat
närmast identiskt med GR-snittet. På totalen är nivån ungefär densamma som 2013,
men 2017 avvek killarna med en större andel som sommarjobbat. För tjejerna är
tendensen en minskande andel. Skillnaderna utifrån boendeområden är dock större
än könsskillnaden: i ”Kungälv kust” och i Kode hade grovt räknat tre av tio åk8-elever
sommarjobbat, medan ingen av de boende i Komarken svarat att de gjort det.

Framtid
84 procent av åk8-eleverna räknar med att de kommer att läsa vidare på
gymnasiet (frågan anger ”direkt eller senare”). Det gäller dock tjejer i högre
grad än killar: 91 mot 77 procent. Könsskillnaden är större 2020 än 2017, men hos
både tjejer och killar är andelen större 2020. Jämfört med GR-snittet är i första hand
andelen för Kungälvs tjejer lite större. Skillnaderna mellan kommunens övergripande
boendeområden håller sig mellan 81 och 91 procent.
Det stora flertalet, 93 procent, ger uttryck för en ganska eller mycket positiv
framtidssyn. Könsskillnaden som syns i GR-snittet genom lite mer optimistiska killar
anas svagt i Kungälv. Jämfört med 2017 är Kungälvs andel något större hos både
killar och tjejer. Inte heller i detta avseende skiljer sig resultaten mycket åt mellan
ungdomarna i kommunens olika boendeområdena (88–100 procent).

Konsekvenser av Corona-pandemin
I Lupp 2020 ingick en särskild fråga om hur ungdomarna såg på sitt liv i olika
avseenden jämfört med hur det var före pandemin. När det gäller ”livet som
helhet” uppger 22 procent av Kungälvs åk8-elever att det blivit lite eller mycket
sämre, strax under GR-snittet. Könsskillnaden är påtaglig med 28 procent av tjejerna
som svarar att det blivit sämre mot 16 procent av killarna, men skillnaden i GRsnittet är större (34 respektive 13 procent). Inom Kungälv avviker tydligast
ungdomarna som bor i Komarken och i Kode med en mindre andel än
kommunsnittet som uppfattar en försämring av livet som helhet.
Den generella könsskillnaden syns, eller åtminstone anas, beträffande alla de
livsområden som täcks av enkätfrågan. Utöver livet som helhet gäller könsskillnaden
med tjejers mer negativa erfarenheter tydligast den psykiska hälsan (32 mot 16
procent). För såväl tjejer som killar är det möjligheten till extrajobb som flest, nära
hälften, upplever negativa konsekvenser av (51 respektive 44 procent). Ungefär 40
procent av tjejerna svarar detsamma om fritiden, liksom drygt 30 procent av killarna.
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Enkätresultaten i övrigt pekar på att mellan 12 och 20 procent av åk8-eleverna
upplever försämringar när det gäller kompisumgänget, skolsituationen, den fysiska
hälsan, familjens ekonomi och familjerelationen.
En del uppfattar tvärtom att delar av detta har förändrats till det bättre. Allra störst
är andelen som svarat att det blivit lite eller mycket bättre ifråga om den fysiska
hälsan och familjerelationen: 17 respektive 15 procent.
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Slutord
I sammanfattningar av enkätresultat försvinner lätt enskilda ungas uppfattningar och
erfarenheter i ”medelvärdets skugga”, såväl de mer positiva som de mer negativa. Det
är viktigt att resultaten från enkäten används som ett dialogunderlag och aldrig som
en sanning som gäller alla ungdomar. Detta är särskilt viktigt när det finns ett bortfall
på enkäten, och i Kungälvs fall är det värt att hålla i minnet att åk8-klassen i den
fristående Strandskolan inte omfattades av genomförandet.
I tolkningar av ett enkätresultat är det alltid klokt att ställa sig frågan: Skulle
resultatet vara detsamma om alla hade besvarat frågan? Det finns också anledning att
vara källkritisk, exempelvis när det gäller resultat om alkohol- och droganvändning
där det kan förekomma oseriösa inslag bland svaren.
I diskussioner om enkätresultat finns också risken att goda exempel från ungas
vardag tappas bort när fokus naturligt riktas på problem som behöver åtgärdas. Även
positiva resultat och erfarenheter behöver lyftas fram och tas tillvara i ett
utvecklingsarbete.
Det är viktigt att betona att resultaten från Lupp 2020 är ett underlag att utgå från i
ett sådant arbete. Andra kunskapskällor behövs för att ge en rikare bild av verkligheten. Inte minst behöver ungdomarna bjudas in i dialogen. Deras medverkan och
tolkningar behövs för att hitta relevanta och konkreta svar på de viktiga frågor som
enkätresultaten väcker.
I ett långsiktigt utvecklingsarbete för och tillsammans med kommunens ungdomar
är Lupp-enkäten ett etablerat redskap för att kartlägga och följa ungas livssituation.
Värdet av en enkät växer med möjligheten till relevanta referenspunkter. Luppsamarbetet inom Göteborgsregionen gör det möjligt att jämföra Kungälvs resultat
med grannkommunernas resultat. Ännu viktigare är att Kungälvs långsiktiga arbete
med Lupp gör det möjligt att följa utvecklingen av ungas livssituation över tid.
Hösten 2023 är planen att de kommuner i Göteborgsregionen som genomför Luppundersökningen gör den härnäst. Då blir det kanske möjligt att se hur situationen för
Kungälvs ungdomar har förändrats framöver.

16

8 Presentation LUPP 2020 - KS2019/1816-9 LUPP-rapport 2020 : Lupp 2020 Kungälv

Lupp 2020 Kungälv

Bilaga
Tabell 1. Antal enkätsvar och svarsfrekvens i olika grupper, årskurs 8
Antal
enkätsvar1

Antal elever

Samtliga

418

587

71

Skola2

Munkegärdeskolan
Thorildskolan
Ytterbyskolan
Friskolan i Kärna
Fredkullaskolan
Montessoriskolan Älvkullen

88
114
146
38
19
13

121
175
210
43
23
15

73
65
70
88
83
87

Kön

Killar
Tjejer
Annan könstillhörighet
Ej svar

210
201
4
3

320
267
-

66
75
-

Boendekommun

Kungälvs kommun
Annan kommun
Ej svar

402
153
1

564
23

71
65
-

Kommunområde4

Kode
Komarken
Kungälv centrum
Kungälv central landsbygd
Kungälv kust
Kungälv nordost
Kungälv norra
Ytterby, Rollsbo
Annat område i kommunen
Okänt boendeområde
Okänt område/kommun

31
31
44
52
34
36
72
75
22
7
1

-

-

-

Svarsfrekvens
i procent

Kommentarer:
1 Ytterligare 2 åk8-svar inkom men har tagits bort (det ena innehåll inte svar på någon enkätfråga;
det andra var ett uppenbart helt oseriöst svar).
2 Strandskolan

deltog inte i genomförandet; berör 23 åk8-elever.

3 10

av de 15 svaren om boendekommun gäller Göteborg; därutöver Ale: 2; Stenungsund: 2; Lilla
Edet: 1. Två av dessa 15 elever har dock svarat med ett boendeområde i Kungälv. En förklaring till
de inkonsekventa svaren kan vara att vissa områden ligger vid kommungränsen, en annan att man
växelbor hos föräldrar med olika hemkommun.
4 Urvalsuppgifter finns inte tillgängliga med motsvarande boendeområdesindelning. Det är därför
inte möjlighet att beräkna svarsfkrevenser per områdesgrupp. Se även not 3.
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Tabell 2. Skola, kön och boendekommun i enkätsvaren jämfört med elevurvalet, årskurs 8
Enkätsvaren
Munkegärdeskolan
Thorildskolan
Ytterbyskolan
Friskolan i Kärna
Fredkullaskolan
Montessoriskolan Älvkullen

Skola

Summa procent
Antal personer
Killar
Tjejer

Kön

Summa procent
Antal personer
Kungälvs kommun
Annan kommun

Boendekommun

Summa procent
Antal personer

Urvalet

21
27
35
9
5
3

21
30
36
7
4
2

100
418

100
587

51
49

55
45

100
4111

100
587

962
42

96
4

100
3023

100
587

Differens
(procentenheter)
0
-3
-1
2
1
1

-4
4

0
0

Kommentarer:
1 Exkluderar
2 Något

de svarspersoner som angivit annan könstillhörighet eller ej besvarat frågan.

osäker uppgift; se tabell 1, not 3.

3 Exkluderar

1 svarsperson med okänd hemkommun.
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Resultatdiagram

19

8 Presentation LUPP 2020 - KS2019/1816-9 LUPP-rapport 2020 : Lupp 2020 Kungälv

Innehåll
Svarsunderlag och svarsfrekvens
Resultatdiagram per tema
Fritid

Hälsa

Skola

Arbete

Politik och samhälle

Framtid

Trygghet

Corona

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Fritid

20

•

För litet fritidsutbud

•

Saknar aktiviteter i området

•

Föreningsmedlemskap

•

Nöjdhet med fritiden

•

Goda kompisrelationer

•

Upprepad erfarenhet av inte
kunna göra eller köpa något

•

Oro för föräldrarnas ekonomi
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För litet fritidsutbud
Samtliga

Tjejer

Killar

Procent
40

30

27
22

Enkätfråga: Hur mycket eller lite tycker du att det finns att
göra på fritiden?
Svarsalternativ: Väldigt mycket; Ganska mycket; Ganska
lite; Väldigt lite/ingenting.

21

19

20

16

15

10

Resultaten visar andelen som svarat ganska/väldigt lite/
ingenting, baserat på totalt 417 svar.
GR9k (randiga staplar) motsvarar det genomsnittliga
åk8-resultatet för de nio GR-kommuner som genomfört
Lupp 2020.

0

Åk8

GR9k

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

För litet fritidsutbud
2013–2020
2013

2017

2020

Procent
40

30

20

Enkätfrågan 2020: Hur mycket eller lite tycker du att det
finns att göra på fritiden? Svarsalternativen: Väldigt mycket;
Ganska mycket; Ganska lite; Väldigt lite/ingenting.
Frågans formulering har förändrats något över tid.
2013: Hur mycket finns det att göra på fritiden?
Även svarsalternativen har ändrats något men med helt
jämförbar innebörd.
Resultaten visar andelen som svarat ganska/väldigt lite/
ingenting.

20

20

19

18

20

22

23
19
16

10

0

Samtliga

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun
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Tjejer

Killar
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För litet fritidsutbud
-- efter boendeområde
Procent
40

Kode
Komarken

30

Kungälv centrum
Kungälv central landsbygd

Enkätfråga: Hur mycket eller lite tycker du att det finns att
göra på fritiden?

20

Svarsalternativ: Väldigt mycket; Ganska mycket;
Ganska lite; Väldigt lite/ingenting.
Resultaten visar andelen som svarat ganska/väldigt lite/
ingenting.

23
16

23

21
16

Kungälv kust

19

18

Kungälv nordost

17
14

10

Kungälv norra
Ytterby, Rollsbo

I gruppen ”Samtliga” ingår ungdomar bosatta i
annat/okänt område eller annan kommun.
Minsta antalet personer i områdesgrupperna är
31 ungdomar bosatta i Kode respektive Komarken.

SAMTLIGA

0

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Saknar fritidsaktiviteter i boendeområdet
Samtliga

Tjejer

Killar

Procent
40

30

28
22

22

23
20

20

15

Enkätfråga: Tycker du att det saknas fritidsaktiviteter där
du bor?
Svarsalternativ: Ja; Nej; Vet inte.

10

Resultaten visar andelen som svarat ja, baserat på 416
svar.
GR9k (randiga staplar) motsvarar det genomsnittliga
åk8-resultatet för de nio GR-kommuner som genomfört
Lupp 2020.

0

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun
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GR9k: Åk8
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Saknar fritidsaktiviteter i boendeområdet
2017, 2020
2017

2020

Procent
40

33

30

28

27
22

20

22
15

10

Enkätfråga: Tycker du att det saknas fritidsaktiviteter där
du bor?
Svarsalternativ: Ja; Nej; Vet inte.

0

Resultaten visar andelen som svarat ja.

Samtliga

Tjejer

Killar

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Saknar fritidsaktiviteter i boendeområdet
-- efter boendeområde
Procent
40

Kode
Komarken

30

29

Kungälv centrum
28

27

25
20

20

Enkätfråga: Tycker du att det saknas fritidsaktiviteter
där du bor?
Svarsalternativ: Ja; Nej; Vet inte.

13

13

Resultaten visar andelen som svarat ja.

Kungälv norra
Ytterby, Rollsbo

I gruppen ”Samtliga” ingår ungdomar bosatta i
annat/okänt område eller annan kommun.
Minsta antalet personer i områdesgrupperna är
31 ungdomar bosatta i Kode respektive Komarken.

Kungälv kust
Kungälv nordost

16
10

Kungälv central landsbygd
22

SAMTLIGA

0

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun
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Föreningsmedlemskap
Samtliga

Tjejer

Killar

Procent
100

80

67

63
Enkätfråga: Är du medlem i någon förening? Till exempel
religiös förening eller församling, kultur- eller idrottsförening, politiskt ungdomsförbund, frilufts-, data- eller
spelförening m.m.

61

59

60

62

61

40

Svarsalternativ: Nej; Ja, jag är medlem i en förening.
Resultaten visar andelen som svarat ja, baserat på
416 svar.
GR9k (randiga staplar) motsvarar det genomsnittliga
åk8-resultatet för de nio GR-kommuner som genomfört
Lupp 2020.

20

0

Åk8

GR9k

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Föreningsmedlemskap
2013–2020
2013

2017

2020

Procent
100

80

81
74

Enkätfrågan: Är du medlem i någon förening? Till exempel
religiös förening eller församling, kultur- eller
idrottsförening, politiskt ungdomsförbund, frilufts-, dataeller spelförening m.m., med svarsalternativen: Nej; Ja, jag
är medlem i en förening.
Resultaten visar andelen som svarat ja.
Frågan 2013 ställdes för ett antal olika typer av föreningar
var för sig: Är du medlem i någon/några av följande
föreningar?, med svarsalternativen: Ja; Nej. Det är rimligt
att anta att 2013 års fråga med fler exempel bidrar till att
fler svarar ja.

60

63

63

67

68

67
57

40

20

0

Samtliga

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun
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Tjejer

Killar
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Föreningsmedlemskap
-- efter boendeområde
Procent
100

Kode
91

Komarken

80

74
60

Enkätfråga: Är du medlem i någon förening? Till exempel
religiös förening eller församling, kultur- eller idrottsförening,
politiskt ungdomsförbund, frilufts-, data- eller spelförening
m.m.

59

Resultaten visar andelen som svarat ja.

63

Kungälv central landsbygd

63

Kungälv kust

40

Svarsalternativ: Nej; Ja, jag är medlem i en förening.

Kungälv centrum

73
67

Kungälv nordost

42
32

Kungälv norra

20

Ytterby, Rollsbo

I gruppen ”Samtliga” ingår ungdomar bosatta i annat/okänt
område eller annan kommun.
Minsta antalet personer i områdesgrupperna är
31 ungdomar bosatta i Kode respektive Komarken.

SAMTLIGA

0

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Nöjd med fritiden
Samtliga

Tjejer

Killar

Procent
100

91

91

92

90

93
87

80

60

Enkätfråga: Hur nöjd eller missnöjd är du med ditt
liv när det handlar om följande?, med Fritiden som
en av flera delfrågor.

40

Svarsalternativ: Mycket missnöjd; Ganska missnöjd;
Ganska nöjd; Mycket nöjd.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller
mycket nöjd, baserat på 410 svar.
GR9k (randiga staplar) motsvarar det
genomsnittliga åk8-resultatet för de nio GRkommuner som genomfört Lupp 2020.

20

0

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun
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8 Presentation LUPP 2020 - KS2019/1816-9 LUPP-rapport 2020 : Lupp 2020 Kungälv

Nöjd med fritiden
2017, 2020
2017

2020

Procent
100

92

91

91

93

91

92

80

60

40

Enkätfråga: Hur nöjd eller missnöjd är du med ditt liv när
det handlar om följande?, med Fritiden som en av flera
delfrågor.

20

Svarsalternativ: Mycket missnöjd; Ganska missnöjd;
Ganska nöjd; Mycket nöjd.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket
nöjd.

0

Samtliga

Tjejer

Killar

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Nöjd med fritiden
-- efter boendeområde
Procent
100

100
90

80

94 94
86

89

91

95

Kode
91

Komarken
Kungälv centrum

Enkätfråga: Hur nöjd eller missnöjd är du med ditt liv
när det handlar om följande?, med Fritiden
som en av flera delfrågor.

60

Svarsalternativ: Mycket missnöjd; Ganska missnöjd;
Ganska nöjd; Mycket nöjd.

40

Resultaten visar andelen som svarat ganska eller
mycket nöjd.

Kungälv central landsbygd
Kungälv kust
Kungälv nordost
Kungälv norra

20

Ytterby, Rollsbo

I gruppen ”Samtliga” ingår ungdomar bosatta i
annat/okänt område eller annan kommun.
Minsta antalet personer i områdesgrupperna är
31 ungdomar bosatta i Kode respektive Komarken.

SAMTLIGA

0

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun
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Goda kompisrelationer
Samtliga

Tjejer

Killar

Procent
100

95

95

95

93

95

92

80

60

Enkätfråga: Hur nöjd eller missnöjd är du med ditt
liv när det handlar om följande?, med Kompisar
som en av flera delfrågor.

40

Svarsalternativ: Mycket missnöjd; Ganska missnöjd;
Ganska nöjd; Mycket nöjd.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller
mycket nöjd, baserat på 416 svar.
GR9k (randiga staplar) motsvarar det
genomsnittliga åk8-resultatet för de nio GRkommuner som genomfört Lupp 2020.

20

0

Åk8

GR9k

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Goda kompisrelationer
2017, 2020
2017

2020

Procent
100

95

95

95

93

96

95

80

60

40

Enkätfråga: Hur nöjd eller missnöjd är du med ditt liv när
det handlar om följande?, med Kompisar som en av flera
delfrågor.

20

Svarsalternativ: Mycket missnöjd; Ganska missnöjd;
Ganska nöjd; Mycket nöjd.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket
nöjd.

0

Samtliga

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun
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Tjejer

Killar
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Goda kompisrelationer
-- efter boendeområde
Procent
100

100

97 95 96

97

97
91

90

Kode

95

Komarken

80

Kungälv centrum
Enkätfråga: Hur nöjd eller missnöjd är du med ditt liv
när det handlar om följande?, med Kompisar
som en av flera delfrågor.

60

Svarsalternativ: Mycket missnöjd; Ganska missnöjd;
Ganska nöjd; Mycket nöjd.

40

Resultaten visar andelen som svarat ganska eller
mycket nöjd.

Kungälv central landsbygd
Kungälv kust
Kungälv nordost
Kungälv norra

20

Ytterby, Rollsbo

I gruppen ”Samtliga” ingår ungdomar bosatta i
annat/okänt område eller annan kommun.
Minsta antalet personer i områdesgrupperna är
31 ungdomar bosatta i Kode respektive Komarken.

SAMTLIGA

0

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Upprepad erfarenhet av att inte kunna göra eller köpa något
som andra gör för att familjen inte haft råd
Samtliga

Tjejer

Killar

Procent
25

20

Enkätfråga: Under de senaste sex månaderna, har
det hänt att du inte kunnat göra något eller inte
kunnat köpa något som många andra i din ålder gör
eller köper för att din familj inte haft råd?

15

10

Svarsalternativ: Ja, flera gånger; Ja, en gång; Nej.
Resultaten visar andelen som svarat ”ja, flera
gånger”, baserat på 392 svar.
GR9k (randiga staplar) motsvarar det
genomsnittliga åk8-resultatet för de nio GRkommuner som genomfört Lupp 2020.

5

5

5

4

5

7
4

0

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun
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Upprepad erfarenhet av att inte kunna göra eller köpa något
som andra gör för att familjen inte haft råd
2017, 2020

2017

2020

Procent
25

20

15

10

Enkätfråga: Under de senaste sex månaderna, har det
hänt att du inte kunnat göra något eller inte kunnat köpa
något som många andra i din ålder gör eller köper för att
din familj inte haft råd?

5

Svarsalternativ: Ja, flera gånger; Ja, en gång; Nej.

0

5

4

Samtliga

Resultaten visar andelen som svarat ”ja, flera gånger”.

5

5

3

Tjejer

4

Killar

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Upprepad erfarenhet av att inte kunna göra eller köpa något
som andra gör för att familjen inte haft råd
-- efter boendeområde
Procent
25

Kode
Komarken

20

Kungälv centrum
Kungälv central landsbygd

15

Enkätfråga: Under de senaste sex månaderna, har det hänt
att du inte kunnat göra något eller inte kunnat köpa något,
som många andra i din ålder gör eller köper, för att din
familj inte haft råd?

Kungälv kust
10

Kungälv nordost

Svarsalternativ: Ja, flera gånger; Ja, en gång; Nej.
Resultaten visar andelen som svarat ”ja, flera gånger”.
I gruppen ”Samtliga” ingår ungdomar bosatta i
annat/okänt område eller annan kommun.
Minsta antalet personer i områdesgrupperna är
29 ungdomar bosatta i Kode respektive Komarken.

3
0

5
0

4
3

2

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

29

Kungälv norra

7

6

5

5

Ytterby, Rollsbo
SAMTLIGA
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Oro för föräldrarnas ekonomi
Samtliga

Tjejer

Killar

Procent
25

20

15

Enkätfråga: I vilken grad är du orolig för dina föräldrars
ekonomi?

9

10

Resultaten visar andelen som svarat ganska eller
mycket orolig, baserat på 417 svar.
GR9k (randiga staplar) motsvarar det genomsnittliga
åk8-resultatet för de nio GR-kommuner som genomfört
Lupp 2020.

8

7

Svarsalternativ: Inte alls orolig; Inte särskilt orolig;
Ganska orolig; Mycket orolig.

6

5

5

4

0

Åk8

GR9k

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Oro för föräldrarnas ekonomi
2017, 2020
2017

2020

Procent
25

20

15

10

Enkätfråga: I vilken grad är du orolig för dina föräldrars
ekonomi?
Svarsalternativ: Inte alls orolig; Inte särskilt orolig; Ganska
orolig; Mycket orolig.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket
orolig.

9

9
6

5

7
5

4
0

Samtliga

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

30

Tjejer

Killar
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Oro för föräldrarnas ekonomi
-- efter boendeområde
Procent
25

Kode
Komarken

20

Kungälv centrum
Kungälv central landsbygd

15

Enkätfråga: I vilken grad är du orolig för dina föräldrars
ekonomi?
Svarsalternativ: Inte alls orolig; Inte särskilt orolig;
Ganska orolig; Mycket orolig.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket
orolig.

Kungälv kust
10

10

9

8

8

5

I gruppen ”Samtliga” ingår ungdomar bosatta i
annat/okänt område eller annan kommun.

7

Kungälv norra
Ytterby, Rollsbo

3

Minsta antalet personer i områdesgrupperna är
31 ungdomar bosatta i Kode respektive Komarken.

Kungälv nordost

10

3

3

0

SAMTLIGA

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Skola

31

•

Bra skolundervisning

•

Bra möjlighet till hjälp/stöd
vid behov

•

Elevinflytande i skolan:
– vill respektive får bestämma

•

Bra stämning i skolan

•

Alltid trygg i skolan

•

Nöjdhet med skolan
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Bra skolundervisning
Samtliga

Tjejer

Killar

Procent
100

87

87

86

85

87

84

80

60

Enkätfråga: Nu kommer några frågor om din skola.
Vad tycker du om…? med Undervisningen som en av
åtta delfrågor.

40

Svarsalternativ: Inte alls bra; Mindre bra; Ganska bra;
Mycket bra.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller
mycket bra, baserat på 409 svar.
GR9k (randiga staplar) motsvarar det genomsnittliga
åk8-resultatet för de nio GR-kommuner som
genomfört Lupp 2020.

20

0

Åk8

GR9k

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Bra skolundervisning
2017, 2020
2017

2020

Procent
100

80

84

87

87

84

86

84

60

40

Enkätfråga: Nu kommer några frågor om din skola.
Vad tycker du om…? med Undervisningen som en av
åtta delfrågor.

20

Svarsalternativ: Inte alls bra; Mindre bra; Ganska bra;
Mycket bra.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller
mycket bra.

0

Samtliga

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

32

Tjejer

Killar
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Bra skolundervisning
-- efter boendeområde
Procent
100

Kode

97
80

81

86

91
82

86 85

90

Komarken

87

Kungälv centrum
Kungälv central landsbygd

60

Enkätfråga: Nu kommer några frågor om din skola. Vad tycker
du om…?, med Undervisningen som en av åtta delfrågor.

Kungälv kust
40

Kungälv nordost

Svarsalternativ: Inte alls bra; Mindre bra; Ganska bra;
Mycket bra.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket bra.

Kungälv norra
20

Ytterby, Rollsbo

I gruppen ”Samtliga” ingår ungdomar bosatta i annat/okänt
område eller annan kommun.
Minsta antalet personer i områdesgrupperna är
31 ungdomar bosatta i Kode respektive Komarken.

SAMTLIGA

0

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Möjlighet till hjälp/stöd vid behov
Samtliga

Tjejer

Killar

Procent
100

81
80

Enkätfråga: Nu kommer några frågor om din skola.
Vad tycker du om…?, med Möjligheten att få extra hjälp
och stöd av lärarna om du behöver det som en av åtta
delfrågor.

86
76

79

82
76

60

40

Svarsalternativ: Inte alls bra; Mindre bra; Ganska bra;
Mycket bra.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller
mycket bra, baserat på 410 svar.
GR9k (randiga staplar) motsvarar det genomsnittliga
åk8-resultatet för de nio GR-kommuner som genomfört
Lupp 2020.

20

0

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

33

GR9k
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Möjlighet till hjälp/stöd vid behov
2017, 2020
2017

2020

Procent
100

80

80

86

83

81

78

76

60

Enkätfråga: Nu kommer några frågor om din skola.
Vad tycker du om…?, med Möjligheten att få extra hjälp
och stöd av lärarna om du behöver det som en av åtta
delfrågor.

40

20

Svarsalternativ: Inte alls bra; Mindre bra; Ganska bra;
Mycket bra.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller
mycket bra.

0

Samtliga

Tjejer

Killar

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Möjlighet till hjälp/stöd vid behov
-- efter boendeområde
Procent
100

80

Kode
84 84 83 86 85

Kungälv centrum
Kungälv central landsbygd

Kungälv nordost
Kungälv norra

20

Ytterby, Rollsbo

I gruppen ”Samtliga” ingår ungdomar bosatta i annat/okänt
område eller annan kommun.
Minsta antalet personer i områdesgrupperna är
31 ungdomar bosatta i Kode respektive Komarken.

Komarken
81

Kungälv kust
40

Svarsalternativ: Inte alls bra; Mindre bra; Ganska bra;
Mycket bra.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket bra.

78
68

60

Enkätfråga: Nu kommer några frågor om din skola. Vad tycker
du om…?, med Möjligheten att få extra hjälp och stöd av
lärarna om du behöver det som en av åtta delfrågor.

86

SAMTLIGA

0

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

34
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Trivs med stämningen i skolan
Samtliga

Tjejer

Killar

Procent
100

Enkätfråga: Här följer några påståenden om skolan.
Hur tycker du att det stämmer in på hur det är på din
skola?, med Jag trivs med stämningen i min skola
som ett av flera påståenden att ta ställning till.

81

81

76

80

74

72

67

60

40

Svarsalternativ: Stämmer inte alls; Stämmer till viss
del; Stämmer till stor del; Stämmer helt; Vet inte.
Resultaten visar andelen som svarat att det stämmer
helt/till stor del, baserat på 416 svar.
GR9k (randiga staplar) motsvarar det genomsnittliga
åk8-resultatet för de nio GR-kommuner som
genomfört Lupp 2020.

20

0

Åk8

GR9k

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Trivs med stämningen i skolan
2017, 2020
2017

2020

Procent
100

80

75

76

81

79

73

72

60

Enkätfråga: Här följer några påståenden om skolan. Hur
tycker du att det stämmer in på hur det är på din skola?,
med Jag trivs med stämningen i min skola som ett av flera
påståenden att ta ställning till.

40

20

Svarsalternativ: Stämmer inte alls; Stämmer till viss del;
Stämmer till stor del; Stämmer helt; Vet inte.
Resultaten visar andelen som svarat att det stämmer
helt/till stor del.

0

Samtliga

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

35

Tjejer

Killar
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Trivs med stämningen i skolan
-- efter boendeområde
Procent
100

Kode
90

80

Enkätfråga: Här följer några påståenden om skolan. Hur
tycker du att det stämmer in på hur det är på din skola?,
med Jag trivs med stämningen i min skola som ett av flera
påståenden.
Svarsalternativ: Stämmer inte alls; Stämmer till viss del;
Stämmer till stor del; Stämmer helt; Vet inte.
Resultaten visar andelen som svarat att det stämmer helt/
till stor del.

71

71

67

60

Komarken

82 83

82

Kungälv centrum

74 76

Kungälv central landsbygd
Kungälv kust

40

Kungälv nordost
Kungälv norra

20

Ytterby, Rollsbo

I gruppen ”Samtliga” ingår ungdomar bosatta i
annat/okänt område eller annan kommun.
Minsta antalet personer i områdesgrupperna är
31 ungdomar bosatta i Kode respektive Komarken.

SAMTLIGA

0

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Alltid trygg i skolan
Samtliga

Tjejer

Killar

Procent
70

57

60

53
50

45

41

40

33
Enkätfråga: Hur ofta känner du dig trygg på följande
ställen? med I skolan som en av nio delfrågor.

30

Svarsalternativ: Aldrig; Sällan; Oftast; Alltid.

20

Resultaten visar andelen som svarat ”alltid”, baserat
på 410 svar.

10

GR9k (randiga staplar) motsvarar det genomsnittliga
åk8-resultatet för de nio GR-kommuner som
genomfört Lupp 2020.

0

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

36

30

GR9k
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Alltid trygg i skolan
2017, 2020
2017

2020

Procent
70
60

57

50

51

40

45

43

37

30

33

20

Enkätfråga: Hur ofta känner du dig trygg på följande
ställen? med I skolan som en av nio delfrågor.
Svarsalternativ: Aldrig; Sällan; Oftast; Alltid.

10
0

Samtliga

Resultaten visar andelen som svarat ”alltid”.

Tjejer

Killar

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Alltid trygg i skolan
-- efter boendeområde
Procent
70

Komarken
55

50
40

Kode

67

60

Kungälv centrum
49

47

47

45

43
33

36

Kungälv central landsbygd
Kungälv kust

Enkätfråga: Hur ofta känner du dig trygg på följande ställen?,
med I skolan som en av nio delfrågor.

30

Svarsalternativ: Aldrig; Sällan; Oftast; Alltid.

20

Kungälv norra

10

Ytterby, Rollsbo

Resultaten visar andelen som svarat ”alltid”.
I gruppen ”Samtliga” ingår ungdomar bosatta i annat/okänt
område eller annan kommun.
Minsta antalet personer i områdesgrupperna är
30 ungdomar bosatta i Kode respektive Komarken.

Kungälv nordost

SAMTLIGA

0

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

37
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Elevinflytande

71

Vad jag får lära mig

– vad eleverna vill och upplever att de får
vara med och bestämma om i skolan

42
70

Läxorna

20
67

Proven

19
72

Schemat

16
69

Maten

12
53

Skolans ”regler”

Samma svarsalternativ för båda frågor: Väldigt lite/
ingenting; Ganska lite; Ganska mycket; Väldigt
mycket.

22
63

Skolmiljön inne

*Formulering i enkäten: Hur vi ska arbeta, till
exempel grupparbete/projektarbete.

30
50

Skolmiljön ute

Resultaten visar andelen som svarat ganska eller
väldigt mycket på respektive fråga, baserat på
minst 397 svar.

Procent

Får

77

Arbetsformer*

Enkätfrågor: Hur mycket eller lite vill du som elev
vara med och bestämma om följande? respektive
Hur mycket eller lite upplever du att du som elev får
vara med och bestämma när det gäller följande?

Vill

28

25
0

20

40

60

80

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Elevinflytande över: Arbetsformer
Vill

Får

Procent
90
80

Enkätfrågor: Hur mycket eller lite vill du som elev
vara med och bestämma om följande? respektive
Hur mycket eller lite upplever du att du som elev får
vara med och bestämma när det gäller följande?,
med en av nio delfrågor: Hur vi ska arbeta, till
exempel grupparbete/projektarbete.
Samma svarsalternativ för båda huvudfrågor:
Väldigt lite/ingenting; Ganska lite; Ganska mycket;
Väldigt mycket.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller
väldigt mycket på respektive fråga, baserat på
minst 400 svar.
GR9k motsvarar genomsnittet för de nio GRkommuner som genomfört Lupp 2020.

70

83

80

77

77

74

71

60
50
40

42

43

41

38

35

30

32

20
10
0

TOT

Tj
Åk8

’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

38

K

TOT

Tj
GR9k: Åk8

K
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Elevinflytande över: Arbetsformer
2013–2020
Vill

Får

Procent
90
80

77

77

75

70
60
50

Enkätfrågor: Hur mycket eller lite vill du som elev
vara med och bestämma om följande? respektive
Hur mycket eller lite upplever du att du som elev får
vara med och bestämma när det gäller följande?,
med en av nio delfrågor: Hur vi ska arbeta, till
exempel grupparbete/projektarbete.
Samma svarsalternativ för båda huvudfrågor:
Väldigt lite/ingenting; Ganska lite; Ganska mycket;
Väldigt mycket.

40

37

30

42

37

20
10
0

2013

Före 2017 innehöll frågorna tio delfrågor och
svarsskalan var omvänd men i övrigt densamma.

2017

2020

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Elevinflytande över: Skolmiljön inne
Vill

Får

Procent
90
80
70

Enkätfrågor: Hur mycket eller lite vill du som elev
vara med och bestämma om följande? respektive
Hur mycket eller lite upplever du att du som elev får
vara med och bestämma när det gäller följande?,
med en av nio delfrågor: Skolmiljön inne.
Samma svarsalternativ för båda huvudfrågor:
Väldigt lite/ingenting; Ganska lite; Ganska mycket;
Väldigt mycket.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller
väldigt mycket på respektive fråga, baserat på
minst 402 svar.
GR9k motsvarar genomsnittet för de nio GRkommuner som genomfört Lupp 2020.

60

65

63

62

63

60

56

50
40
30

30

32

28

20

29

26

23

10
0

TOT

Tj
Åk8

’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

39

K

TOT

Tj
GR9k: Åk8

K
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Elevinflytande över: Skolmiljön inne
2013–2020
Vill

Får

Procent
90
80
70
60

Enkätfrågor: Hur mycket eller lite vill du som elev
vara med och bestämma om följande? respektive
Hur mycket eller lite upplever du att du som elev får
vara med och bestämma när det gäller följande?,
med en av nio delfrågor: Skolmiljön inne.

50

Samma svarsalternativ för båda huvudfrågor:
Väldigt lite/ingenting; Ganska lite; Ganska mycket;
Väldigt mycket.

20

Resultaten visar andelen som svarat ganska eller
väldigt mycket på respektive fråga Före 2017
innehöll frågorna tio delfrågor och svarsskalan var
omvänd men i övrigt densamma.

0

67

63

61

40
30

28

30

27

10

2013

2017

2020

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Politik och
samhälle

40

•

Vill påverka i frågor som
rör kommunen

•

Aktivt samhällsengagemang

•

Tror på stora möjligheter att
själv föra fram egna åsikter
till beslutsfattare

•

Förtroende för politiker

•

Förtroende för vuxna i
allmänhet
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Vill påverka i frågor som rör den egna kommunen
Samtliga

Tjejer

Killar

Procent
60

49

50

46

44

41
40

39

36

30

Enkätfråga: Vill du vara med och påverka i frågor
som rör din kommun?

20

Svarsalternativ: Ja; Nej.
Resultaten visar andelen som svarat ja, baserat på
410 svar.
GR9k (randiga staplar) motsvarar det genomsnittliga
åk8-resultatet för de nio GR-kommuner som
genomfört Lupp 2020.

10

0

Åk8

GR9k

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Vill påverka i frågor som rör den egna kommunen
2013–2020
2013

2017

2020

Procent
60

50

40

43

45

45

46

46
41

41

43
36

30

20

Enkätfråga: Vill du vara med och påverka i frågor som rör
din kommun?

10

Svarsalternativ: Ja; Nej.
Före 2017 var frågan något annorlunda formulerad:
”…som rör den kommun där du bor?”.

0

Samtliga

Resultaten visar andelen som svarat ja.

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

41

Tjejer

Killar
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Vill påverka i frågor som rör den egna kommunen
-- efter boendeområde
Procent
60

Kode
Komarken

50

49

47
40

42
38

41

43
39

Kungälv centrum
41

Kungälv central landsbygd
Kungälv kust

30

Enkätfråga: Vill du vara med och påverka i frågor som rör
din kommun?

20

Svarsalternativ: Ja; Nej.
Resultaten visar andelen som svarat ja.

Kungälv nordost

22

Kungälv norra

10

I gruppen ”Samtliga” ingår ungdomar bosatta i
annat/okänt område eller annan kommun.

Ytterby, Rollsbo
SAMTLIGA

0

Minsta antalet personer i områdesgrupperna är
29 ungdomar bosatta i Komarken.

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Aktivt samhällsengagemang
genom kontakt med politiker/tjänsteman/beslutsfattare;
medborgarförslag; demonstration; diskussion på internet;
gilla/dela inlägg på internet
Procent
100

Enkätfråga: Under de senaste 12 månaderna,
har du gjort något av följande?, med fem delfrågor:
Tagit kontakt med någon politiker, tjänsteperson
eller beslutsfattare i kommunen; Skrivit ett förslag
(medborgarförslag) till kommunens politiker;
Deltagit i demonstration; Diskuterat samhällsfrågor/
politik på forum eller bloggar på internet; Gillat/delat
inlägg om samhällsfrågor/politik på internet.
Svarsalternativ: Nej; Nej, men kan tänka mig att göra
det; Ja.
Resultaten baseras på 411 svar.
GR9k (randiga staplar) motsvarar genomsnittet för
de nio GR-kommuner som genomfört Lupp 2020.
’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.

90

60

52

67

53

47

60

80

Ej gjort något av
detta

70
60
50
40
30
20

15
12
10

36

30

12
9

35

39

10

30

24

Gjort något av
detta

10
0

TOT

Tj
Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

42

K

Ej gjort men kan
tänka sig göra
något av detta

TOT

Tj
GR9k: Åk8

K
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Aktivt samhällsengagemang
2017, 2020
2017

2020

Procent
40

36
30

30
24

Enkätfråga: Under de senaste 12 månaderna,
har du gjort något av följande?, med fem delfrågor: Tagit
kontakt med någon politiker, tjänsteperson
eller beslutsfattare i kommunen; Skrivit ett förslag
(medborgarförslag) till kommunens politiker;
Deltagit i demonstration; Diskuterat samhällsfrågor/
politik på forum eller bloggar på internet; Gillat/delat
inlägg om samhällsfrågor/politik på internet.

20

Svarsalternativ: Nej; Nej, men kan tänka mig att göra det;
Ja.

0

24

21
18

10

Samtliga

Tjejer

Killar

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Aktivt samhällsengagemang
-- efter boendeområde
Procent
40

Kode
35

Enkätfråga: Under de senaste 12 månaderna, har du gjort
något av följande?, med fem delfrågor: Tagit kontakt med
någon politiker, tjänsteperson eller beslutsfattare i
kommunen; Skrivit ett förslag (medborgarförslag) till
kommunens politiker; Deltagit i demonstration; Diskuterat
samhällsfrågor/politik på forum eller bloggar på internet;
Gillat/delat inlägg om samhällsfrågor/politik på internet.

37

36

30

31

30

22
20

Kungälv centrum
Kungälv central landsbygd
Kungälv kust
Kungälv nordost
Kungälv norra

10

Ytterby, Rollsbo

I gruppen ”Samtliga” ingår ungdomar bosatta i annat/okänt
område eller annan kommun.
Minsta antalet personer i områdesgrupperna är
30 ungdomar bosatta i Komarken.

30
25

20

Svarsalternativ: Nej; Nej, men kan tänka mig att göra det; Ja.
Resultaten visar andelen som svarat att de gjort något av
detta.

Komarken

SAMTLIGA

0

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

43
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Tror på stora möjligheter att själv föra fram åsikter till
beslutsfattare
Samtliga

Tjejer

Killar

Procent
30

20

20

18

Svarsalternativ: Mycket stora möjligheter; Ganska
stora möjligheter; Ganska små möjligheter; Mycket
små möjligheter/inga möjligheter; Vet inte.

15

15

Enkätfråga: Vilka möjligheter har du att föra fram
dina åsikter till de som bestämmer i kommunen?

13
12
10

Resultaten visar andelen som svarat ganska eller
mycket stora möjligheter, baserat på 411 svar.
GR9k (randiga staplar) motsvarar det
genomsnittliga åk8-resultatet för de nio GRkommuner som genomfört Lupp 2020.

0

Åk8

GR9k

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Tror på stora möjligheter att själv föra fram åsikter till
beslutsfattare
2013–2020

2013

2017

2020

Procent
30

Enkätfråga: Vilka möjligheter har du att föra fram dina
åsikter till de som bestämmer i kommunen?, med
svarsalternativen: Mycket stora möjligheter; Ganska stora
möjligheter; Ganska små möjligheter; Mycket små
möjligheter/inga möjligheter; Vet inte.
Frågan var något annorlunda formulerad 2013: Hur stor
möjlighet tror du att du själv har att föra fram dina åsikter
till dem som bestämmer i kommunen? samt föregicks av
informerande text med exempel på kommunens olika
verksamhetsområden.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket
stora möjligheter.

23

20

14

24

23

13

15

15
12

10

13

0

Samtliga

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

44

Tjejer

Killar
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Tror på stora möjligheter att själv föra fram åsikter till
beslutsfattare
-- efter boendeområde
Procent
30

Kode
Komarken
Kungälv centrum

20

Enkätfråga: Vilka möjligheter har du att föra fram dina
åsikter till de som bestämmer i kommunen?
Svarsalternativ: Mycket stora möjligheter;
Ganska stora möjligheter; Ganska små möjligheter;
Mycket små möjligheter/inga möjligheter; Vet inte.

20

Kungälv central landsbygd

19

16

15

14

17

Kungälv kust
13

10

Kungälv nordost

11

Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket
stora möjligheter.

Kungälv norra

8

Ytterby, Rollsbo

I gruppen ”Samtliga” ingår ungdomar bosatta i
annat/okänt område eller annan kommun.
Minsta antalet personer i områdesgrupperna är
30 ungdomar bosatta i Komarken.

SAMTLIGA

0

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Förtroende för politiker
Samtliga

Tjejer

Killar

Procent
90
80
70
60

Enkätfråga: Hur stort eller litet förtroende har du för
följande vuxna personer?, med två delfrågor: Politiker;
Vuxna i allmänhet.
Svarsalternativ: Mycket stort förtroende; Ganska stort
förtroende; Ganska litet förtroende; Mycket litet
förtroende.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller
mycket stort förtroende, baserat på 404 svar.
GR9k (randiga staplar) motsvarar det genomsnittliga
åk8-resultatet för de nio GR-kommuner som genomfört
Lupp 2020.

47

50

49
43

48

51
45

40
30
20
10
0

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

45

GR9k
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Förtroende för politiker
2017, 2020
2017

2020

Procent
90
80
70
60
50

Enkätfråga: Hur stort eller litet förtroende har du för
följande vuxna personer?, med två delfrågor: Politiker;
Vuxna i allmänhet.
Svarsalternativ: Mycket stort förtroende; Ganska stort
förtroende; Ganska litet förtroende; Mycket litet
förtroende.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket
stort förtroende.

47

40

48

47

49

46

43

30
20
10
0

Samtliga

Tjejer

Killar

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Förtroende för politiker
-- efter boendeområde
Procent
90

Kode

80

Komarken

70

Kungälv centrum

60

Enkätfråga: Hur stort eller litet förtroende har du för
följande vuxna personer?, med två delfrågor: Politiker;
Vuxna i allmänhet.
Svarsalternativ: Mycket stort förtroende; Ganska stort
förtroende; Ganska litet förtroende; Mycket litet förtroende.

50

55

Kungälv central landsbygd
50

40

48

51 51
44

43

20

I gruppen ”Samtliga” ingår ungdomar bosatta i
annat/okänt område eller annan kommun.

10

Minsta antalet personer i områdesgrupperna är
28 ungdomar bosatta i Komarken.

0

Kungälv kust
Kungälv nordost

30

Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket
stort förtroende.

47

27

Kungälv norra
Ytterby, Rollsbo
SAMTLIGA

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun
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Förtroende för vuxna i allmänhet
Samtliga

Tjejer

Killar

Procent
90
80

79

75

71

71

70

76
68

60

Enkätfråga: Hur stort eller litet förtroende har du för
följande vuxna personer?, med två delfrågor: Politiker;
Vuxna i allmänhet.
Svarsalternativ: Mycket stort förtroende; Ganska stort
förtroende; Ganska litet förtroende; Mycket litet
förtroende.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller
mycket stort förtroende, baserat på 402 svar.
GR9k (randiga staplar) motsvarar det genomsnittliga
åk8-resultatet för de nio GR-kommuner som
genomfört Lupp 2020.

50
40
30
20
10
0

Åk8

GR9k

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Förtroende för vuxna i allmänhet
2017, 2020
2017

2020

Procent
90
80
70

72

75

71

70

79

74

60
50

Enkätfråga: Hur stort eller litet förtroende har du för
följande vuxna personer?, med två delfrågor: Politiker;
Vuxna i allmänhet.
Svarsalternativ: Mycket stort förtroende; Ganska stort
förtroende; Ganska litet förtroende; Mycket litet
förtroende.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket
stort förtroende.

40
30
20
10
0

Samtliga

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

47

Tjejer

Killar
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Förtroende för vuxna i allmänhet
-- efter boendeområde
Procent
90
80

Kode

87

84
79

70

75

72 74

69

Komarken

75

Kungälv centrum

60

Enkätfråga: Hur stort eller litet förtroende har du för
följande vuxna personer?, med två delfrågor: Politiker;
Vuxna i allmänhet.

Kungälv central landsbygd

58

50

Kungälv kust

40

Svarsalternativ: Mycket stort förtroende; Ganska stort
förtroende; Ganska litet förtroende; Mycket litet förtroende.

Kungälv nordost

30

Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket
stort förtroende.

20

I gruppen ”Samtliga” ingår ungdomar bosatta i
annat/okänt område eller annan kommun.

10

Minsta antalet personer i områdesgrupperna är
29 ungdomar bosatta i Komarken.

0

Kungälv norra
Ytterby, Rollsbo
SAMTLIGA
Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Egna kunskaper om rättigheter i barnkonventionen
Procent
100
90

28

28

29

25

21

29

Vet inte vad BK är

21

Känner inte till

80
70

Enkätfråga: Känner du till vilka rättigheter du har
enligt barnkonventionen?
Svarsalternativ: Nej, jag vet inte alls vad barnkonventionen är för något; Nej, jag känner inte till
rättigheterna i barnkonventionen; Ja, jag känner
till rättigheterna i barnkonventionen – men vet
inte vad de innebär för mig i praktiken;
Ja, jag känner till rättigheterna i barnkonventionen
– och vet vad de kan innebära för mig i praktiken.
Resultaten baseras på 404 svar.
GR9k motsvarar genomsnittet för de nio GRkommuner som genomfört Lupp 2020.
’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.

60

15

9
20

20

19

50
40

35

39
32

32

36

28

Känner till men inte
i praktiken
Känner till och vet
vad de innebär

30
20
10

23

24

21

23

24

22

TOT

Tj

K

TOT

Tj

K

0

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

48

GR9k: Åk8
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Uppfattning om de flesta vuxnas kunskap om barnets rättigheter
i barnkonventionen
Procent
100
90
80

Enkätfråga: Tror du att vuxna i allmänhet känner
till barnets rättigheter enligt barnkonventionen?
Svarsalternativ: Nej, jag tror inte de flesta vuxna
vet vad barnkonventionen är för något; Nej, jag
tror inte de flesta vuxna känner till barnets
rättigheter i barnkonventionen; Ja, jag tror de
flesta vuxna känner till barnets rättigheter i
barnkonventionen – men inte bryr sig så mycket
om dem; Ja, jag tror de flesta vuxna känner till
barnets rättigheter i barnkonventionen – och
försöker ta hänsyn till dem.
Resultaten baseras på 399 svar.

11

9

14

11

70
60

28

12
16

10

9

13

12

33

35

26
29

12
13

31

Vet inte vad BK är
Känner inte till

50

Känner till men bryr
sig inte så mycket

40
30
20

48

54
43

44

44

44

K

TOT

Tj

K

10

Känner till och
försöker ta hänsyn

0

GR9k motsvarar genomsnittet för de nio GRkommuner som genomfört Lupp 2020.

TOT

Tj
Åk8

’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.

GR9k: Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Självskattad kunskap i relation till uppfattning om de flesta vuxnas
kunskap om barnets rättigheter i barnkonventionen
Procent
100
90
80

14

70
60

9

11
28

15

28

11

9

26

28

12

Vet inte vad BK är

29
16

20

29

Känner inte till

50
40

39

35

Enkätfrågor: Känner du till vilka rättigheter du har
enligt barnkonventionen? samt Tror du att vuxna i
allmänhet känner till barnets rättigheter enligt
barnkonventionen?
För svarsalternativ, se föregående bilder.
Resultaten baseras på minst 399 svar.

10

54

48

20

Känner till men
bara i teorin

32

30

43
24

23

21

0

Själv

Vuxna

Samtliga

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

49

Själv

Vuxna

Tjejer

Själv

Vuxna

Killar

Känner till innebörd
i praktiken
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Känner till rättigheterna i barnkonventionen
-- efter boendeområde
Procent

Kode

100

Komarken
87

80

60

Enkätfrågor: Känner du till vilka rättigheter du har enligt
barnkonventionen? samt Tror du att vuxna i allmänhet
känner till barnets rättigheter enligt barnkonventionen?

Kungälv centrum

81
75

71

68

67
53

52

54

75

73

72

77 76

63

59 57

Kungälv nordost

46

40

För svarsalternativ, se föregående bilder.
Resultaten visar andelen som svarat med något av de två
positiva svarsalternativen.

Kungälv norra
20

Ytterby, Rollsbo

I gruppen ”Samtliga” ingår elever bosatta i annat/okänt
område eller annan kommun.
Minsta antalet personer i områdesgrupperna är
28 elever bosatta i Komarken.

Kungälv central
landsbygd
Kungälv kust

SAMTLIGA

0

Egen kunskap

Vuxnas kunskap

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Trygghet

50

•

Utsatt för brott/hot

•

Upplever otrygghet
i vardagsmiljön

•

Utsatt för
mobbning/utfrysning

•

Blivit orättvist behandlad
och mått dåligt som följd

8 Presentation LUPP 2020 - KS2019/1816-9 LUPP-rapport 2020 : Lupp 2020 Kungälv

Utsatt för brott/hot
det senaste halvåret
Samtliga

Tjejer

Killar

Procent
40

28

30

Enkätfråga: Nu vill vi att du tänker tillbaka på de
senaste sex månaderna. Har något av detta hänt dig?,
med delfrågorna Någon har hotat mig; Någon har stulit
från mig; Jag har blivit utsatt för misshandel; Jag har
blivit utsatt för sexuellt våld/utnyttjande.

25

29
26

23
20

20

Svarsalternativ: Nej; Ja; Vill inte svara.
Resultaten visar andelen som svarat att (minst) något
av detta hänt, baserat på 412 personer som besvarat
åtminstone någon av delfrågorna.
GR9k (randiga staplar) motsvarar det genomsnittliga
åk8-resultatet för de nio GR-kommuner som genomfört
Lupp 2020.

10

0

Åk8

GR9k

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Utsatt för brott/hot
2013–2020
2013

2017

2020

Procent
40

Enkätfråga: Nu vill vi att du tänker tillbaka på de senaste
sex månaderna. Har något av detta hänt dig?,
med delfrågorna: Någon har hotat mig; Någon har stulit
från mig; Jag har blivit utsatt för misshandel; Jag har
blivit utsatt för sexuellt våld/ utnyttjande.

30

Svarsalternativ: Nej; Ja; Vill inte svara.

20

2013 var frågan utformad på ett annat sätt med sex
möjliga svarsalternativ: Jag har inte vågat gå ut; Någon
har hotat mig; Någon har stulit från mig; Jag har blivit
utsatt för misshandel; Jag har blivit utsatt för sexuellt
våld/utnyttjande; Inget av detta har hänt mig (möjligt att
kryssa för flera).

10

Resultaten visar andelen som svarat ja (eller 2013
kryssat för) beträffande något av: hot, stöld, misshandel,
sexuellt våld/utnyttjande.

31

30

28
25

23
20

7

8

6

0

Samtliga

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

51

Tjejer

Killar
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Utsatt för brott/hot
-- efter boendeområde
Procent
40

Kode
Komarken

35
30

Enkätfråga: Nu vill vi att du tänker tillbaka på de senaste sex
månaderna. Har något av detta hänt dig?, med delfrågorna
Någon har hotat mig; Någon har stulit från mig; Jag har blivit
utsatt för misshandel; Jag har blivit utsatt för sexuellt våld/
utnyttjande.

Kungälv centrum

30
27

Kungälv central landsbygd
24

20

22
19

23

Kungälv kust

18

Kungälv nordost

Svarsalternativ: Nej; Ja; Vill inte svara.
Resultaten visar andelen som svarat att (minst) något av detta
hänt, av dem besvarat åtminstone någon av delfrågorna.

Kungälv norra

10

Ytterby, Rollsbo

I gruppen ”Samtliga” ingår ungdomar bosatta i annat/okänt
område eller annan kommun.
0

Minsta antalet personer i områdesgrupperna är
30 ungdomar bosatta i Komarken.

3

SAMTLIGA
Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Otrygghet i vardagsmiljön
Samtliga

Tjejer

Killar

Procent
60

Enkätfråga: Hur ofta känner du dig trygg på följande
ställen?, med nio delfrågor: I hemmet; I mitt
bostadsområde; På stan eller i centrum; På buss, tåg
eller liknande; På internet; På väg till eller från skolan;
I skolan; På träningen eller annan organiserad
fritidsaktivitet; På ungdomens hus, fritidsgård eller
liknande.
Svarsalternativ: Aldrig; Sällan; Oftast; Alltid samt för
de två sista delfrågorna Ej aktuellt.
Resultaten visar andelen som svarat ”aldrig” eller
”sällan” på minst en delfråga, baserat på 412 svar.
Svarspersoner som inte besvarat någon av
delfrågorna är exkluderade ur analysen.
GR9k (randiga staplar) motsvarar det genomsnittliga
åk8-resultatet för de nio GR-kommuner som
genomfört Lupp 2020.
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41
40

37
31

28

30

24

20
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0

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun
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GR9k
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Otrygghet i vardagsmiljön
2017, 2020
2017

2020

Procent
60

50

40

Enkätfråga: Hur ofta känner du dig trygg på följande
ställen?, med nio delfrågor: I hemmet; I mitt
bostadsområde; På stan eller i centrum; På buss, tåg eller
liknande; På internet; På väg till eller från skolan; I skolan;
På träningen eller annan organiserad fritidsaktivitet; På
ungdomens hus, fritidsgård eller liknande.

40

37

35

30

31

27

24

20

Svarsalternativ: Aldrig; Sällan; Oftast; Alltid samt för de två
sista delfrågorna Ej aktuellt.

10

Resultaten visar andelen som svarat ”aldrig” eller ”sällan”
på minst en delfråga. Svarspersoner som inte besvarat
någon av delfrågorna är exkluderade ur analysen.

0

Samtliga

Tjejer

Killar

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Otrygghet i vardagsmiljön
-- efter boendeområde
Procent
60

Enkätfråga: Hur ofta känner du dig trygg på följande ställen?,
med nio delfrågor: I hemmet; I mitt bostadsområde; På stan
eller i centrum; På buss, tåg eller liknande; På internet;
På väg till eller från skolan; I skolan; På träningen eller
annan organiserad fritidsaktivitet; På ungdomens hus,
fritidsgård eller liknande.

I gruppen ”Samtliga” ingår ungdomar bosatta i annat/okänt
område eller annan kommun.
Minsta antalet personer i områdesgrupperna är
30 ungdomar bosatta i Komarken.

Komarken

50

Kungälv centrum

40

30

Svarsalternativ: Aldrig; Sällan; Oftast; Alltid samt för de två
sista delfrågorna Ej aktuellt.
Resultaten visar andelen som svarat ”aldrig” eller ”sällan”
på minst en delfråga. Svarspersoner som inte besvarat
någon av delfrågorna är exkluderade ur analysen.

Kode

32

33
30

20

27

25

31

27
22

10

Kungälv central landsbygd

36

Kungälv kust
Kungälv nordost
Kungälv norra
Ytterby, Rollsbo
SAMTLIGA

0

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

53
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Otrygga vardagsmiljöer

18

Stan/centrum

8
9
12
4
6

Skolan

8
3

Ungdomens hus/fritidsgård/
liknande*

5
3
7
4
5

Bostadsområdet

3
4

Till/från skolan

6
2

Träningen/annan organiserad
fritidsaktivitet**

Resultaten visar andelen som svarat ”aldrig” eller
”sällan”. Ungdomar som svarat ”ej aktuellt” om en
vardagsmiljö ingår inte i analysen av denna miljö.

3
2
4
1
1
0

Hemmet

* Andelen som svarat ”ej aktuellt” var 18 procent.
Procent

** Andelen som svarat ”ej aktuellt” var 27 procent.

Killar

20

Internet

Svarsalternativ: Aldrig; Sällan; Oftast; Alltid samt för
de två sista delfrågorna Ej aktuellt.

Tjejer

14

Kollektivtrafiken

Enkätfråga: Hur ofta känner du dig trygg på
följande ställen?, med nio delfrågor: I hemmet; I
mitt bostadsområde; På stan eller i centrum; På
buss, tåg eller liknande; På internet; På väg till eller
från skolan; I skolan; På träningen eller annan
organiserad fritidsaktivitet; På ungdomens hus,
fritidsgård eller liknande.

Samtliga

22
12

0

10

20

30

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Utsatt för mobbning/utfrysning
det senaste halvåret
Procent
40

33
31
30

26

28

25

26
20

22
20

Enkätfråga: Under de senaste sex månaderna,
har du blivit mobbad, trakasserad eller utfryst?
Svarsalternativ: Ja, under en längre period; Ja,
enstaka gånger; Nej.
Resultaten baseras på 412 svar. Den redovisade
andelen över staplarna motsvarar samtliga
utsatta.
GR9k motsvarar genomsnittet för de nio GRkommuner som genomfört Lupp 2020.

18

18

16

14

Enstaka
gånger

10

0

3

4

3

TOT

Tj

K

Åk8

’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

54

6

TOT

7
4

Tj
GR9k: Åk8

K

Under en
längre period
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Utsatt för mobbning/utfrysning det senaste halvåret
2017, 2020
2017

2020

Procent
40

39
30

31
29
25

20

18

17
Enkätfråga: Under de senaste sex månaderna, har du
blivit mobbad, trakasserad eller utfryst?

10

Svarsalternativ: Ja, under en längre period; Ja, enstaka
gånger; Nej.
Resultaten visar andelen som svarat ”ja” oavsett hur
många gånger/hur länge.

0

Samtliga

Tjejer

Killar

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Utsatt för mobbning/utfrysning
det senaste halvåret -- efter boendeområde
Procent
40

Kode
Komarken

30

31
29

Enkätfråga: Under de senaste sex månaderna, har du
blivit mobbad, trakasserad eller utfryst?

20

Kungälv centrum
27
25 25

23
20

19

Svarsalternativ: Ja, under en längre period;
Ja, enstaka gånger; Nej.
Resultaten visar andelen som svarat ja (att det skett
enstaka gånger eller under en längre period).

Kungälv kust
18

Kungälv nordost
Kungälv norra

10

Ytterby, Rollsbo

I gruppen ”Samtliga” ingår ungdomar bosatta i
annat/okänt område eller annan kommun.
Minsta antalet personer i områdesgrupperna är
30 ungdomar bosatta i Komarken.

Kungälv central landsbygd

SAMTLIGA

0

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

55
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Blivit orättvist behandlad och mått dåligt som följd
det senaste halvåret
Procent
70
60

52
50
40

Enkätfråga: Har du, de senaste sex månaderna,
upplevt att du har blivit orättvist behandlad på ett
sätt så att du har mått dåligt?

30

Svarsalternativ: Ja, flera gånger; Ja, någon gång;
Nej.

20

Resultaten baseras på 411 svar. Den redovisade
andelen över staplarna motsvarar samtliga
utsatta.

10

44
33

36

31

28

29

30

24

23

Någon gång
11

8

15

11

Flera gånger
7

5

0

GR9k motsvarar genomsnittet för de nio GRkommuner som genomfört Lupp 2020.

37

42

TOT

Tj

K

TOT

Åk8

’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.

Tj

K

GR9k: Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Blivit orättvist behandlad och mått dåligt som följd
det senaste halvåret
2017, 2020
2017

Procent

2020

70
60
50
40
30

51
44

42
36

30

29

20
10

Enkätfråga: Har du, de senaste sex månaderna,
upplevt att du har blivit orättvist behandlad på ett
sätt så att du har mått dåligt?
Svarsalternativ: Ja, flera gånger; Ja, någon gång;
Nej.

11

8

12

11

5

0

Samtliga

Tjejer

Minst någon gång

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

56

Killar

Samtliga

11

Tjejer
Flera gånger

Killar
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Blivit orättvist behandlad och mått dåligt som följd
det senaste halvåret -- efter boendeområde
Procent
50

Kode
Komarken

43

40
39

37

36 35 35

Kungälv centrum

36

Kungälv central landsbygd

30
28

27

Enkätfråga: Har du, de senaste sex månaderna, upplevt
att du har blivit orättvist behandlad på ett sätt så att du
har mått dåligt?
Svarsalternativ: Ja, flera gånger; Ja, någon gång; Nej.

Kungälv kust

20

Kungälv nordost
10

10
6

Minsta antalet personer i områdesgrupperna är
30 ungdomar bosatta i Kode respektive Komarken.

3 2

0

Minst någon gång

Kungälv norra

13

13

10

I gruppen ”Samtliga” ingår ungdomar bosatta i
annat/okänt område eller annan kommun.

3

8

Ytterby, Rollsbo
SAMTLIGA

Flera gånger

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Hälsa

57

•

God hälsa

•

Hälsobesvär

•

Träning

•

Röker cigaretter

•

Snusar

•

Dricker alkohol:
starköl/starkcider/
alkoläsk/vin/sprit

•

Dricker folköl

•

Använt narkotika

•

Livstillfredsställelse
som helhet
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God hälsa
Procent
100

80

72
38

85

85

37

37

38

59

60

72
60
39

40
Enkätfråga: Under de senaste sex månaderna,
hur bedömer du din hälsa, hur du mår eller
känner dig?
Svarsalternativ: Mycket bra; Ganska bra; Varken
bra eller dålig; Ganska dålig; Mycket dålig.
Resultaten baseras på 409 svar. Den redovisade
andelen över staplarna visar summan av ganska
och mycket bra hälsa.
GR9k motsvarar genomsnittet för de nio GRkommuner som genomfört Lupp 2020.

48

40

34

Ganska bra

48
34

Mycket bra

20

21

20
0

TOT

Tj

K

TOT

Åk8

’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.

Tj

K

GR9k: Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

God hälsa
2013–2020
2013

2017

2020

Procent
100

80

86
80

76

60

72

86

74
67
59

Enkätfrågan: Under de senaste sex månaderna,
hur bedömer du din hälsa, hur du mår eller känner dig?
Svarsalternativ: Mycket bra; Ganska bra; Varken bra eller
dålig; Ganska dålig; Mycket dålig.
2013 års fråga var något annorlunda formulerad:
Hur bedömer du din hälsa, om du ser tillbaka på det
senaste halvåret? Resultaten visar andelen som svarat
ganska/mycket bra.

40

20

0

Samtliga

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

58

Tjejer

Killar

85
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God hälsa
-- efter boendeområde
Procent
100

80

Kode
Komarken
81
75

60

Enkätfråga: Under de senaste sex månaderna, hur bedömer
du din hälsa, hur du mår eller känner dig?

67

76

74 75
68

66

Kungälv centrum

72

Kungälv central landsbygd
Kungälv kust

40

Kungälv nordost

Svarsalternativ: Mycket bra; Ganska bra; Varken bra eller
dålig; Ganska dålig; Mycket dålig.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket bra.

Kungälv norra
20

Ytterby, Rollsbo

I gruppen ”Samtliga” ingår ungdomar bosatta i annat/okänt
område eller annan kommun.
Minsta antalet personer i områdesgrupperna är
30 ungdomar bosatta i Komarken.

SAMTLIGA

0

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Hälsobesvär
minst flera gånger i veckan
Samtliga

Tjejer

Killar

Procent
80

Enkätfråga: Hur ofta har du haft följande besvär
under de senaste sex månaderna?, med sex
delfrågor: Huvudvärk; Ont i magen; Känt dig stressad;
Känt dig nedstämd, deppig eller nere; Svårt att
somna; Sovit dåligt på natten.

70

50
40

Någon eller några gånger i månaden; En gång i
veckan; Flera gånger i veckan; I stort sett varje dag.

30

GR9k (randiga staplar) motsvarar det genomsnittliga
åk8-resultatet för de nio GR-kommuner som
genomfört Lupp 2020.

60

59

60

Svarsalternativ: Sällan eller aldrig;

Resultaten visar andelen som svarat att man ”flera
gånger i veckan” eller ”i stort sett varje dag” har haft
minst något av de sex typerna av besvär, baserat på
408 svar.

76

75

44

42

20
10
0

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

59

GR9k
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Hälsobesvär minst flera gånger i veckan
2017, 2020
2017

2020

Procent
80
70

75

73

60

Enkätfråga: Hur ofta har du haft följande besvär under de
senaste sex månaderna?, med sex delfrågor: Huvudvärk;
Ont i magen; Känt dig stressad; Känt dig nedstämd,
deppig eller nere; Svårt att somna; Sovit dåligt på natten.
Svarsalternativ: Sällan eller aldrig; Någon eller några
gånger i månaden; En gång i veckan;
Flera gånger i veckan; I stort sett varje dag.
Resultaten visar andelen som svarat att man
”flera gånger i veckan” eller ”i stort sett varje dag” har
haft minst något av de sex typerna av besvär.

59

57

50
40

42

39
30
20
10
0

Samtliga

Tjejer

Killar

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Hälsobesvär
minst flera gånger i veckan-- efter boendeområde
Procent
80
70

Enkätfråga: Hur ofta har du haft följande besvär under de
senaste sex månaderna?, med sex delfrågor: Huvudvärk;
Ont i magen; Känt dig stressad; Känt dig nedstämd (deppig
eller nere); Svårt att somna; Sovit dåligt på natten.

60

Svarsalternativ: Sällan eller aldrig; Någon eller några gånger
i månaden; En gång i veckan; Flera gånger i veckan;
I stort sett varje dag.

40

Resultaten visar andelen som svarat att man ”flera gånger i
veckan” eller ”i stort sett varje dag” har haft minst något av
de sex typerna av besvär.
I gruppen ”Samtliga” ingår ungdomar bosatta i annat/okänt
område eller annan kommun.
Minsta antalet personer i områdesgrupperna är
30 ungdomar bosatta i Komarken.

50

Kode
74

Komarken

66
59

57

56
50

47

59 59

Kungälv centrum
Kungälv central landsbygd
Kungälv kust

30

Kungälv nordost

20

Kungälv norra

10

Ytterby, Rollsbo
SAMTLIGA

0

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

60
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Olika typer av hälsobesvär minst flera gånger i veckan
Huvudvärk

Ont i magen

Stressad

Nedstämd

Svårt att somna

Dålig nattsömn

Procent
70
63

60
50

Enkätfråga: Hur ofta har du haft följande besvär
under de senaste sex månaderna?, med sex
delfrågor: Huvudvärk; Ont i magen; Känt dig
stressad; Känt dig nedstämd, deppig eller nere;
Svårt att somna; Sovit dåligt på natten.
Svarsalternativ: Sällan eller aldrig; Någon eller
några gånger i månaden; En gång i veckan;
Flera gånger i veckan; I stort sett varje dag.
Resultaten visar andelen som svarat att man har
haft respektive besvär ”flera gånger i veckan”
eller ”i stort sett varje dag”, baserat på minst
404 svar.

46

45

40
30

31

30
27

20
20

17
10

26

24

24

21

20

15

14

13
9

7

0

Samtliga

Tjejer

Killar

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Träning
Flera gånger i veckan

Max några gånger i månaden

Procent
80
70

Enkätfråga: Hur ofta brukar du träna så att du blir
andfådd eller svettas? Tänk på träning både i och
utanför skolan.
Svarsalternativen: I stort sett varje dag; Flera gånger
i veckan; En gång i veckan; Någon eller några gånger
i månaden; Sällan eller aldrig.
Resultaten visar dels andelen som svarat ”i stort sett
varje dag” eller ”flera gånger i veckan”, dels andelen
som svarat ”någon eller några gånger i månaden”
eller ”sällan eller aldrig”, baserat på 407 svar.
Svarsalternativet ”en gång i veckan” (resterande
andel) visas inte.
GR9k motsvarar genomsnittet för de nio GRkommuner som genomfört Lupp 2020.

80

75

77

73

71

71

60
50
40
30
20
10

Tj
Åk8

’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

61

10

7

0

TOT

15

13

13

10

K

TOT

Tj
GR9k: Åk8

K
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Regelbunden träning
2013–2020
2013

2017

2020

Procent
90

86

80
70

Enkätfråga: Hur ofta brukar du träna så att du blir
andfådd eller svettas? Tänk på träning både i och
utanför skolan., med svarsalternativen: I stort sett
varje dag; Flera gånger i veckan; En gång i veckan;
Någon eller några gånger i månaden; Sällan eller
aldrig.
Före 2017 saknades förtydligandet att frågan avser
träning även i skolan. Även svarsalternativen var
något annorlunda formulerade: Varje dag; Flera
gånger i veckan; En gång i veckan; Någon gång i
månaden; Mer sällan eller aldrig.
Resultaten visar dels andelen som svarat ”flera
gånger i veckan” eller oftare.

77

79

75

75

67

60

72

80

71

50
40
30
20
10
0

Samtliga

Tjejer

Killar

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Regelbunden träning
-- efter boendeområde
Procent
90
80

Kode
84

81 80
74

70

74 72 72

60

Enkätfråga: Hur ofta brukar du träna så att du blir andfådd
eller svettas? Tänk på träning både i och utanför skolan.
Svarsalternativ: I stort sett varje dag; Flera gånger i veckan;
En gång i veckan; Någon eller några gånger i månaden;
Sällan eller aldrig.

10

Minsta antalet personer i områdesgrupperna är
30 ungdomar bosatta i Komarken.

Kungälv nordost

30

I gruppen ”Samtliga” ingår ungdomar bosatta i
annat/okänt område eller annan kommun.

Kungälv centrum

Kungälv kust

40

20

Komarken

Kungälv central landsbygd

50

Resultaten visar andelen som svarat ”i stort sett varje dag”
eller ”flera gånger i veckan”.

77 75

Kungälv norra
Ytterby, Rollsbo
SAMTLIGA

0

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

62
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Tränar max några gånger i månaden
-- efter boendeområde
Procent
25

Kode
Komarken

20

Kungälv centrum
17

15

Enkätfråga: Hur ofta brukar du träna så att du blir andfådd
eller svettas? Tänk på träning både i och utanför skolan.

Kungälv central landsbygd
Kungälv kust

13

Svarsalternativ: I stort sett varje dag; Flera gånger i veckan;
En gång i veckan; Någon eller några gånger i månaden;
Sällan eller aldrig.

12

10

11 11

10

Kungälv nordost

10
9

Resultaten visar andelen som svarat ”någon eller några
gånger i månaden” eller ”sällan eller aldrig”.

Kungälv norra

5

Ytterby, Rollsbo

I gruppen ”Samtliga” ingår ungdomar bosatta i
annat/okänt område eller annan kommun.

3

SAMTLIGA

0

Minsta antalet personer i områdesgrupperna är
30 ungdomar bosatta i Komarken.

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Röker cigaretter
Procent
100
90

Sällan/aldrig

80
70

Någon/några
ggr i månaden

60
50

96

97

93

94

98

95

En/flera gånger i
veckan

40

Enkätfråga: Hur ofta brukar du…, med Röka
cigaretter som en av fyra delfrågor.
Svarsalternativ: Sällan eller aldrig; Någon eller
några gånger i månaden; En gång i veckan;
Flera gånger i veckan; I stort sett varje dag.
Resultaten baseras på 411 svar.
GR9k motsvarar genomsnittet för de nio GRkommuner som genomfört Lupp 2020.
’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.

30
20

I stort sett varje
dag

10
0

1

2

1
1

TOT

Tj
Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

63

1

1 1

K

3
2

1

TOT

1

4
2

1

Tj
GR9k: Åk8
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Röker cigaretter
2013–2020
2013

2017

2020

Procent
25

20

Enkätfråga: Hur ofta brukar du…, med Röka cigaretter som
en av fyra delfrågor.

15

Fem svarsalternativ: Sällan eller aldrig; Någon eller några
gånger i månaden; En gång i veckan; Flera gånger i
veckan; I stort sett varje dag.

10

2013 ingick sex svarsalternativ, något annorlunda
formulerade: Aldrig; Någon gång per år; Någon gång i
månaden; En gång i veckan; Flera gånger i veckan; Varje
dag.
Resultaten visar andelen som svarat att de röker minst
varje vecka.

5

3

2

0

2

3

1

Samtliga

3

2

Tjejer

3

2

Killar

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Röker cigaretter
-- efter boendeområde
Procent
25

Kode
Komarken

20

Kungälv centrum
Enkätfråga: Hur ofta brukar du..?, med Röka cigaretter som
en av fyra delfrågor.
Svarsalternativ: Sällan eller aldrig; Någon eller några gånger
i månaden; En gång i veckan; Flera gånger i veckan;
I stort sett varje dag.
Resultaten visar andelen som svarat att de röker cigaretter
minst varje vecka.

Kungälv kust
10

Kungälv nordost
Kungälv norra

5

I gruppen ”Samtliga” ingår ungdomar bosatta i annat/okänt
område eller annan kommun.
Minsta antalet personer i områdesgrupperna är
30 ungdomar bosatta i Komarken.

Kungälv central landsbygd

15

0

0

3

Ytterby, Rollsbo
2

2

0

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

64

0

1

1

2

SAMTLIGA
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Snusar
Procent
100
90

Sällan/aldrig

80
70

Någon/några
ggr i månaden

60
50

96

93

95

97

91

95

En/flera gånger i
veckan

40

Enkätfråga: Hur ofta brukar du…, med
Snusa som en av fyra delfrågor.
Svarsalternativ: Sällan eller aldrig; Någon eller
några gånger i månaden; En gång i veckan;
Flera gånger i veckan; I stort sett varje dag.
Resultaten baseras på 407 svar.
GR9k motsvarar genomsnittet för de nio GRkommuner som genomfört Lupp 2020.

30
20
10
0

2

2

1
1

TOT

1

Tj

2

K

1
2

3
2
2

3 2

TOT

Åk8

’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.

0

Tj

I stort sett varje
dag

3
2
4

K

GR9k: Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Snusar
2013–2020
2013

2017

2020

Procent
25

20

Enkätfråga 2020: Hur ofta brukar du…, med Snusar som
en av fyra delfrågor.
Fem svarsalternativ: Sällan eller aldrig; Någon eller några
gånger i månaden; En gång i veckan; Flera gånger i
veckan; I stort sett varje dag.
2013 ingick sex svarsalternativ, något annorlunda
formulerade: Aldrig; Någon gång per år; Någon gång i
månaden; En gång i veckan; Flera gånger i veckan; Varje
dag.
Resultaten visar andelen som svarat att de snusar minst
varje vecka.

15

10

5

0

2

2

Samtliga

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

65

2

1

0

Tjejer

3

4

1

Killar

3
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Snusar
-- efter boendeområde
Procent
25

Kode
Komarken

20

Kungälv centrum
Kungälv central landsbygd

15

Enkätfråga: Hur ofta brukar du..?, med Snusa som en av
fyra delfrågor.

Kungälv kust

Svarsalternativ: Sällan eller aldrig; Någon eller några gånger
i månaden; En gång i veckan; Flera gånger i veckan;
I stort sett varje dag.

10

Kungälv nordost
Kungälv norra

Resultaten visar andelen som svarat att de snusar minst
varje vecka.

5

I gruppen ”Samtliga” ingår ungdomar bosatta i annat/okänt
område eller annan kommun.

0

0

Minsta antalet personer i områdesgrupperna är
29 ungdomar bosatta i Komarken.

3

Ytterby, Rollsbo
2

3

2

0

3

0

2

SAMTLIGA

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Dricker alkohol
starköl, starkcider, alkoläsk, vin, sprit
Procent
100

94

93

94

90

88

91

90
80
70
60
50

Enkätfråga: Hur ofta brukar du…, med
Dricka starköl, starkcider, alkoläsk, vin eller sprit
som en av fyra delfrågor.

40

Svarsalternativ: Sällan eller aldrig; Någon eller
några gånger i månaden; En gång i veckan;
Flera gånger i veckan; I stort sett varje dag.

20

Resultaten baseras på svar.
GR9k motsvarar genomsnittet för de nio GRkommuner som genomfört Lupp 2020.
’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.

Sällan/aldrig

30

Någon/några
ggr i månaden

10
0

5

TOT

5
2

5

Tj

K

1

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

66

1

7
3

10
2

6
3

TOT

Tj

K

GR9k: Åk8

Varje vecka
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Dricker alkohol
starköl, starkcider, alkoläsk, vin, sprit
2013–2020

2013

2017

2020

Procent
25

20

Enkätfråga: Hur ofta brukar du…, med Dricka starköl,
starkcider, alkoläsk, vin eller sprit som en av fyra delfrågor.

15

Fem svarsalternativ: Sällan eller aldrig; Någon eller några
gånger i månaden; En gång i veckan; Flera gånger i
veckan; I stort sett varje dag.

10

2013 ingick sex svarsalternativ, något annorlunda
formulerade: Aldrig; Någon gång per år; Någon gång i
månaden; En gång i veckan; Flera gånger i veckan; Varje
dag.
Resultaten visar andelen som svarat att de dricker alkohol
minst varje månad.

5

6

6

4

5

7

5

5

6

4

0

Samtliga

Tjejer

Killar

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Dricker alkohol
starköl, starkcider, alkoläsk, vin, sprit -- efter boendeområde
Procent
25

Kode
Komarken

20

Kungälv centrum
Enkätfråga: Hur ofta brukar du..?, med Dricka starköl,
starkcider, alkoläsk, vin eller sprit som en av fyra delfrågor.
Svarsalternativ: Sällan eller aldrig; Någon eller några gånger
i månaden; En gång i veckan; Flera gånger i veckan;
I stort sett varje dag.
Resultaten visar andelen som svarat att de dricker alkohol
minst varje månad.

Kungälv kust

13
10

Kungälv nordost
9

Kungälv norra

7

5

I gruppen ”Samtliga” ingår ungdomar bosatta i annat/okänt
område eller annan kommun.
Minsta antalet personer i områdesgrupperna är
30 ungdomar bosatta i Kode respektive Komarken.

Kungälv central landsbygd

15

6
4

3

3

2

0

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

67

3

Ytterby, Rollsbo
SAMTLIGA
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Dricker folköl
Procent
100

97

98

95

94

96

92

90
80
70
60
50

Enkätfråga: Hur ofta brukar du…, med
Dricka folköl som en av fyra delfrågor.
Svarsalternativ: Sällan eller aldrig; Någon eller
några gånger i månaden; En gång i veckan;
Flera gånger i veckan; I stort sett varje dag.
Resultaten baseras på 410 svar.
GR9k motsvarar genomsnittet för de nio GRkommuner som genomfört Lupp 2020.

Sällan/aldrig

40
30

Någon/några
ggr i månaden

20
10
0

1

2

TOT

Tj

1
1

3

K

2

4

TOT

Åk8

’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.

3

2

6
1

Tj

Varje vecka

2

K

GR9k: Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Dricker folköl
2013–2020
2013

2017

2020

Procent
25

20

Enkätfråga: Hur ofta brukar du…, med Dricka folköl som
en av fyra delfrågor.

15

Fem svarsalternativ: Sällan eller aldrig; Någon eller några
gånger i månaden; En gång i veckan; Flera gånger i
veckan; I stort sett varje dag.

10

2013 ingick sex svarsalternativ, något annorlunda
formulerade: Aldrig; Någon gång per år; Någon gång i
månaden; En gång i veckan; Flera gånger i veckan; Varje
dag.
Resultaten visar andelen som svarat att de dricker folköl
minst varje månad.

5

3

4

0

Samtliga

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

68

3

4
2

3

Tjejer

4

2

Killar

5
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Dricker folköl
- efter boendeområde
Procent
25

Kode
Komarken

20

Kungälv centrum
Kungälv central landsbygd

15

Enkätfråga: Hur ofta brukar du..?, med Dricka folköl som en
av fyra delfrågor.

Kungälv kust

Svarsalternativ: Sällan eller aldrig; Någon eller några gånger
i månaden; En gång i veckan; Flera gånger i veckan;
I stort sett varje dag.

10

Kungälv nordost
Kungälv norra

Resultaten visar andelen som svarat att de dricker folköl
minst varje månad.

5

I gruppen ”Samtliga” ingår ungdomar bosatta i annat/okänt
område eller annan kommun.

6
3

0

Minsta antalet personer i områdesgrupperna är
30 ungdomar bosatta i Komarken.

Ytterby, Rollsbo

4
0

2

2

3

0

3

SAMTLIGA

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Använt narkotika
Procent
25

20

Enkätfråga: Har du någon gång använt narkotika?
Med narkotika avses t.ex. marijuana, amfetamin,
kokain, heroin, GHB och andra narkotikaklassade
preparat.
Svarsalternativ: Ja, flera gånger; Ja, ett fåtal
gånger; Ja, en gång; Nej.
Resultaten baseras på 410 svar. Den redovisade
andelen över staplarna motsvarar samtliga som
använt narkotika.
GR9k motsvarar genomsnittet för de nio GRkommuner som genomfört Lupp 2020.
’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.

15

En gång
10

Ett fåtal gånger
5

0

2

3

2

1

2

1

1

1

TOT

Tj
Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

69

4

4

4

2

2

2

1

1
1

1
1

1
1

K

TOT

Tj

K

GR9k: Åk8

Flera gånger
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Använt narkotika
2013–2020
2013

2017

2020

Procent
25

20

15

10

Enkätfråga 2020: Har du någon gång använt narkotika?
Med narkotika avses t.ex. marijuana, amfetamin, kokain,
heroin, GHB och andra narkotikaklassade preparat.
Svarsalternativ: Ja, flera gånger; Ja, ett fåtal gånger; Ja, en
gång; Nej.
2013 års fråga gav inga exempel.

5

3

0

0

2

0

2

Samtliga

Resultaten visar andelen som svarat ja.

3

3

0

Tjejer

2

Killar

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Använt narkotika
- efter bostadsområde
Procent
25

Kode
Komarken

20

Kungälv centrum
Kungälv central landsbygd

15

Enkätfråga: Har du någon gång använt narkotika?
Med narkotika avses t.ex. marijuana, amfetamin, kokain,
heroin, GHB och andra narkotikaklassade preparat.

Kungälv kust
10

Kungälv nordost

Svarsalternativ: Ja, flera gånger; Ja, ett fåtal gånger;
Ja, en gång; Nej.
Resultaten visar andelen som svarat ja (en eller flera gånger).

Kungälv norra
5

I gruppen ”Samtliga” ingår ungdomar bosatta i annat/okänt
område eller annan kommun.
Minsta antalet personer i områdesgrupperna är
30 ungdomar bosatta i Komarken.

4
0

0

0

2

3

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

70

Ytterby, Rollsbo

4
0

1

2

SAMTLIGA
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Livstillfredsställelse som helhet
Samtliga

Tjejer

Killar

Procent

95

100

91

88

83

81

77

80

60

Enkätfråga: Hur nöjd eller missnöjd är du med ditt
liv när det handlar om följande?, med Livet i sin
helhet som en av flera delfrågor.

40

Svarsalternativ: Mycket missnöjd; Ganska missnöjd;
Ganska nöjd; Mycket nöjd.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller
mycket nöjd, baserat på 414 svar.
GR9k (randiga staplar) motsvarar det
genomsnittliga åk8-resultatet för de nio GRkommuner som genomfört Lupp 2020.

20

0

Åk8

GR9k

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Livstillfredsställelse som helhet
2017, 2020
2017

2020

Procent
100

80

85

95

90

88
81

80

60

40

Enkätfråga: Hur nöjd eller missnöjd är du med ditt liv när
det handlar om följande?, med Livet i sin helhet som en av
flera delfrågor.

20

Svarsalternativ: Mycket missnöjd; Ganska missnöjd;
Ganska nöjd; Mycket nöjd.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket
nöjd.

0

Samtliga

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

71

Tjejer

Killar
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Livstillfredsställelse
- efter boendeområde
Procent
100

97
80

Enkätfråga: Hur nöjd eller missnöjd är du med ditt liv
när det handlar om följande?, med Livet i sin helhet
som en av flera delfrågor.

60

Svarsalternativ: Mycket missnöjd; Ganska missnöjd;
Ganska nöjd; Mycket nöjd.

40

Resultaten visar andelen som svarat ganska eller
mycket nöjd.

87

Kode
93

92
85 85 83 85

88

Kungälv centrum
Kungälv central landsbygd
Kungälv kust
Kungälv nordost
Kungälv norra

20

Ytterby, Rollsbo

I gruppen ”Samtliga” ingår ungdomar bosatta i
annat/okänt område eller annan kommun.
Minsta antalet personer i områdesgrupperna är
31 ungdomar bosatta i Kode respektive Komarken.

Komarken

SAMTLIGA

0

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Arbete

•

72

Hade sommarjobb
senaste sommaren
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Hade sommarjobb senaste sommaren
Procent
100

80

60

77

73

82

76

73

79

Nej, sökte inte

40

Enkätfråga: Hade du ett sommarjobb i somras?,
Svarsalternativ: Ja; Nej, men jag försökte att få
ett sommarjobb utan att lyckas; Nej, jag sökte
inte något sommarjobb.
Resultaten baseras på 410 svar.
GR9k motsvarar genomsnittet för de nio GRkommuner som genomfört Lupp 2020.

20

12

10

10

13

8
10

16

14

TOT

Tj

K

TOT

0

17

Ja

10

Åk8

’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.

Nej, men sökte

10

11

Tj

K

GR9: Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Hade sommarjobb senaste sommaren
2013–2020
2013

2017

2020

Procent
40

30

20

16

Enkätfråga 2020: Hade du ett sommarjobb i somras?
Svarsalternativ: Ja; Nej, men jag försökte att få ett
sommarjobb utan att lyckas; Nej, jag sökte inte något
sommarjobb.
2013 års svarsalternativ var något annorlunda
formulerade men med helt jämförbar innebörd.

21

10

13

13

12

16

14
11

10

0

Samtliga

Resultaten visar andelen som svarat ja.

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

73

Tjejer

Killar
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Hade sommarjobb senaste sommaren
-- efter boendeområde
Procent
40

Kode
Komarken

35
30

Kungälv centrum

29

Kungälv central landsbygd

Svarsalternativ: Ja; Nej, men jag försökte att få ett
sommarjobb utan att lyckas; Nej, jag sökte inte något
sommarjobb.
Resultaten visar andelen som svarat ja.

Kungälv kust

20

Enkätfråga: Hade du ett sommarjobb i somras?

Kungälv nordost
14
10

8

I gruppen ”Samtliga” ingår ungdomar bosatta i
annat/okänt område eller annan kommun.
Minsta antalet personer i områdesgrupperna är
30 ungdomar bosatta i Komarken.

12

10

11

Kungälv norra
Ytterby, Rollsbo

0

0

13

SAMTLIGA
Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Framtid

74

•

Tror sig läsa vidare efter
grundskolan/gymnasiet

•

Framtidstro
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Tror sig läsa vidare på gymnasiet
Samtliga

Tjejer

Killar

Procent
100

91
84

83

Enkätfråga till åk8-elever: Tror du att du kommer läsa
vidare efter grundskolan (direkt eller senare)?

60

Svarsalternativ: Ja, högskoleförberedande program
på gymnasiet; Ja, yrkesförberedande program på
gymnasiet; Ja, på gymnasiet men osäker på vilken
programinriktning jag ska välja; Nej, jag tror inte jag
kommer läsa vidare efter grundskolan; Vet inte.

40

Resultaten visar andelen som svarat med någotdera
ja-alternativ, baserat på 408 svar.
GR9k (randiga staplar) motsvarar det genomsnittliga
åk8-resultatet för de nio GR-kommuner som
genomfört Lupp 2020.

86
79

77

80

20

0

Åk8

GR9k

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Tror sig läsa vidare på gymnasiet
2017, 2020
2017

2020

Procent
100

80

79

84

91

85

77

73
60

Enkätfråga: Tror du att du kommer läsa vidare efter
grundskolan (direkt eller senare)?
Svarsalternativ: Ja, högskoleförberedande program på
gymnasiet; Ja, yrkesförberedande program på gymnasiet;
Ja, på gymnasiet men osäker på vilken programinriktning
jag ska välja; Nej, jag tror inte jag kommer läsa vidare
efter grundskolan; Vet inte.
Resultaten visar andelen som svarat med någotdera jaalternativ.

40

20

0

Samtliga

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

75

Tjejer

Killar
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Tror sig läsa vidare på gymnasiet
-- efter boendeområde
Procent
100

80

Enkätfråga: Tror du att du kommer läsa vidare efter grundskolan
(direkt eller senare)? Svarsalternativ: Ja, högskoleförberedande
program på gymnasiet; Ja, yrkesförberedande program på
gymnasiet; Ja, på gymnasiet men osäker på vilken programinriktning jag ska välja; Nej, jag tror inte jag kommer läsa vidare
efter grundskolan; Vet inte.
Resultaten visar andelen som svarat med någotdera ja-svar.

Kode
87 87

81

86

91
83 83

80

Komarken

84

Kungälv centrum
Kungälv central landsbygd

60

Kungälv kust
40

Kungälv nordost
Kungälv norra

20

Ytterby, Rollsbo

I gruppen ”Samtliga” ingår ungdomar bosatta i annat/okänt
område eller annan kommun.
Minsta antalet personer i områdesgrupperna är
30 ungdomar bosatta i Komarken.

SAMTLIGA

0

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Framtidstro
Samtliga

Tjejer

Killar

Procent
100

93

92

95
89

92
86

80

60

Enkätfråga: Hur ser du på framtiden?
Svarsalternativ: Mycket positivt; Ganska positivt;
Ganska negativt; Mycket negativt.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller
mycket positivt, baserat på 407 svar.
GR9k (randiga staplar) motsvarar det genomsnittliga
åk8-resultatet för de nio GR-kommuner som
genomfört Lupp 2020.

40

20

0

Åk8

.

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

76

GR9k
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Framtidstro
2017, 2020
2017

2020

Procent
100

93

91

95

93

92

90

80

60

40

Enkätfråga: Hur ser du på framtiden?

20

Svarsalternativ: Mycket positivt; Ganska positivt; Ganska
negativt; Mycket negativt.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket
positivt.

0

Samtliga

Tjejer

Killar

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Framtidstro
-- efter bostadsområde
Procent
100

97

100
93

80

88

91 92

94

97

Kode
93

Komarken
Kungälv centrum
Kungälv central landsbygd

60

Kungälv kust

Enkätfråga: Hur ser du på framtiden?
Svarsalternativ: Mycket positivt; Ganska positivt;
Ganska negativt; Mycket negativt.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket
positivt.

40

Kungälv nordost
Kungälv norra

20

Ytterby, Rollsbo

I gruppen ”Samtliga” ingår ungdomar bosatta i
annat/okänt område eller annan kommun.
Minsta antalet personer i områdesgrupperna är
29 ungdomar bosatta i Komarken.

SAMTLIGA

0

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

77
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Konsekvenser av
Corona-pandemin

Livet som helhet försämrat på grund av Corona-pandemin
Samtliga

Tjejer

Killar

Procent
40

34
28

30

24

22
20

16
Enkätfråga: Om du tänker på hur det är nu och hur det var
innan Corona-pandemin började – På vilket sätt har ditt liv
förändrats på grund av Corona-pandemin?, med en av nio
delfrågor: Mitt liv som helhet.

13
10

Svarsalternativ: Mycket sämre; Lite sämre; Ungefär lika
som innan; Lite bättre; Mycket bättre.
Resultaten visar andelen som svarat lite eller mycket
sämre, baserat på 405 svar.

0

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

78

GR9k: Åk8
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Försämrat liv som helhet på grund av Corona-pandemin
-- efter boendeområde
Procent
40

Kode
Komarken

30

Enkätfråga: Om du tänker på hur det är nu och hur det
var innan Corona-pandemin började – På vilket sätt har
ditt liv förändrats på grund av Corona-pandemin?,
med Mitt liv som helhet som en av nio delfrågor.

24

Kungälv central landsbygd
22

22

20

Kungälv kust

19

10

I gruppen ”Samtliga” ingår ungdomar bosatta i
annat/okänt område eller annan kommun.
Minsta antalet personer i områdesgrupperna är
29 ungdomar bosatta i Komarken.

27

26

Svarsalternativ: Mycket sämre; Lite sämre; Ungefär lika
som innan; Lite bättre; Mycket bättre.
Resultaten visar andelen som svarat lite eller mycket
sämre.

Kungälv centrum

30

Kungälv nordost

13

Kungälv norra
Ytterby, Rollsbo

7

SAMTLIGA

0

Åk8

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

Försämrad livssituation
på grund av
Corona-pandemin

Möjligheten till
extrajobb

47
51
44
35

Fritiden

39
32
24

Psykiska hälsan

32
16
22

Livet som helhet

28
16
19
20
19

Kompisumgänget
Enkätfråga: Om du tänker på hur det är nu och hur det var
innan Corona-pandemin började – På vilket sätt har ditt liv
förändrats på grund av Corona-pandemin?, följt av nio
delfrågor.

15
16
13

Fysiska hälsan

Svarsalternativ: Mycket sämre; Lite sämre; Ungefär lika som
innan; Lite bättre; Mycket bättre.
Resultaten visar andelen som svarat lite eller mycket sämre,
baserat på minst 398 svar. I gruppen ”samtliga” ingår även
de personer som på könsfrågan angett ”annan
könstillhörighet”.

17
18
16

Skolsituationen

15
17

Familjens ekonomi

12
13
10

Familjerelationen

Delfrågorna är rangordnade efter andelen av samtliga som
svarat lite/mycket sämre.

Procent

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

79

Samtliga
Tjejer
Killar

12

0

20

40

60
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Förändrad livssituation
på grund av
Corona-pandemin

47

Möjligheten till extrajobb

12
24

Psykiska hälsan

11
22

Livet som helhet

11
19

Kompisumgänget

13
17

Skolsituationen

11
15
17

Fysiska hälsan

Svarsalternativ: Mycket sämre; Lite sämre; Ungefär lika
som innan; Lite bättre; Mycket bättre.

15

Familjens ekonomi

Resultaten visar andelen som svarat lite eller mycket sämre
respektive lite eller mycket bättre på respektive delfråga,
baserat på minst 398 svar.

10
12
15

Familjerelationen

Delfrågorna är rangordnade efter andelen som svarat
lite/mycket sämre.

Procent

Resultat från Lupp 2020, Kungälvs kommun

80

Bättre

35

Fritiden

Enkätfråga: Om du tänker på hur det är nu och hur det var
innan Corona-pandemin började – På vilket sätt har ditt liv
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Sammanfattning LUPP 2020
Fritid
Ungefär var femte åk8-elev i Kungälv tycker att det finns för lite att göra på fritiden. Detta gäller tjejer i
lite högre grad än killar, en könsskillnad som även framkommer, lite tydligare, i GR-snittet. Ungefär lika
många elever tycker att det saknas fritidsaktiveter där de bor.

Drygt 60 procent av åk8-eleverna är medlemmar i någon förening (strax över GRsnittet), med en
något större andel tjejer än killar. Resultatet är i det närmaste identiskt med det 2017, men 2013
var föreningsmedlemskap väsentligt vanligare hos killarna. Skillnaderna mellan boendeområden
är stora: störst andel återfinns i ”Kungälv Kust” och minst i Komarken och ”Kungälv nordost”.
Nästan alla, 95 procent, svarar att de är ganska eller mycket nöjda när det gäller kompisar, både
tjejer och killar, nära identiskt med 2017. 5 procent av åk8- eleverna beskriver upprepade
erfarenheter av att inte kunna göra eller köpa något ”som många andra i din ålder gör eller köper
för att din familj inte haft råd”.

Skola
Tre av fyra åk8-elever uppger att de trivs med stämningen i skolan, men färre av tjejerna än killarna – en
könsskillnad som är lite större 2020 än 2017, och som 2020 även avspeglas i GR-snitten.
Inom Kungälv är tryggheten och trivseln i åk8 störst bland elever som bor i Komarken. Tryggheten är
minst bland de som bor i ”Kungälv kust” och ”Kungälv norra”.
Det finns ett utbrett intresse för att vara med och bestämma i olika skolfrågor. Det gäller allra tydligast hur
man arbetar, något som ungefär tre av fyra vill vara med och bestämma om. Men grovt räknat två av tre
svarar samma sak beträffande schemat, vad de får lära sig, läxorna, skolmaten, proven och skolmiljön inne.
Ungefär hälften gör det ifråga om skolans regler och skolmiljön ute. Det är dock väsentligt färre som
upplever att de får vara med och bestämma om dessa saker. Denna typ av ”inflytandegap” är allra störst
beträffande skolmaten och schemat, som ungefär 70 procent vill bestämma om men bara 12 respektive 16
procent upplever att de får göra. Minst gap, relativt sett, gäller arbetsformer och skolmiljön

Politik och samhälle
Fyra av tio åk8-elever uppger att de vill vara med och påverka i frågor som rör kommunen, med lite mer
intresserade tjejer än killar. Inom Kungälv är andelen minst för eleverna som bor i Komarken och
”Kungälv nordost” och störst i ”Kungälv norra”, ”Kungälv centrum” och Kode.
Bara 13 procent av åk8-eleverna svarar att de har ganska eller mycket stora möjligheter att själv föra fram
åsikter till beslutsfattare. Hos såväl tjejer som killar är Kungälvs andel mindre än GR-snittet. I
sammanhanget är det intressant att notera att knappt hälften av åk8-eleverna uttrycker ett ganska eller
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mycket stort förtroende för politiker. Som referenspunkt kan nämnas att ungefär tre av fyra åk8-elever
uttrycker motsvarande förtroende för vuxna i allmänhet.
Knappt var fjärde åk8-ungdom svarar att de både känner till rättigheterna i barnkonventionen och vet vad
de kan innebära i praktiken för egen del. Lägger vi till andelen som uppger att de känner till rättigheterna
men inte vad de innebär i praktiken finns denna kunskap dock hos drygt hälften (58 procent). Ytterligare
15 procent svarar att de inte känner till rättigheterna, och 28 procent svarar att de inte alls vet vad
barnkonventionen är för något. Tjejernas självskattade kunskap inom området är något mer utbredd än
killarnas (samma sak syns i GRsnittet). Tjejerna har också en mer positiv uppfattning om de flesta vuxnas
kunskap om barnets rättigheter i barnkonventionen än killarna. Såväl killar som tjejer tror att de vuxna har
mer kunskap om barnkonventionen än de själva. Jämför vi eleverna i olika boendeområden är den
självskattade kunskapen mest utbredd i Kungälv centrum, Kode och ”Kungälv nordost”; i de två första
områdena är också tilliten till de vuxnas kunskap mer utbredd än kommunsnittet.

Trygghet
Mer än var femte åk8-elev beskriver att hen under det senaste halvåret blivit utsatt för brott – stöld,
misshandel och/eller sexuellt våld/utnyttjande – eller hot om brott: 25 procent killar och 20 procent tjejer.
Särskilt för tjejerna är andelen påtagligt mindre än 2017, på totalen gäller 23 mot 30 procent. Andelen
utsatta skiljer sig dock en del åt mellan boendeområden: allra störst andel återfinns i Kode (ungefär var
tredje elev) och minst i Komarken (3 procent). Hos såväl tjejer som killar är de miljöer som flest uppfattar
som otrygga stan/centrum och kollektivtrafiken (”på buss, tåg eller liknande”).
Var fjärde åk8-elev uppger att hen har blivit mobbad, trakasserad eller utfryst under det senaste halvåret.

Hälsa
Det allra vanligaste hälsobesväret är stress, vilket gäller särskilt tjejerna: 63 procent mot 26
procent av killarna. Samtliga sex hälsobesvär som enkätfrågan täcker är andelen påtagligt större
hos tjejer än killar.
Fysisk aktivitet är vårt tids folkhälsoutmaning. Tre av fyra åk8-elever uppger att de tränar (”så att
du blir andfådd eller svettas”) flera gånger i veckan. Var tionde uppger tvärtom att hen gör det
som oftast några gånger i månaden (då anger ändå enkätfrågan: ”Tänk på träning både i och
utanför skolan.”). Noterbart är att Komarken har högsta andel med många som tränar ofta men
samtidigt en relativt stor grupp som tränar mer sällan (och nästan inga däremellan).
LUPP-resultateten visar på en fortsatt positiv utveckling när det gäller alkohol och tobak. Viktigt
att påminnas om att den här typen av enkätresultat är känsliga för oseriösa svar och för bortfall
beroende på, men få uppger att de prövat narkotika (3 procent tjejer, 2 procent killar)

Arbete
Sommarjobb är en viktig första erfarenhet av arbetslivet. Kungälvs kommuns arbete kring
kommunala och privata feriejobb riktat sig till målgruppen 16 - 19 år. Svarande i LUPP:en är eller
har fyllt 14 år. Totalt har 13 procent av åk8-eleverna i Kungälv hade ett sommarjobb senaste
sommaren, en större andel killar än tjejer (16 mot 10 procent), ett resultat närmast identiskt med
GR-snittet. Skillnaderna utifrån boendeområden är dock större än könsskillnaden: i ”Kungälv
kust” och i Kode hade grovt räknat tre av tio åk8-elever sommarjobbat, medan ingen av de
boende i Komarken svarat att de gjort det.
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Framtid
84 procent av åk8-eleverna räknar med att de kommer att läsa vidare efter grundskolan, tjejer i högre grad
än killar: 91 mot 77 procent. Könsskillnaden är större 2020 än 2017.

Konsekvenser av Corona-pandemin
När det gäller ”livet som helhet” uppger 22 procent av Kungälvs åk8-elever att det blivit lite eller mycket
sämre, strax under GR-snittet. Könsskillnaden är påtaglig med 28 procent av tjejerna som svarar att det
blivit sämre mot 16 procent av killarna, men skillnaden i GR-snittet är större (34 respektive 13 procent).
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Statistikrapport - Ej verkställda beslut kvartal 4, 2020

bilaga 1

Kommunen är skyldig att rapportera till IVO om beviljat bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS som inte har verkställts inom tre månader efter beslut.
En gång per kvartal ska kommunen rapportera ej verkställda beslut och avbrott till IVO. Rapporteringsperiod: 1 oktober – 31 januari 2021
Insats

Lagrum

Kontaktperson

9.4§ LSS

Korttidsvistelse
Bostad för Barn och Unga
Bostad för vuxna
Behandlingshem
Permanent bostad
Permanent bostad ÄO
Bostad IFO
Kommentarer:

9.6§ LSS
9.8§ LSS
9.9§ LSS
SoL
SoL
SoL
SoL

Ej
Verkställda Avslut utan
verkställda under
verkställighet
perioden

6

5

4

Summa
Individrapporter

Ärende
som är
äldre
än 1 år

Man

Kvinna Barnperspektiv

11

9

7

4

4

1

2

2

Bostad för vuxna enligt LSS 9.9§ - Det finns sex ärenden som inte verkställts (resursbrist) och fem ärende har avslutat med verkställighet.
Bostad IFO SoL – Det finns fyra ärende som inte verkställts (resursbrist).
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2021-03-18
1 (1)

§ 163/2021

Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 4 2020 (Dnr SMN2020/0386)
Sociala myndighetsnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och till
Kommunrevisionen rapportera alla gynnande nämndbeslut, enligt 4 kap. 1 § SoL samt 9 § LSS,
som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. För varje beslut ska
nämnden ange tidpunkt för beslutet, typ av bistånd/insats som beviljats samt skäl för
dröjsmålet. Det samma gäller alla gynnande nämndbeslut som under nästkommande kvartal
fortfarande inte har verkställts samt de beslut som inte har verkställts på nytt inom tre
månader från den dag då verkställigheten avbröts.
Rapporteringen till IVO för de olika kvartalen gäller för ett kvartal bakåt i tiden. Det innebär
att det som rapporteras in för kvartalet gäller beslut som är tagna minst tre månader bakåt i
tiden. Rapporteringen ger inte en beskrivning över om det har tillkommit eller avslutats beslut
under det kvartal som rapporteringen sker.
Rapporteringen sker enligt 16 kap. 6 f § SoL samt 28 § LSS. Att inte fullgöra rapporteringen är
ett lagbrott. En rapport till Sociala myndighetsnämnden och Kommunrevisionen har
sammanställts över de individrapporter som anmälts till IVO (bilaga 1). Samma rapport
redovisas till Kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 4 2020
Statistikrapport ej verkställda beslut kvartal 4, 2020.
Beslut
1. Rapport ej verkställda beslut avseende kvartal 4 2020 godkänns och översänds till
Kommunrevisionen
2. Statistikrapport godkänns och översänds till Kommunfullmäktige
__________
Expedieras till

Monica Fundin, Susanne Ek, Greger Hjelm, Vivi Quarfort, Makki Almusawe Eva Regnéll

För kännedom till

SOCIALA MYNDIGHETSNÄMNDEN

Justeras sign
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Eva Regnéll
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2021-05-05

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2020 (Dnr KS2021/0677-1)
Sammanfattning
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen avser verksamheter inom sektor Trygghet och stöd
under år 2020.
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ska verksamheten systematiskt och fortlöpande utveckla och
säkra kvalitet. Arbetet med detta ska dokumenteras. Med dokumentationen som utgångspunkt
bör vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst varje år upprätta en sammanhållen
kvalitetsberättelse. I kvalitetsberättelsen bör det framgå hur det systematiska arbetet har
bedrivits, vilka åtgärder som har vidtagits för att säkra kvaliteten samt vilka resultat som har
uppnåtts.
Enligt 3 kap. 10 § Patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren senast 1 mars varje år upprätta en
patientsäkerhetsberättelse. I patientsäkerhetsberättelsen ska det framgå hur
patientsäkerhetsarbetet har bedrivits, vilka åtgärder som har vidtagits för att öla
patientsäkerheten och vilka resultat som har uppnåtts.
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen finns tillgänglig på kommunens hemsida för den
som önskar ta del av den (efter beslut).
Verksamheterna bedömer att det fortlöpande och ordinarie kvalitetsarbetet under år 2020 har
påverkats negativt av coronapandemin. Pandemin har ställt höga krav på alla nivåer för att
minska smittspridning med begränsningar och restriktioner i verksamheter samt för att lösa
bemanningsfrågan i verksamheterna till följd av hög personalfrånvaro. Verksamheter har
tillfälligt behövt omstrukturera och omorganisera utförande och resurser. Det systematiska
kvalitetsarbetet har inte prioriterats under dessa omständigheter. Verksamheterna har arbetat
på prioriterad nivå vilket innebär att andra insatser fått stå tillbaka. En vårdskuld har
uppkommit. Tid att delta eller bedriva nödvändig utbildning, förutom hygienutbildning, har
inte funnits.
Juridisk bedömning
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ska verksamheten systematiskt och fortlöpande utveckla och
säkra kvaliteten.

ADRESS

SEKTORSTÖD TRYGGHET OCH STÖD

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Enligt 3 kap. 10 § Patientsäkerhetslagen ska vårdgivare senast den 1 mars varje år upprätta en
patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits,
vilka åtgärder som vidtagit för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som har uppnåtts.
Bakgrund
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen följer Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
(SOSFS 2011:9) samt Patientsäkerhetslagen.
Den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt lagen om stöd till vissa
funktionshindrade (LSS), bör med dokumentationen som utgångspunkt varje år upprätta en
sammanhållen kvalitetsberättelse av vilken det bör framgå hur arbetet med att systematiskt och
fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet har bedrivits under föregående
kalenderår.
Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ger vårdgivaren ett tydligt ansvar för att bedriva ett
systematiskt kvalitetsarbete och att arbeta förebyggande för att förhindra att vårdskador
uppstår. Definitionen av vårdskada är ”Lidande, obehag, kroppslig eller psykisk skada,
sjukdom eller död som orsakats av hälso- och sjukvården och som inte är en oundviklig
konsekvens av patients tillstånd eller en förväntad effekt av den behandling patienter erhållit
på grund av tillståndet” (SOSFS 2007:9)
Syftet med patientsäkerhetslagen är att vården ska bli säkrare. Säkrare vård ska leda till färre
vårdskador och därmed ökad patientsäkerhet. En viktig del i lagen är att patientens ställning
ska stärkas. Vårdgivaren ska ge patienter och deras närstående möjlighet att delta i arbetet med
patientsäkerhet. Patienten lyfts fram som en viktig och självklar samarbetspartner för
vårdgivarnas patientsäkerhetsarbete.
Verksamhetens bedömning
Enligt Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ska verksamheten systematiskt och fortlöpande utveckla och
säkra kvaliteten. Under 2020 hade verksamheterna i Trygghet och stöd som mål för kvalitet
och patientsäkerhet att:
- arbeta med kvalitetssäkring av huvudprocesserna
- klargöra ansvar för uppdatering av rutiner i kvalitetsledningssystemet
- öka styrning och ledning för bättre användning av gemensamma resurser
- prioritera brukaren i centrum
- implementera IBIC i LSS-verksamhet för att kvalitetssäkra dokumentation kring brukare.
- kunskaps- och kompetensutveckla i arbete med hedersrelaterat våld
- återuppta adekvata brukarundersökningar av brukarens upplevelse av LSS-insats samt
uppföljning av den utförda insatsen.
- samordning av utbildningsprocessen inom hela sektorn för en gemensam och över tid
hållbar struktur. Social dokumentation med dess olika delmoment prioriteras.
- ökad digital kunskap i organisationen genom projekt MODIG
- ökad tillgänglighet av rutiner så de även kan nås via mobiltelefon
- möjliggöra digital tillgänglighet av brukares genomförandeplan via app
- samordning av rutiner som berör olika verksamheter i de fall det är möjligt att utgå från
samma rutin.
- säkerställa läkemedelsprocessen
- säkerställa avvikelsehanteringsprocessen
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-

säkerställa att riskbedömningar utförs enligt plan. Målet är att 100 % av personer 65 år och
äldre har erbjudits riskbedömning av de som har hemsjukvård
säkerställa processen ”trygg och säker utskrivning från slutenvård” i samverkan med
vårdcentral och sjukhus
fortsatt samverkan i omställningen till ”Nära Vård”
säkerställa informationsöverföring mellan omsorgspersonal och legitimerad personal i
Treserva

Under 2020 har det fortlöpande arbetet med säkring av verksamheternas kvalitet, dvs
uppföljning, planering och riskbedömning påverkats negativt av pandemiutbrott. Chefer och
ledningsgrupper har fokuserat på att minska risk för smittspridning och prioriterat åtgärder för
att dagligen lösa bemanning i verksamheterna för att säkerställa uppdragen i
socialtjänstprocessen samt hälso- och sjukvårdsprocessen.
Exempel på identifierade risker i kvalitetsplan 2020 utifrån delprocesser i socialtjänst- samt
hälso-och sjukvårdsprocessen:
-

Brukaren får inte hjälp i tid
Långa handläggningstider i samband med nybesök
Bristande samverkan mellan enheter
Bristande dokumentation
Den enskilde får inte möjlighet att påverka processen
Tandvårdsintyg saknas
Uppföljning görs inte på uppdrag
Gamla beslut och uppdrag
Saknar uppdrag enligt IBIC i Treserva
Tillgång på vidbehovs-medicin är för hög på enheten
Avvikelser rapporteras inte
Rapport om avvikelse ger inte effekt, leder inte till åtgärd
Uteblivna åtgärder i läkemedelshantering

Det finns en farhåga att avvikelser inte registreras i avvikelsemodulen eller rapporteras enligt
lex Sarah. Det totala antalet registrerade avvikelser har sjunkit med 19 % från år 2019 till 2020.
Antalet lex Sarahrapporter har sjunkit med 18 % under 2020 jämfört med 2019. Förklaring till
det sjunkande antalet avvikelser saknas, ett mörkertal befaras. Slutsatser om eventuella
effekter av pandemi utifrån rapporterade avvikelser kan inte dras. Övergripande analys av
mönster och trender i avvikelser har inte kunnat göras då stödresurs för detta saknas.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet relaterar till kommunfullmäktiges strategiska mål
gällande en trygg omsorg med valmöjligheter genom livet.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet relaterar till globala mål i agenda 2030 för hållbar
utveckling genom mål 3 ”God hälsa och välbefinnande”
Bedömning utifrån politiska styrdokument
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Det finns ett flertal styrdokument som relaterar till kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet, t.ex.
Kostpolicy, social hållbarhet, äldreplan och plan för det funktionshinderpolitiska arbetet.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Det arbete som görs inom socialtjänst och hälso- och sjukvård riktas direkt till och
medborgarna och ska vara av god kvalitet och ge en trygg och säker vård och omsorg .
Ekonomisk bedömning
Kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet medför inte ökade kostnader, arbetet bedrivs inom ram.
Förslag till beslut
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen för Kungälvs kommun 2020 godkänns

Lena Arnfelt
Sektorchef Trygghet och stöd

Carina Andersson
T.f verksamhetschef Hälso- och sjukvård

Expedieras till: Lena Arnfelt, Carina Andersson, Peter Almgren,
Maria Stenmark, Sandra Hultén Johansson, Carina WinklerKeithsdotter, Anna-Lena Hansdotter
För kännedom till: Eva Regnéll
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1 Sammanfattning
Enligt Socialstyrelsens
föreskrifteroch allmännaråd om ledningssystem
för systematiskt
kvalitetsarbete
(SOSFS2011:9)skaverksamheten
systematiskt
och fortlöpandeutvecklaoch säkrakvalitéten.Viktiga
händelserunder2020sompåverkatverksamheternas
arbetemedkvalitet- och patientsäkerhet
är:
Pandemi Covid-19:Stor del av 2020har krävt att fokuspå förebyggande
arbeteför att undvikasmitta
hosde mestsjukaäldreoch övrigabrukarepå boende,bådeomsorgsboende
och i ordinärtboende.
Helasamhälletpåverkades
och helt nyainsatserblevprioriterande.Den 1 februariklassade
regeringen,
efter begäranfrån Folkhälsomyndigheten,
infektionssjukdomen
covid-19 somsamhällsfarlig
sjukdom.
Pandeminhar påverkatallaverksamheter
inom Trygghetoch stöd.Sektorledning,
enhetschefer
och personalhar prioriteratarbetemedatt förhindraatt smittaspridstill riskpatienter,ge
medicinskainsatseroch omvårdnadtill patientersominsjuknari covid-19.Riskpatienterär
personersomär äldre– över 70 år samtpatienteri palliativvård,vilket inkluderarmerpartenav
allapersonerinom hemsjukvård,
boende och hemtjänst.Insjuknandeoch smittspridningen
av
Covid -19 har förekommitmenhar varit förhållandevislåg.
Utifrån pandeminhar verksamheterna
arbetatpå prioriteradnivå vilket innebäratt andra
insatserfått ståtillbaka.Till exempelkannämnasbedömningargällandenutrition, fall,
registreringar
i olika nationellaregisteroch mer administrativavårduppgifter.En vårdskuldhar
uppkommit.Tid att deltaellerbedrivanödvändigutbildning,förutom hygienutbildning,
har inte
funnits.
Förstapandemifal
let i Kungälvpå äldreboende
kom mars2020(bådeprivat och kommunalt
boende).Misstankeom att ävenpersonermedhemtjänstdrabbatsav pandeminfannsdå både
personaloch brukareblev sjuka.Provtagningsmöjligheten
var dock mycketbegränsad
så
misstankenkundeinte bekräftas.
Kommunensaknadenödvändigskyddsutrustning
initialt. Med ideellainsatserfrån
civilsamhället,
kyrka,företagkundedet samlasin materialsåsomplatsförkläde,
visir, munskydd.
Till en börjanvar tillgångenpå handspritbegränsad.
Risker gällande god och säker vård enligt Hälso- och sjukvårdslagen.
Kunskap och kompetens
MAS/MAR och verksamhetschef
HSL har sedan2018uppmärksammat
behovav bättrekunskapbland
omsorgspersonal
gällandehälso- och sjukvårdoch kompetensi basalomvårdna
d. Patienterblir tidigare
utskrivnafrån sjukhusoch därmedökar behovetav högrekunskapom vårdav svårtsjukapatienter.
I vårdprogrammet
för palliativvårdpåtalasviktenav kompetensi palliativvårdoch kompetenstillförsel
utifrån att patienterredan nu, menäveni ökadutsträckningkommervårdasoch behövastöd i det egna
hemmet.Att särskiltbeaktaär att palliativvårdinte enbartavservårdi livetsslutskedeutansjukdomi
kroniskasjukdomarsomvararunderfleraår. Merpartenav de patienteroch brukaresomhar
hemsjukvård,
bor på särskiltboendeellersomfår stöd i hemmethar sjukdomarsomräknastill palliativ
vård.Utbildning,handledningoch kompetensi palliativvårdbehövskontinuerligttill
personalkategorier
somundersköterskor/omsorgs
personal,biståndshandläggare,
anhörigkonsulent,
legitimeradpersonaloch chefer.Att utifrån respektiveprofessionsuppdragha god kunskapom
kroniskasjukdomstillstånd
och dessbehandling/omhändertagande
är viktigt.
Under2020har ingenutbildningutöverutbildningi basalahygienrutinerbedrivitsutifrån att alla
verksamheter
har behövtprioriterainsatsergällandepandemin.För patientsäkerhet
behövskompetens
kontinuerligtunderhållas.
Likasåbehövermedarbetare
möjlighetatt fullgörasitt uppdrag.Verksamhethemsjukvårdhar inte ökat
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antalpatienter,menpatienternahar ett störrebehovav insatser.Medarbetare
påtaladeäveninnan
pandemin,en markantökadarbetsbelastning
och svårighetatt fullgöraarbetsuppgifterna
och att
behövaprioritera.2020och pandeminhar inte gjort dettalättare,verksamheten
har tvingatsatt
prioriterade akutaoch livsavgörande
insatserna.Det somprioriteratsbort i olika omfattningär
förebyggande
vård,likasåhar insatserglesatsut, somexempelkannämnasomläggningav sår.
Verksamheten
har gjort allt somvarit möjligt att bemannamedkompetentpersonal.
Sårvård
Verksamheten
har ett utvecklatarbetssättgällandesårvårdi samverkan
medvårdcentralerna.
Syftetär
att uppnåhögreläkningsgrad
och säkerdiagnostisering
samt effektiv behandling.
Sårvårdsgruppen
har tyvärrinte kunnatarbetapå ett systematiskt
och utvecklandesättunderåretpga.
pandemin.Det sammagällerför våraövrigaintressegrupper,
palliativvård,hygien.De har endast
kunnatträffassporadisktoch inte kunnatutvecklaarbetetsåmycketsomplanerat/önskat.En
sjuksköterska
från hygiengruppen
har ju däremotutbildatmångai basalahygienrutiner.
Korttidsverksamheten
Bedrivspå Ytterbyhemmetsedanjanuari2019.Påenhetenfinns idag19 platservaravtvå användstill
växelvård.Växelvårdplatserna
har inte använtssedanpandemibröt ut. Genomett samarbetsavtal
med
Ale kommunköpsytterligare10 korttidsplatser.
Halvakorttidsenheten
användes
under2020till covidenhetdå flerapatientersomkom från sjukhuset
och hadebehovav korttidsboendehadeCovid -19.
Det strategiskakvalitetsarbetetinom sektornhar påverkatsav pandemin.Det systematiska
arbetet
medavvikelsehantering,
riskinventering,
riskvärdering,
åtgärderoch uppföljningpå enhetsnivåhar till
följd av pandeminvarit begränsat.
Mål medkvalitetsarbetet
2020var att arbetamedkvalitetssäkring
av huvudprocesserna,
klargöraansvar
för uppdateringav rutineri kvalitetsledningssystemet
samtökastyrningoch ledningför bättre
användningav gemensam
ma resurseroch prioriterabrukareni centrumdettahar ståtttillbaka
Under2020har arbetetmedsäkringav verksamhetens
kvalitet,dvsuppföljning,planeringoch
riskbedömning,
påverkatsnegativtav pandemin.Samtidigthar stödresurser
för systematiskt
kvalitetsarbete
varit begränsat.
Det har inneburitatt verksamheterna
"tappattempooch fokus" i
kvalitetsledningsarbetet.
Under2020har kartläggningav huvud- ellerstödprocesser
ellerprocesserdär samverkanbehövsför att
säkrakvalitetpå insatseri verksamheterna.
inte utförts.Bådehuvud- och stödprocesser
finns sedan
tidigarebeskrivnai kvalitetsledningssystemet
och det finns rutinerkoppladetill processerna.
Fleraav
rutinernabeskriversamverkaninom/mellanolikaverksamheter
och enheter.
Rapporterademissförhållandenenligt lex Sarah: Antaletrapporterade
missförhållanden
enligtlex
Sarahär 19 % lägre2020än 2019(22 rapporterår 2020,27 rapporterår 2019). I huvudsakär det
bristeri omvårdnadsomrapporterats(7 av 22),följt av bristeri bemötande(4 av 22).Under2021bör
fokusläggaspå att informeraom lex Sarahoch motiveramedarbetare
att rapporterahändelsersomkan
innebäraett missförhållande
för enskildbrukarei syfteatt skapalärandeoch utvecklaverksamheten.
Rapporteradeavvikelser: Antal rapporterade
avvikelserär 20 % lägre2020än 2019(1 000avvikelser
år 2020,1 236år 2019).40 % av avvikelserna
rör uteblivenellerfördröjd insats,30 % rör bristeri
omsorg.Förklaringtill det sjunkandeantaletavvikelsersaknas,ett mörkertalbefaras.Slutsatser
om
eventuellaeffekterpå rapporterade
avvikelserutifrån pandemikaninte dras.Övergripandeanalysav
mönsteroch trenderi avvikelserhar inte kunnatgörasdå stödresursför dettasaknas.
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Öppnajämförelser2020:
Socialstyrelsen
publicerarårligenöppnajämförelserutifrån en mängdindikatorersomvisarpå kvalitet
inom socialtjänstoch hälso-och sjukvårdi helaSverige.Öppnajämförelsergerinsynoch kananvändas
för analys,uppföljningoch utvecklinginom verksamheterna.
I marsvarjeår inrapporterasuppgiftertill Öppnajämförelseravseende
en ögonblicksbildöver
indikatoreri socialtjänstens
och hälso- och sjukvårdens
verksamheter.
Syftetär att stimulerakommuner
att analysera
sin verksamhet,
läraav varandra,förbättrakvalitetoch effektiviseraverksamheten.
Uppgifternasomrapporterades
i mars2020och avser2019.I mars2021kommeruppgifterredovisas
till Öppnajämförelsersomavser2020.
En årliggenomgång
av kommunensinrapporterade
data,i jämförelsemed övrigariket och de målsom
Socialstyrelsen
följer upp,gerett bra underlagför fortsattverksamhetsutveckling.
Nedanredovisas
någrakommentarerfrån verksamheterna
inom de områdendär Socialstyrelsen
gör öppnajämförelser.
Socialbarnoch ungdomsvård
o fortsattintern samverkaninom Myndighetmedbrukarfokus,till exempeleffektivisera
processeri arbetetmedvåldsutsatta
och barnsomupplevervåld
o rutin kring medhandläggarskap
i ärendesomrör bådeBarnoch ungaoch
Funktionshinderenheten
o utvecklingmot digitalalösningarför mötenoch utbildningar
Ekonomiskt bistånd
o fokuspå rättssäkerhandläggning
och dokumentationi allaärenden
o utvecklaoch tydliggörasamarbete
medArbetsmarknadsenheten
och
Arbetsförmedlingen
Hemlöshetoch utestängning
från bostads
marknaden
o fortsattmångaansökningaroch utredningargällandebostadsanskaffning
o mer restriktivbiståndsbedömning
har minskatantalsocialakontrakt.De somfår sociala
kontrakthar en komplexproblematik
Missbruks
- och beroendevård
o minskningav antalköpta vård- och behandlingsinsatser
o färreantalLVM beslut
o Vård- och stödsamordning
(VSS)erbjudsallasomfår insatsvia stöd- och boendeteamet
o Referensboende
Bagaregatan
ställerom till träningsboende
för att bättrematcha
målgruppens
behov
Stödtill personermedfunktionsnedsättning
- LSS
o planeringför implementeringav IBIC inom funktionshinder
-verksamhet
Äldreomsorgoch hemtjänst
o fokushar legatpå att trots hög frånvaropgaCovid -19 inom handläggargruppen
upprätthållaen god kvaliteti handläggning
och dokumentation
Stödtill personermedpsykiskfunktionsnedsättning
- socialpsykiatri
o handläggare
organiseras
inom Vuxenenheten
för att stärkakompetensöverföring
och
samverkanmedövrigavuxenhandläggare
Våld i närarelationer
o Våld i nära-teammeden samordningsansvarig
handläggare
har införts och organiseras
inom Vuxenenheten.
Samordningsansvaret
avserärendeni helaverksamhetsområdet.
Ärendemängden
har ökat underhösten2020.
Nationell förskjutning från sluten vård till vård i hemmet, NäraVård.Detta innebäratt allt sjukare
patientervårdasi de kommunalaverksamheterna.
För kommunensdel innebärdettaett ökat antal
insatsertill patienter,nyainsatseroch ökat behovav kompetenssåvälför omsorgspersonal
som
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legitimeradpersonal.Verksamhethemsjukvårdhar inte ett ökat antalpatienter,menpatienternahar ett
ökat av vårdbehov.Medarbetare
påtalarmarkantökadarbetsbelastning
och har tidvis svårtatt fullgöra
arbetsuppgifterna.
Gränsdragningsproblematik.Det finns fortfarandeen del oklarhetertill ovanbeskrivnaomställning
och mobilateamsomutgårfrån sjukhusoch specialistvård.
Oklarheternabestårfrämstav två delar.
Delshandlardet om vadlagenavserär primärvårdsansvar,vårdcentral/primärkommunalt
hälso- och
sjukvårdsansvar
och delshandlardet om resursfrågan.
Utifrån att en förskjutningav vårdenskerså
kommerfler att vårdasav kommunalhälso-och sjukvård,på korttidsenhetoch i hemtjänstvilket
kommeratt krävamer resurseri kommunen.Under2020har frågornalyfts på övergripandenivåer.
Frågornaär komplexaoch delademeningarråder.Frågornakommerblandannatatt redasi och
omhändertas
i revideringav hälso- och sjukvårdsavtalet.
Utveckling av närsjukvården.Måletär att patientenskafå god vård på rätt vårdnivå.Hembesök
utförs av läkarefrån vårdcentralerna
tillsammansmedsjuksköterska
inom kommunalhälso- och
sjukvård.Medicinskabedömningaroch beslutom åtgärderför patientenutförs i patientenshem.
Lagen om ”Trygg och säker utskrivning från sluten vård” Tillämpningav riktlinjer och rutinerär
implementerade,
arbeteåterstårännumedatt förbättrasåatt utskrivningenfrån slutenvårdblir trygg
och säker.Kommunenuppleveratt patienternalämnarsjukhusi ett tidigareskede,blir tidigare
utskrivningsklara
vilket ofta medförett ökat behovav olika insatseroch stöd,patienterhar mer ofta
behovav korttidsvistelse
underen tid innande kangåhemtill sitt egetboende.Noomi
Tandhygienist i kommunal verksamhet(TAIK) Är ett projektsomlöperöver 3 år där tandvården
bidrar meden tandhygienist
på halvtid,medstartden1 oktober2018.Tandhygienisten
(TAIK) arbetar
sommunvårdskonsult
och är en integreraddel av kommunalverksamhet.
TAIK skavarasakkunnigi
tandvårdsfrågor
samtkvalitetssäkra
och stärkakompetensoch rutinerinom kommunalomvårdnadmed
avseende
på munvård.Projektetär riktad mot målgruppen65+.
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2 Inledning
2.1 Vad är kvalitet i verksamheten?
I Socialtjänstlagen
(SoL)3 kap§ 3 framgåratt insatserinom socialtjänsten
skallvaraav god kvalitet.För
utförandeav socialnämndens
uppgifterskallfinnaspersonalmedlämpligutbildningoch erfarenhet.
Kvalitet i verksamheten
skallsystematiskt
och fortlöpandeutvecklasoch säkras.Lagenom stöd och
servicetill vissafunktionshindrade
(LSS)§ 6 innehållermotsvaran
de bestämmelse.
Även hälso- och
sjukvårdslagen
lyfter fram kravenpå god vårdoch god kvalitet(HSL 2 a §).
Enligt Socialstyrelsens
föreskrifteroch allmännaråd om ledningssystem
för systematiskt
kvalitetsarbete,
SOSFS2011:9menasmedkvalitetatt en verksamhetuppfyllerde krav och mål somgällerför
verksamheten
enligtlagaroch andraföreskrifterom hälso- och sjukvård,socialtjänstoch stöd och
servicetill vissafunktionshindrade
och beslutsomhar meddelatsmedstöd av sådanaföreskrifter.
Utifrån ovanstående
lagstiftningoch föreskrifterskaverksamheten
systematiskt
och fortlöpande
utvecklaoch säkrakvaliteten.Arbetetmeddettaskadokumenteras.

Vårdgivaren(enligtHSL) ellerdensombedriversocialtjänstbör meddokumentationen
som
utgångspunkt
varjeår upprättaen sammanhållen
kvalitetsberättelse
av vilkendet bör framgåhur det
systematiska
arbetethar bedrivitsunderföregående
kalenderår,
vilka åtgärdersomhar vidtagitsför att
säkraverksamhetens
kvalitetsamtvilka resultatsom har uppnåtts.

2.2 Vad är patientsäkerhet?
Enligt 3 kapPatientsäkerhetslagen
(2010:659)
har vårdgivarenskyldighetatt bedrivaett systematiskt
patientsäkerhetsarbete.
Detta innebäratt vårdgivarenskaplanera,ledaoch kontrolleraverksamheten
på
ett sättsom ledertill att kravetpå god vårdi hälso- och sjukvårdslagen
och tandvårdslagen
upprätthålls.
Enligt 3 kap.10 § sammalagskavårdgivarensenastden1 marsvarjeår upprättaen
patientsäkerhetsberättelse
av vilkendet skaframgåhur patientsäkerhetsar
betethar bedrivitsunder
föregående
kalenderår,
vilka åtgärdersomhar vidtagitsför att ökapatientsäkerheten
och vilka resultat
somhar uppnåtts.Berättelsenskahållastillgängligför densomönskarta del av den.
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2.3 Syfte
Syftetmedkvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen
är att geen samladbild av kvalitets- och
patientsäkerhetsarbetet
i verksamheten
underåretsomgått.Detta blir ocksåett underlagtill
planeringenav fortsattsystematiskt
kvalitetsarbete
underkommandeår.
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3 Kvalitetsberättelse
3.1 Mål och strategier för kvalitetsarbetet
Enligt kvalitetsparagrafen
i 3 kap3 - 3a§§Socialtjänstlagen
(lag2001:453)skainsatserinom
socialtjänsten
varaav god kvalitet.För utförandeav uppgifterinom socialtjänsten
skadet finnas
personalmedlämpligutbildningoch erfarenhet.Socialnämnden
skasetill att det finns rutinerför att
förebygga,upptäckaoch åtgärdariskeroch missförhållanden
inom socialtjänstens
verksamhetrörande
barnoch unga.
Kvaliteteni verksamheten
skasystematiskt
och fortlöpandeutvecklasoch säkras.Lag(2009:596)
I lagenom stöd och servicetill vissafunktionshindrade,
LSS,(lag1993:387)finns ocksåen
kvalitetsparagraf,
6 §, somangeratt verksamheten
skavaraav god kvalitetoch bedrivasi samarbete
medandraberördasamhällsor
ganoch myndigheter.Verksamheten
skavaragrundadpå respektför den
enskildessjälvbestämmanderätt
och integritet.Den enskildeskai störstamöjligautsträckningges
inflytandeoch medbestämmande
över insatsersomges.Kvaliteteni verksamheten
skallsystematiskt
och fortlöpandeutvecklasoch säkras.
För verksamheten
enligtdennalagskadet finnasdenpersonalsombehövsför att ett gott stöd och en
god serviceoch omvårdnadskakunnages.Lag(2005:125)
.
Under2020har verksamheterna
i Trygghetoch stöd haft sommål:
Implementeringav IBIC i LSS-verksamhetför att kvalitetssäkra
dokumentationkring brukare.
Kunskaps
- och kompetensutvecklingen
kring hedersrelaterat
våld
Återupptaadekvatabrukarundersökningar
av brukarensupplevelseav LSS-insatssamt
uppföljningav denutfördainsatsen.
Samordningoch systematisering
av utbildninginom helasektorni socialdokumentation
Ökaddigitalkunskapi organisationen
genompågående
projektMODIG
Ökadtillgänglighetav rutinersåde ävenkannåsvia mobiltelefonav personalsombefinnersig
ute på fältet.
Möjliggördigitaltillgänglighetav brukarensgenomförandeplan
via app
Samordningav rutinersomberörolika verksamheter
i de fall det är möjligt att utgåfrån samma
rutin.

3.2 Struktur för kvalitetsarbetetunder året
Ett ledningssystem
för systematiskt
kvalitetsarbete
enligtSOSFS2011:9
är utarbetatoch publiceratpå
kommunensintranät.Socialtjänstens
processär beskrivenmedhuvudprocesser,
stöd- och
ledningsprocesser.
Utarbetaderutinersomär koppladetill processernafinns publiceradei
ledningssystemet.
Kvalitetsarbetet
följer ett årshjuldär planeringoch genomförande
av åtgärder,analysav avvikelseroch
egenkontroller,
identifieringav riskeroch riskbedömningsystematiskt
skautföras.Utvärderingoch
uppföljning av åtgärderskaske.Arbetetbedrivsparallelltmedanalyseroch utvärderingför innevarande
år, samtidigtmedplaneringoch riskbedömningför kommandeår.
Kvalitetsarbetet
medanalyser,
planer,kontroller,inventeringarav riskeroch utvärderingar
dokumenteras
i verktygetStratsysoch resulterari en årligkvalitetsrapport.
Under2020har samtligaverksamheter
i sektornpåverkatsav pandeminsomutbröt i mars2020.Det
10
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Datum

Diarienummer

har inneburitatt kvalitetsledningsarbetet
underen störredel av årethar fått stå tillbakaoch "tappat
tempooch fokus".

3.3 Resultat, analysoch uppföljning
En kartläggningav socialtjänstprocessen
utfördes2016-2017.Somutgångspunkt
för de identifierade
riskernai kvalitetsplan2020har socialtjänstprocessen
och dessaktiviteteranvänts. Varjeidentifierad
risk är koppladtill en aktivitetoch delprocess
i socialtjänstprocessen.
Identifieraderiskernai 2020års
kvalitetsplanhandlart ex om:
Långahandläggningstider
i sambandmedansökan(delprocess:
Ta emotansökan/anmälan
eller
informationpå annatsätt)
Bristandesamverkan
mellanenheter(delprocesser:
Utredningoch/eller Planeringav
uppdrag/genomförande
av insats)
Den enskildefår inte möjlighetatt påverkaprocessen
(delprocesser:
Utreda,Kommunicera)
SaknaruppdragenligtIBI C i Treserva(delprocess:
Ta emotoch planerauppdraget)
Brukarenfår inte rätt stöd (delprocess:
Påbörjaoch planeragenomförandet,
upprätta
genomförandeplan)
Uppföljninggörsinte på uppdrag(delprocess:
Genomföraoch kontinuerligtfölja upp, utföra
uppdragenligtgenomförandeplan)
Rapportom avvikelsegerinte effekt,risk att det inte ledertill någonåtgärd(stödprocess:
Hanteraavvikelser,analysera,
utredaoch åtgärda)

Riskanalys
I det systematiska
kvalitetsarbetet
ingåratt identifierariskeroch därefterbedömaallvarlighets
- och
sannolikhetsgrad
av dessa.Detta görspå enhetsnivå.
I tabellennedanvisasvilka processer,
aktiviteter
samtriskersomvaltsut för riskbedömningunderåret.
Process

Aktivitet

Risk

Hanteraavvikelser

Analysera,
utredaoch åtgärda

Rapportom avvikelsegerinte effekt.
Riskenär att det inte ledertill åtgärd.
Avvikelserrapporterasinte

Ta emotansökan,begäran,anmälaneller
informationpå annatsätt

Ta emot/ aktualisera

Brukarenfår inte denhjälphenbehöver
Brukarenfår inte hjälpi tid
Mångaingångartill socialtjänsten,
risk att
informationmissasoch att
skyddsbedömning
inte görsi tid
Långahandläggningstider
i sambandmed
nybesök

Utreda

Planerautredningoch inhämta
samtycke(n)

Bristandesamverkanmellanenheter

Upprättabesluts-underlag

Minskadrättssäkerhet
på grundav
tekniskaproblem.

Bristandedokumentation

Bristandedokumentation
Kommunicera

Fel beslutellerbeslutpå fel grunder.
Den enskildefår inte möjlighetatt påverka
processen

Planeragenomförande
av åtgärder

Skickainstruktionför åtgärdtill utförare

Försämrathälsotillståndför brukaren
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Datum

Process

Diarienummer

Aktivitet

Risk
Brukarendrabbasav utebliveneller
felaktighanteringav läkemedelsordination
Personalgerläkemedelutandelegeringfel i läkemedelshantering
och delegering
Brist i uppdateringav Appvaappoch för
långfördröjningvid signeringi Appva

Påbörjaoch planeragenomförandet

Upprättagenomförande
-plan

Brukarenfår inte rätt stöd.

Åtgärda

Genomföraåtgärd

Vårdskada
Somatiskomvårdnadskompetens
saknas
Aktuellaordinationskortsaknas
Tillgångpå vid behovs-medicinär för hög
på enheten

Genomföraoch kontinuerligtfölja upp

Utföra uppdragenligtgenomförande
-plan

Personskada
hosbrukare
Brukaremed"nya,elleringa,diagnoser"
för verksamheten
får inte adekvatvård
och omsorg
Brukarenfår inte rätt insats
Brukarenfår inte denhjälphenbehöver
Uppföljninggörsinte på uppdrag
Tandvårdsintyg
saknas
Personermedoutredddemenskommer
till boendemedomsorgsinriktning
Insatsenavbrytsutansamråd

Dokumenterakontinuerligt

Minskadrättssäkerhet
på grundav
tekniskaproblem.Bristfällig
dokumentation.
Otillräckligutbildningi handhavande
av
IT/teknik

Göra regelbundna
uppföljningaroch
utvärderingarav genomförandet

Relevantmetodstödanvändsinte i arbetet
medbrukare(t ex ESL-metoden)
Gamlabeslutoch uppdrag

Följaupp, överväga,ompröva

Göra regelbundna
uppföljningarav behov
och måletmedbeslutadeinsatser

Svårtatt följa upp biståndsbeslut.
Risken
är att vi inte kanvärderaom brukarens
behovhar blivit tillgodosedda
Den enskildefår inte sinabehov
tillgodosedda

Ta emotoch planerauppdraget

Planeraoch säkerställa
hur uppdragetska
genomföras

SaknaruppdragenligtIBIC i Treserva
Insatsenavbrytspgaatt utförareutan
samrådbedömeratt insatseninte är rätt
för denenskilde

Lex Sarah
Lex Sarahregleraranställdas
m.fl. skyldighetatt rapporteramissförhållanden
och påtagligariskerför
missförhållanden
i ärendenenligtSoL och LSS.Lex Sarahinnebärskyldighetatt utreda,dokumentera
och avhjälpaellerundanröjamissförhållandet
ellerdenpåtagligariskenför ett missförhållandesom
rapporterats.
Skyldigheten
gällerför densomdriververksamheten.
12
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Datum

Diarienummer

Vidareingåren skyldighetför densombedriververksamheten
att efter utredninganmälaallvarliga
missförhållanden
till Inspektionenför vårdoch omsorg(IVO). Syftetmedlex Sarahär att kommatill
rättamedbristeri denegnaverksamheten
och förhindraatt liknandemissförhållanden
uppkommer
igen.
Avvikelser

Utfall år 2020

Antal inkomnarapporter,totalt
Antal inkomnarapportersomanmältstill IVO på grundav
allvarligamissförhållanden
ellerpåtagligrisk för allvarligt
missförhållande

22
3

Arbetetmedlex Sarahrapporter,
utredningaroch eventuellaanmälningartill Inspektionenför Vård och
omsorg(IVO) skeri enlighetmedSocialstyrelsens
föreskrifteroch allmännaråd,SOSFS2011:5.
Antaletrapporterom missförhållanden
enligtlex Sarahär någotlägre2020(22)jämfört med2019(27).
Samtligarapporterade
händelserär utredda,avslutadeoch återkopplade
till verksamheten.
16 rapporter
avserärendenmedbeslut enligtsocialtjänstlagen
(SoL),övrig sexrapporteravserärendenmedbeslut
enligtlagenom stöd och servicetill vissafunktionshindrade
(LSS).
Tre lex Sarahutredningar
har anmältstill IVO under2020,då rapporterade
missförhållanden
har
bedömtsallvarligt hotat denenskildesliv, hälsa,trygghetellerintegritetellerinneburiten påtagligrisk
för allvarligtmissförhållande
för denenskilde.IVO granskarom huvudmannen
har fullgjort sin
utrednings
- och anmälningsskyldighet,
om åtgärderhar vidtagitsför att hävamissförhållandet,
om
bakomliggande
orsakerhar identifieratssamtom åtgärderär planeradeför att förhindraupprepningav
liknandemissförhållande.
Om IVO bedömeratt huvudmannens
utredningföljer gällandebestämmelser
och att åtgärdervidtagits för att förhindraatt liknandeallvarligtmissförhållande
ellerpåtagligrisk för
allvarligtmissförhållande
upprepas,avslutarIVO ärendet.I samtligatre anmäldalex Sarahutredningar
2020har IVO avslutatärendet.
Vid utredningav rapporteratmissförhållandekategoriseras
varjehändelsei olikahändelsetyper.
Bristeri
omvårdnadär denmestrapporterade
händelsetypen
2020(sjuav 22 rapporterade
händelser),
därefterär
bristeri bemötandedenmestförekommandehändelsetypen
(fyra).Bristeri handläggningförekommeri
tre rapporteroch information/kommunikationförekommeri tre rapporter.Generelltfinns fem olika
områdensombetraktassombakomliggande
orsakertill brister:kompetens/utbildning,
rutiner/riktlinjer/procedurer,teknik/utrustning/appa
rater,kommunikation/informationoch
organisation(styrning/ledning).
Bakomliggande
orsakernai lex Sarahutredningar
under2020finns inom
samtligadessaområdenmeni minst hälftenav utredningarna
framkommerbristeri organisation
(styrningoch ledning)som en bakomliggande
orsaktill händelsen.
I rapporteroch utredningar
framkommerocksåett mönstersomhandlarom bristeri arbetsklimatoch konflikteri arbetsgrupper.
Pandeminunder2020har medförtstorapåfrestningari socialtjänstens
olikaverksamhete
r. Trots det är
antaletrapporterade
missförhållanden
lägreän föregående
år. Bedömningen
är att det relativtlåga
antaletrapportersannoliktinte är resultatav strategisktkvalitetsarbete
utansnararetyderpå bristande
kännedomom föreskriftenoch/eller motivationför att rapporteramissförhållanden.
Lex Sarahinnebär
en skyldighet
förallaanställda
i verksamheten
att rapporteramissförhållanden
somkanhota enskildsliv,
hälsa,trygghetellerintegritet.Syftetär att utvecklaverksamhetens
kvalitetgenomatt ta varapå
erfarenheteroch läraav tidigaremissförhållanden.
Därför är det viktigt att under2021aktivt arbetaför
att spridakunskapom lex Sarahsomen del i kvalitetsarbetet.

Avvikelser, synpunkter och klagomål
Vårdgivaren(HSL)ellerdensom bedriversocialtjänstellerverksamhetenligtLSSskata emotoch
utredaklagomåloch synpunkterpå verksamhetens
kvalitet.Dessakankommafrån vård- och
13
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Datum

Diarienummer

omsorgstagare
och derasnärstående,
personal,vårdgivare,de sombedriversocialtjänstellerverksamhet
enligtLSS,myndigheter,föreningar,andraorganisationer
och intressenter
(3 §, SOSFS2011:9).
Synpunkteroch klagomålsomidentifierassomavvikelserskatasemot,utredasoch åtgärdasav
närmastechef.Åretsinkomnaavvikelsersammanställs
i rapport nedan.
Inkomna avvikelser
Avvikelser

Utfall år 2020

Utfall år 2019

Antal rapporteringargällandebristeri bemötande

53

46

Antal rapporteringargällandebristeri handläggning

46

43

Antal rapporteringargällandebristeri dokumentation

35

38

Antal rapporteringargällandebristeri kommunikationoch information

92

88

295

332

31

36

Antal rapporteringargällandeuteblivenellerfördröjd insats

397

610

Antal rapporteringargällandebristeri vårdoch behandling

51

43

Antal rapporteringargällandebristeri omsorg
Antal rapporteringargällandevåld och övergrepp

Antal rapporteringargällandebrottslighandling
Antal rapporteringargällandebristeri informationsöverföring
Antal rapporteringargällandebristeri arbetsrutiner
Antal rapporteringargällandebristeri lokalerellerresurser

Avvikelseri pågående
ärendenrapporterasi Treservaavvikelsemodul.
Enhetschefansvararför att
utreda,åtgärdaoch återkopplaför att skapaorganisatoriskt
lärande.Andeloch antalrapporterade
avvikelsersomrör bristeri bemötandeökar för andraåreti rad.Under2020är andelenbristeri
bemötande5,3 % av allaavvikelser,jämfört med3,7 % för 2019.Det totalaantaletrapporterade
avvikelserhar docksjunkitmed19%från 2019till 2020(1000avvikelser2020jmfr 1236avvikelser
2019).Förklaringtill det sjunkandeantaletavvikelsersaknas,ett mörkertalbefaras.Slutsatser
om
eventuellaeffekterav pandemiutifrån rapporterade
avvikelserkaninte dras.Övergripandeanalysav
mönsteroch trenderi avvikelserhar inte kunnatgörasdå stödresursför detta saknas.

Ej verkställda beslut
Redovisningav ej verkställdabeslutvid åretsslut,31 december.
Kommunenär skyldigatt rapporteratill IVO om beviljatbiståndenligtSoLoch insatserenligtLSSinte
har verkställtstre månaderefterbeslut.Kommunenskaävenrapporteraom en insatshar avbrutitsoch
inte verkställtspå nytt inom tre månader.
Perden31 december2020fannstotalt 10 beslutsomej verkställtstre månaderefter beslutsdatum.
Fyra
beslutavsågbostadIFO enligtsocialtjänstlagen
(SoL)och sex beslutavsågom bostadför vuxnaenligt
9.9§ LSS.I samtligafall är orsakentill att beslutetinte kunnatverkställas
resursbrist.
Jämförtmed31 dec2019är det färrebeslut31 dec2020sominte har verkställtsinom tre månaderefter
beslutsdatum
och därmedanmältstill IVO. 31 dec2019uppgickantaletej verkställdabesluttill 28.I
huvudsakär det sammatyp av beslutsomanmäldessomej verkställda2019,dvsbostadför vuxna
enligtLSS.Av de sexbeslutenom bostadvuxnaLSSsomej verkställtinom tre månaderfrån
beslutsdatum
har tre ärendenväntatpå bostadmer än ett år. En förbättringhar skettunder2020när
det gällerpermanentbostadäldreomsorg(SoL)somvid årsskiftet2019redovisad11 ej verkställda
beslutmenden31 dec2020har allabeslut om permanentbostadäldreomsorgverkställtsinom tre
månaderfrån datumför beslut.
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Datum

Diarienummer

Insats

Lagrum

Kontaktperson

9.4§LSS

Korttidsvistelse

9.6§LSS

Bostadför Barnoch Unga

9.8§LSS

Bostadför vuxna

9.9§LSS

Behandlingshem

SoL

Permanentbostad

SoL

PermanentbostadÄO

SoL

BostadIFO

SoL

Ej
verkställda

Avbrott i
verkställighet

Verkställd
a
under
perio
den

6

Avslut
utan
verkställi
ghet

5

4

Sum
ma
indivi
drappo
rter

Ären
de
äldre
än ett
år

Ma
n

Kvi
nn
a

11

9

7

4

4

1

2

2

Bar
npers
pekt
iv

Egenkontroll nationell nivå
Kommunens kvalitet i korthet, KKiK
I KommunensKvalitet i Korthet (KKiK ) redovisasresultatinom någraviktigaområdensomär
intressanta
för invånarna.Resultatenhar ambitionenatt beskrivakvalitetoch effektiviteti jämförelse
medandrakommuner.Det nationellaprojektetKKiK omfattarövervägande
delenav Sveriges
kommuner.
Analysav redovisadeuppgifteri KKIK 2020har utförts bristfälligt.
Område

Mått

Stöd och omsorg

Brukarbedömning
individ- och familjeomsorgtotalt förbättradsituation,andel(%)
Ej återaktualiserade
personermedförsörjningsstöd
ett år efteravslutatförsörjningsstöd,
andel(%)
Väntetidi antaldagarfrån förstakontakttillfälletför
ansökanvid nybesöktill beslutinom
försörjningsstöd,
medelvärde
Kostnadindivid- och familjeomsorg,kr/inv

Utfall
Utfall 2019 Riket 2020 Riket 2019
2020
57%

77%

76%

82%

82%

78%

79%

17

9

16

15

3 794

3 834

4 891

4 289

73%

73%

Väntetidi antaldagarfrån besluttill insatsavseende
boendeenl.LSS§ 9.9,medelvärde
(2018)
Kvalitetsaspekter
LSSgrupp- och serviceboende,
andel(%) av maxpoäng
Brukarbedömning
dagligverksamhetLSS- Brukaren
får bestämmaom sakersomär viktiga,andel(%)
Kostnadfunktionsnedsättning
totalt (SoL,LSS,SFB),
minusersättningfrån FK enl SFB,kr/inv
Väntetidi antaldagarfrån ansökningsdatum
till
erbjudetinflyttningsdatumtill särskiltboende,
medelvärde

7 427

7 636

7 036

6 720

83

75

64

67

16

15

16

48

53

51

Personalkontinuitet,
antalpersonalsomen
hemtjänsttagare
möter under14 dagar,medelvärde
Kvalitetsaspekter
särskiltboendeäldreomsorg,
andel
(%) av maxpoäng

40
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Datum

Område

Diarienummer

Mått

Utfall
Utfall 2019 Riket 2020 Riket 2019
2020

Brukarbedömning
särskiltboendeäldreomsorghelhetssyn,
andel(%)

81

73

81

81

Brukarbedömning
hemtjänstäldreomsorghelhetssyn,
andel(%)

89

89

88

88

220538

225296

241243

249532

Kostnadäldreomsorg,
kr/inv 80+ (2017)

Öppna jämförelser
Socialstyrelsen
publicerarårligenöppnajämförelserutifrån en mängdindikatorersomvisarpå kvalitet
inom socialtjänstoch hälso-och sjukvårdi helaSverige.Öppnajämförelsergerinsynoch kananvändas
för analys,uppföljningoch utvecklinginom verksamheterna.
En årliggenomgång
av kommunensinrapporterade
data,i jämförelsemedövrigariket och de målsom
Socialstyrelsen
följer upp,gerett bra underlagför fortsattverksamhetsutveckling.
I dettaavsnittbelyses
de områdendär Socialstyrelsengör öppnajämförelserinom socialtjänsten.
I marsvarjeår inrapporterasuppgiftertill Öppnajämförelseravseende
en ögonblicksbildöver
indikatoreri socialtjänstens
och hälso- och sjukvårdens
verksamheter.
Syftetär att stimulerakommuner
att analysera
sin verksamhet,
läraav varandra,förbättrakvalitetoch effektiviseraverksamheten.
Uppgifternasomrapporterades
i mars2020och avser2019.I mars2021kommeruppgifterredovisas
till Öppnajämförelsersomavser2020. Nedanredovisasexempelpå kommentareroch analyserfrån
verksamheterna
på utfalletav 2019.
Social Barn- och ungdomsvård
Fortsattarbetemedatt stärkadeninternasamverkan
inom Myndighetmedett brukarfokus,till
exempel:
Fortsattimplementering
av Signsof Safetyinom barnavården.Det arbetethar ävenlett till vissa
nyaarbetssättoch förstärktasamarbeten.
BlandannatsåinfördesLeantavlaunder2020för våra
öppenvårdsinsatser
i syfteatt stärkaupp det gemensamma
arbetetmellanmyndighetoch
utförare.Det blir ett ”vi” kring ärendenaoch en bättreoch gemensam
synoch koll på våra
insatser.
Påbörjatarbetetmedatt stärkadeninternasamverkaoch effektiviseraprocesserna
i arbetet
medvåldsutsatta
och barnsomupplevervåld.
VINR teametomorganiserades
och liggersenvåren2020på Vuxenenheten.
BoU och Funktionshinderhar arbetatgemensamt
i vissaärendensomrör barnmellan
enheterna.
En rutin kring medhandläggarskap
har upprättatskring dessaärenden.Treservahar
då öppnatsupp mellanenheternasomett led i att arbetagemensamt
i dessaärenden.
Informationsträffarmellanenheternaom varandrasverksamheter
har genomförts.
Coronapandemin
har inneburiten utvecklingmot digitalalösningarsomTeamsoch Inera.
Utbildningarhar genomförtsvia webiställetför på plats.
Ekonomiskt bistånd
Under2020har fokusinom Stöd- och försörjningsenheten
varit att skapaen rättssäkerhandläggning
och dokumentationi allaärendensamtatt utvecklaoch tydliggörasamarbetet
medfrämst
Arbetsmarknadsenheten
(AME), menävenmedArbetsförmedlingen(Af). Vi har pratatom
barnkonventionen,
menännuinte haft möjlighetatt skapariktlinjer för hur vi skaarbetainom enheten
utifrån att Barnkonventionen
nu är lag.
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Datum

Diarienummer

Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden
Bostadsfrågan
och hemlöshetär fortsatten stor frågainom IFO. Fortsattmångaansökningaroch
utredningargällandebostadsanskaffning.
De flestaledertill avslagdå individeninte tillhör de
målgruppersomhar rätt till biståndenligtsocialtjänstlagen
och rättsligpraxis.
Antaletsocialakontrakthar börjatminskapga.en mer restriktivbiståndsbedömning.
De klientersom
beviljassocialtkontrakthar en mer komplexproblematik.
Missbruks- och beroendevård
Standardiserade
bedömningsmetoder
inom socialtjänstens
missbruks
- och beroendeverksamhet
användssomunderlagvid uppföljningav insatsertill enskilda.
Under2020skeddeen minskningav köptavård- och behandlingsinsatser
jämfört medpågående
år.
Även antaletLVM minskade.
Bedömningsinstrumentet
ASI (AddictionSeverityIndex) användssystematiskt
i allaärendensomavser
vård- och behandlingför missbruk.Man använderävendenfrån ASI utveckladeNET -planför att
noggrantplaneravården.Detta har gjort att antaletplaceringarpå behandlingshem
har minskat.
Socialmedicinsk
mottagninghar anställttvå nyakuratorerunder2020vilket har medförtförhöjd
kvaliteti de insatsersomgesdär.
Vård- och stödsamordning
(VSS)erbjudsallasomfår insatservia Stöd- och boendeteamet
(endel av
verksamhetsområde
Socialaresurser)från och med2020.Utbildningsinsatser
har gjortsför att
säkerställa
att allahar dennakompetens.
Under2020har Energivägen
varit igångsomdrivspå uppdragav Kungälvskommunmenpå
entreprenadav Stadsmissionen.
Energivägen
är ett stödboendemed16 platserför människori aktivt
missbruk.
Under2020har referensboendet
Bagaregatan
i högregradbörjat användas
somträningsboende
utifrån
att dettabättrematchatmålgruppens
behovav stöd.
Stöd till personermed funktionsnedsättning - LSS
Under2020har kommunens LSS-handläggare
genomgåtten omorganisation,
där LSS-handläggarna
anslutittill Biståndsenheten,
och socialpsykiatrihandläggarna
anslutittill Vuxenenheten.
I och medom
organiseringen
har handläggarna
fått tillgångtill närmarearbetsledning
i form av förste
socialsekreterare.
Underårethar en diskussionom implementeringav IBIC inom funktionshinderverksamheten
pågått.
Utvecklingsarbetet
omfattarmångadelarav verksamheten
inom Myndighetoch Utförardelarsamt
inbegriperävenatt tekniskaförutsättningarfinns på plats.Detta kräverett omfattandeförarbeteinnan
implementeringkangenomföras.
För närvarandeplanerasför ett införandeav IBIC underhösten2021.
FUB somintresseorganisation
har ett inflytandeöververksamheten
genomdialogmötensamt
stormötendär anhörigatill brukareoch godemänbjudsin för dialog.Under2020har dock stormöten
medgodemänoch anhörigainte gåttatt genomförapå grundav Covid -19,likasåhar mötenmed
deltagarevarit begränsade
av sammaorsak.Under2020har det skett en förändringgällande
jobbcoachernas
arbetssätt,
då antaletbrukaresomkangåtill denreguljäraarbetsmarknaden
minskartill
följd av högrearbetslöshet
underpandemin.Det innebäratt antaletdeltagarei dagligverksamhetökar i
antal.
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Äldreomsorg och hemsjukvård
Under2020har ingetspecifiktutvecklingsarbete
utförts av Biståndsenhetens
”äldre”-socialsekreterare.
Inget särskiltutvecklingsområde
berörhellerBiståndsenheten.
Handläggarna
för "äldre"-ärendeni
biståndsenhetens
har underåretdrabbatsav omfattandefrånvaropgaCovid -19. Detta har inneburitatt
fokuslegatpå att trots frånvaroupprätthållaen god kvalitéi handläggning
och dokumentation.
Socialtjänstenskrisberedskap
Vid en kris kanpersonersomvanligtvisklararsigsjälvabehövastöd från socialtjänsten
och för brukare
somredanfinns i socialtjänstens
verksamheter
kandet krävasnyaellermer omfattandeinsatser.I
begreppetkrisberedskap
ingårförmåganatt förebygga,motståoch hanterakrissituationer.
Krisberedskap
kanbeståav åtgärderoch strukturersomskapasföre, underoch efter en kris.
Verksamheternas
enheterhar utarbetadeplanerför krisberedskap
vid olika typerav händelser.
Myndighetär representerad
i POSOMledningsgrupp.
En verksamhetsberättelse
från POSOM
avseende
2020 har upprättats.
Stöd till personermed psykisk funktionsnedsättning - socialpsykiari
Handläggarna
ingårsedanhösten2020i Vuxenenheten.
Genomdettahar synergieffekter
uppnåtts
tillsammansmedövrigavuxenhandläggare
när det gällerkompetensöverföring
och samverkan.
Arbetetgällandeatt implementeraIBIC (Individensbehovi centrum)har påbörjatstillsammansmed
övrigaFunktionshinderverksamheten.
Våld i nära relation
Handläggningen
har under2020flyttatstill Vuxenenheten
och beståridagav två socialsekreterare
varav
deneneävenhar ett samordningsansvar
för myndighetsutövningen
inom helaverksamhetsområdet.
Dessatvå handlägger
allaärendensomrör våldi närarelation.Ärendemängden
har ökat underhösten
2020.
En kuratorhar anställtsför att arbeta medvåldsutsatta
inom Krismottagningen/Familjerådgivningen.
Sedantidigarefinns det en behandlare
somarbetarmedförövaren.
Socialstyrelsensnationella brukarundersökning för äldreomsorgen
Socialstyrelsen
frågarårligenpersoneröver 65 år somhar hemtjänstellerbor på äldreboende
hur de
uppfattarkvaliteteninom verksamheten.
Detta redovisasi en rapportfrån Socialstyrelsen.
Siffrornagår
ävenatt hämtafrån kommun- och landstingsdatabasen
Kolada(underKKiK, Kommunerskvaliteti
korthet).Nedanföljer ett mått kring brukaresnöjdhet.
Hemtjänst
I Socialstyrelsens
brukarundersökning
2020framgåratt denupplevdakvalitetsnivånav hemtjänsteni
Kungälvliggeri nivåmedmedelvärdet
i riket, 89 %. Kvalitetenvärderasav brukarnai en bedömning
utifrån 19 olika delområden,t ex trygghet,tillräckligtmedtid för insatsen,personalkommerpå avtalad
tid, möjlighetatt påverkatider,möjlighetatt få kontaktmedhemtjänstpersonal,
bemötande,behov
anpassas,
val av utförare,förtroendeför personalenoch hälsotillstånd.I de flestadelområdenligger
resultateti Kungälvi nivåmedmedelvärdetför riket. Ett delområdeär Kungälvsresultatbättreän
medelvärdetför riket, det handlarom möjlighetenatt väljautförareav hemtjänstinsats.
Kungälv
redovisarett resultatpå 77 %, medelvärdetför riket liggerpå 58 %. När det gällerbrukarnasupplevelse
av möjlighetenatt få kontaktmedhemtjänstpersonalen
är resultateti Kungälvsämreän medelvärdet
för riket, 75 % jämfört med77 %.
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Diarienummer

Boende ÄO
Den brukarupplevda
kvalitetsnivåni vård och omsorgsboende
för äldrehar under2013-2019försvagats
successivt.
Från2017har kvalitetsnivåni Kungälvlegatundermedelvärdet
för riket. I Socialstyrelsens
brukarundersökning
2020förbättrasbrukarnasupplevelseav kvalitetsnivåni Kungälvoch är i nivå
medelvärdeti riket, 81 %. Resultatetredovisarhelhetssynen,
dvsett sammanvägt
resultatutifrån 24
olika områdeninnefattandet ex trygghet,trivsel,måltider,bemötande,tillgångtill sjuksköterska,
sociala
aktiviteter,information om förändringar,ensamhet,
förtroendeför personaloch hälsamedmera,med
mera.I de flestaav dessadelområdenredovisarKungälvett värdesomär i nivåmedmedelvärdet
för
riket, meni tre delområdenuppfattaskvalitetensämreän medelvärdet.
Det handlar om tillgångpå
sjuksköterska
(64 % i Kungälv,75 % riket),platspå äldreboende
(84 % i Kungälv,87 % i riket) samt
rörlighetinomhus(12 % i Kungälv,18 % i riket).Ett av delområdena
är utfalletbättrei Kungälvän
medelvärdetför riket. Det gällerbrukarnasupplevelseatt varabesväradav ensamhetsomi Kungälv
redovisar14 %, medelvärdet
för riket är 19 %.
Utfall
Utfall 2019 Riket 2020 Riket 2019
2020

Område

Mått

Hemtjänsten

Mycketellerganskanöjdamedhemtjänsten
(helhetssyn),
andel(%)

89%

89%

88%

88%

Särskilt boende
äldreomsorg

Mycketellerganskanöjdamedboendet
(helhetssyn),
andel(%)

81%

73%

81%

81%

Egenkontroller kopplade till socialtjänstprocessenoch hälsosjukvårdsprocessen
Egenkontrollerkoppladetill socialtjänstprocessen,
ledningsprocesser
och hälso-och sjukvårdsprocessen
är utfördaunder2020i form av att självskattningar
utförts och frågeformulärkvalitethar besvarats
Socialtjänstprocessen
Egenkontroll

Beskrivning av egenkontroll

Utredningstid0-20 år skallliggainom 4 månaderom inte beslut
om förlängningfinns.

11 kap.2 § andrastycketSoL
Utredningenskabedrivasskyndsamtoch varaslutfördsenast
inom fyra månader.Finnsdet särskildaskälfår socialnämnden
beslutaatt förlängautredningenför visstid.
Uppgifternahämtasi Treserva.Antal utredningarsomavslutats
och hur många(procent)somliggerinom perioden4 månader.
Målvärdeför utredningstidBoU skaliggapå 90%avslutadeinom
4 månader.

Utredninginom försörjningsstödskavaraklar inom 3 veckor

Ett mål är att 90%av allahandlagda
utredningarinom Stödoch
försörjningskavaraslutfördainom tre veckorfrån beslutom att
inledautredning.Ta fram uppgifternai Treserva:
Ta fram listapå avslutadeutredningarunderredovisnings
periodenför organisationerna
försörjningsstödsamtgemensam
mottagning.Seantaldagarsomförflutit mellanstartdatumoch
avslutsdatum.
Räknafram antaletsom avslutatsinom 3 veckor.
Skrivi kommentarenandeli procentsomslutförtsinom 3 veckor.

Totalt antalavslutadeutredningar0-20 år underår 2020uppgårtill 330.Av dessauppgårantal
avslutadeutredningar0-20 år sompågåttlängreän 4 måntill 42.Av avslutadeutredningar0-20 år som
pågåttlängreän 4 månaderhar 5 utredningarhaft beslut
omförlängd
utredningstid,
resterande
37
utredningarhar inte beslutom förlängdutredningstid.Andelenavslutadeutredningarsomliggerinom 4
mån,inkl. utredningarmedförlängdutredningstiduppgårtill 88 % (målvärde90 %).
Svårighetatt hållautredningstidernakanförklarasav ökadärendemängd
och visspersonalomsättning
somkräverintroduktion. Arbetehar ocksåskettmedatt hållaen högrekvalitéi utredningsprocessen
då kommuniceringstiden
skaingåi utredningstiden.
Det har underåretsketten förbättringav resultatet.
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Diarienummer

69 % av allautredningarom försörjningsstödhar utförts inom tre veckorfrån beslutatt inleda
utredning.Det innebäratt måletinte uppnåtts.Måletär att 90%av allautredningarinom Stödoch
försörjningskavaraslutfördainom tre veckorfrån beslutom att inledautredning.Hög
personalomsättning
har påverkathandläggningstiden.
En annanförklaringär att det förekommitatt
utredningsprocessen
inte avslutatsi Treservatrots att utredningenär klar,vilket påverkarden
dokumenter
adeutredningstiden
i verksamhetssystemet
meninte i praktikenför denenskilde.
Ledningsprocesser
Egenkontroll

Beskrivning av egenkontroll

Händelselogg
Treserva

För att säkerställa
att medarbetare
inte är innei ärendensominte
rör demskaslumpvisahändelseloggar
av enskildamedarbetares
aktiviteti Treservagranskas.
Ta ut slumpvisahändelseloggar
om
hur användare
rör sigi systemetenligtrutin "Händelselogg
Treserva".

Genomförfrågeformulär- Kvalitet

För löpandesystematisk
egenkontrollskallfr ågori frågeformulär
- kvalitetbesvaras
en gångper år. Seunderfliken "Utvärdera"där
du har enhetensfrågor.

Utbetalningarekonomisktbistånd

Internkontrollav utbetalningarekonomisktbiståndenligtrutin.
Blankettskafyllasi av enhetschefoch återlämnasför
sammanställning
till systemförvaltare
för Treserva.

Genomförfrågeformulär- Patientsäkerhet

För löpandesystematisk
egenkontrollskallfrågori frågeformulär
- patientsäkerhet
besvaras
en gångper år. Seunderfliken
"Utvärdera"där du har enhetensfrågor.

Enhetenidentifierarriskerför kvalitetsplan2021

Påenhetsnivåskallriskeridentifierasi proaktivtsyfte,elleranalys
av avvikelser.Detta kanmedfördel skelöpandeunderåret,men
inför årsplaneringen
behöverriskernasammanställas
. Använd
bifogadblankett(underfliken dokumentnär du öppnar
skrivblocket)somsedantasmedtill ledningsgrupp
för
sammanställning
på övergripandenivå.

Verksamhetens
ledningsgrupp
identifierarriskerför kvalitetsplan
2021

Riskerskaidentifierasi proaktivtsyfte,elleranalysav avvikelser.
Detta kanmedfördel skelöpandeunderåret,meninför arbetet
medkvalitetsplanen
behöverriskernasammanställas.
Använd
bifogadblankett(underfliken dokumentnär du öppnar
skrivblocket)somsedantasmedtill ledningsgrupp
för
sammanställning
på övergripandenivå.

Genomförfrågeformulär- självskattning
hemtjänst

För löpandesystematisk
egenkontrollskafrågori frågeformulär
självskattning
hemtjänstbesvaras
en gångper år. Seunderfliken
"Utvärdera"där du har enhetensfrågor.

UppdateraLäkemedelshantering
- lokalinstruktionoch Lokala
hygienrutiner

I oktobermånadskasamtligaberördaenheteruppdatera
dokumentenLäkemedelshantering
- lokalinstruktionsamtLokala
hygienrutiner.Varjeenhetuppdaterarsina dokument.

Frågeformulär kvalitet
Frågeformuläret
är en egenkontrollsombestårav utvaldaprocesser/aktiviteter.
Frågeformuläret
är
besvaratav respektiveenhet.Frågeområdena
rör vårdhygienisk
standard,systematiskt
förbättringsarbete,
dokumentationoch kost,Svarsfrekvens
är godtagbari frågeområdena
vårdhygienisk
standardoch kost.När det gällersystematiskt
förbättringsarbete
och dokumentationsjunker
svarsfrekvensen
och fler uppgerbristeri kunskap,information,handhavande,
analysosv.Den lägre
svarsfrekvens
kanförklarasav organisatoriska
förändringaroch chefsbyteninom
verksamhetsområdena,
somkanha försvåratöverföringav kunskapoch kännedomom det aktuella
lägetpåenhetenvid svarstillfället.
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Diarienummer

Vårdhygienisk standard
Fråga
Bär all vårdpersonal
kortärmadearbetskläder
i vårdtagarnära
arbete?

Svar,Antal
24 (st)
1 (st)
3 (st)

Finnsdet olika markeradeytor för att hanteraren respektiveoren
tvätt?

6 (st)
3 (st)
2 (st)

Finnsdet tillgångtill handdesinfektionsmedel,
handskar,
skyddskläder
och ytdesinfektionsmedel
i tvättstugan?

8 (st)

Diskuterasvårdhygieniska
frågorregelbundet?

25 (st)

4 (st)

1 (st)
3 (st)
Finnsförutsättningarför att bytaarbetskläder
dagligensamtvid
behov?

24 (st)
1 (st)
1 (st)
3 (st)

Finnshandskaroch plastförklädenlättåtkomligtplacerade
där
dom skaanvändas?

27 (st)

Finnshandspritlättåtkomligtplaceratdär handdesinfektion
ska
utföras?

27 (st)

Finnsrutinerför hur denrenatvättenskahanterasoch förvaras?

19 (st)

2 (st)

2 (st)

1 (st)
1 (st)
2 (st)
Finnsrutinerför hur smutstvättenskatransporteras
till
tvättstuganoch var denskaförvaras?

9 (st)

Finnsrutinerför hur vårdtagare
medriskfaktorer,tex såroch
diarréer,vårdas/omhändertas?

25 (st)

3 (st)

1 (st)
3 (st)

Finnsrutinerför rengöringoch smittreningav vårdtagarnära
ytor?

24 (st)
1 (st)
4 (st)

Följsbasalahygienrutiner?

27 (st)
2 (st)

Ingårgenomgång
av basalahygienrutineroch klädregleri
introduktionsprogram
för vårdpersonal/studenter
på enheten?

25 (st)

Om basalahygienrutineroch klädreglerinte följs lederdet till
någonpåföljd?

23 (st)

4 (st)
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Datum

Diarienummer

Fråga

Svar,Antal
1 (st)
1 (st)
4 (st)

Besvaras
formulärom basalahygienrutiner(självskattning)?

23 (st)
2 (st)
4 (st)

I februari/mars 2021utfördesen utökadsjälvskattning
om rutineroch skyddsutrustning
med
anledningav Covid -19.Självskattningen
riktadestill allamedarbetare
i samtligaverksamhetsområden
inom sektorTrygghetoch stöd.Frågornavar ett komplementtill självskattningsformulär
om basala
hygienrutiner.De kompletterande
frågornafokuseradepå kännedomom rutiner för brukarnäraarbete
underpandemi,tillgångoch användande
av skyddsutrustning
(visir,munskydd,handsprit)samten fråga
om ev.utvecklingav egnarutinerpå arbetsplatsen
för att kunnautföra brukarnäraarbetepå säkertsätt
underpandemiutbrottet
Enkätenbesvarades
underfebruari/marsmånad2021inom samtligaverksamhetsområden
men
resultatetär ännuinte sammanställt
på aggregerad
nivå.
Systematisktförbättringsarbete
Fråga
Informerasall ny personalom arbetsplatsens/enhetens
rutiner för
att identifieraoch rapporteraavvikelser,d.v.s.avvikelsehantering
i
Treservaoch rapportenligtLex Sarah?Beskrivhur i kolumnen
kommentar.

Svar,Antal
60 (st)
5 (st)
1 (st)
22 (st)

Analyseras
avvikelsersystematiskt
på enheten/arbetsplatsen?
Beskrivi kolumnenkommentarhur och vilka förbättringardetta
har lett till i verksamheten
underaktuellperiod.

34 (st)
5 (st)
2 (st)
11 (st)

Kännerdu dig säkerpå handhavandet
av avvikelsemodulen
i
Treserva?
Vid nej beskrivi kommentarenvilket/vilka momentdu
är osäkerpå.

32 (st)
21 (st)
7 (st)
11 (st)

Använderdu dig av analysfrån avvikelsersomhanteratsi
Treserva?

26 (st)
19 (st)
15 (st)
11 (st)

Dokumentation
Fråga
Har allabrukareen aktuellgenomförandeplan
utifrån beslutenligt
SoL/LSS.Vid svarnej ellerdelvis,kommenterahur stor andel
somhar en aktuellgenomförandeplan.

Svar,Antal
13 (st)
8 (st)
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Diarienummer

Fråga

Svar,Antal
2 (st)
3 (st)

Har allaanställdatillräckligkunskapför att utföradokumentation
enligtgällanderutineroch riktlinjer?Vid nej ellerdelvis,
kommentera

44 (st)
13 (st)
14 (st)

Kost
Fråga
Finnsdet lokalt utseddakostombudpå respektiveenhet?

Svar,Antal
21 (st)
1 (st)

Har all personalkännedomom riktlinjer för kost och nutrition?
Vid nej ellerdelvis,kommenterai kolumnenkommentar

18 (st)
6 (st)
1 (st)

Finnsdet beskriveti genomförandeplanen
hur individenönskar
ha det vid måltider?

8 (st)

Har all personalfått grundutbildningi kost och nutrition?Vid Nej
ellerDelvis,kommenteravarför.

13 (st)

2 (st)

8 (st)
1 (st)
1 (st)

Det finns kostombudpå i stort settallaenhetervilket är positivtoch visarpå att manarbetarmed
nutritionsfrågorpå fleraplan.
Riktlinjerför kost och nutrition är till stor del kända,vilket bådargott.
Önskemålgällandemåltidsmiljöfinns beskrivetmer ellermindrei genomförandeplaner
inom vård och
omsorgsboende.
I enstakafall vill inte hyresgästen
att det skrivsner och därför stårdet delvis.
Grundutbildningkost för äldrehar varit en utmaningi pandemin.Mångabeskriveratt delarav personal
inte kunnatskickastill utbildningpgapersonalbristmendet har ocksåerbjuditsmindreantal
utbildningarunderåret.

3.4 Självskattning av kvalitet från leverantörav hemtjänst
Varjeår gör samtligaleverantöreren självskattning
av verksamhetens
kvalitet.Syftetmed
självskattningen
är att skapamedvetenhet
om ansvaroch kvalitetskravhosleverantören.
Svareni
självskattningen
liggertill grundför kommandeuppföljningaroch förbättringsarbete.
Under2020har egenkontroll/självskattning
av kvaliteti hemtjänstutförts av kommunalaverksamheter
och en externutförare(Attendo).Den kommunalahemtjänstenbesvararfrågeformulärkvalitetsom
bestårav frågorom Vårdhygienisk
standard,Systematiskt
förbättringsarbete,
Dokumentationoch Kost.
Kommunenhar mottagiten rapportom utförd egenkontrollfrån Attendo(externleverantör),
självskattningen
utfördesi oktober2020.Attendosegenkontrollfokuseradepå medarbetarnas
kännedomoch hanteringav Avvikelser(händelser,
rapportering,klagomål),Delaktighet,inflytandeoch
självbestämmande
för kunden,Basalahygienrutiner,Barnperspektivet
samtUtmanandebeteende.
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Diarienummer

Kommunenhar haft avstämningsmöt
e en gångper terminoch delgettde privatautförarnakommunens
rutinerkring Covid fortlöpande.

3.5 Samverkanför att säkra kvaliteten
Under2020har kartläggningav huvud- ellerstödprocesser
ellerprocesserdär samverkanbehövsför att
säkrakvalitetpå insatseri verksamheterna
inte utförts.Bådehuvud-, stöd- och ledningsprocesser
finns
sedantidigarebeskrivnai kvalitetsledningssystemet
och det finns rutinerkoppladetill processerna.
Fleraav rutinernabeskriversamverkaninom/mellanolika verksamheter
och enheter,t ex anhörigstödHSL - Myndighet.Helasektornhar under2020fokuseratpå att säkerställa
informationoch utforma
rutineroch åtgärderför att hanterasituationenkring Covid -19 och hur pandeminhar påverkat
verksamheten.

3.6 Övrigt kvalitetsarbete under året
ProjektModig har pågåttunder2020(startapril 2019)och skaavslutasi mars2021.Projektetsyftartill
att stärkakunskapsnivån
inom digitalteknikhosbaspersonal
och cheferinom LSS/DV, socialpsykiatri,
boendestöd,
HVB samthemtjänst
. Utbildningenriktar sigi förstahandtill baspersonal,
totalt ca500
personeri Kungälv.Projektetsmål är bl a att befintligaIT -verktygi respektiveverksamhetskabli det
självklaravaletför medarbetarna
för att utföra arbetet.Utbildningsinsatserna
har,trots pandemin,
kunnatfortgåmenformernaför genomförande
har anpassats
medhänsyntill pandemirestriktioner.
Utbildningarnahar genomförtsdigitalti högregradän de ursprungligaplanerna.De förändrade
formernaför genomförande
av utbildningenhar dessutominneburitatt fler personerhar kunnatdelta,
vilket varit positivtför verksamheterna.
Projektetsutbildningaromfattarmångaolika digitala
system/verktyg,
t ex Windows10,SharePoint,
Personec,
KIA, Treserva,Outlook,
Iphone/Ipad/läsplattor,InternetExplorer,Word och Excel.Digitaliseringsombud
skastödjaden
digitalautvecklingenpå enheterna.
Metodutvecklare
har fortsattatt utbildapersonali IBIC bådei gruppoch individuelltinom hemtjänst
och särskiltboende.
Valideringsutbildning
undersköterska
har genomförtsför 15 medarbetare
medstöd av utbildaresom
finansieratsav omställningsfonden
TLO. Utbildningenslutfördesundervåren2020.
Inom äldreomsorgslyftet
utbildastotalt 18 medarbetare
medstarthösten2020.Utbildningenberäknas
vara genomfördi december2021.Utbildningarnagenomförspå distans.
15 medarbetare
har underhösten2020påbörjatutbildningför handledare
somskata emot eleverfrån
vård- och omsorgsprogrammet.
Utbildningenhar uppehållmedanledningav pandeminmenberäknas
återupptasundervåren2021.
Pågrundav pandeminhar minderårigaeleverinom vård- och omsorgsprogrammet
inte haft möjlighet
att görapraktikinom äldreomsorgoch funktionshinderområdet
understoradelarav 2020.Dessutom
har funktionshinderverksamhe
ternainte tagit emoteleverallsundervissadelarpå grundav rådande
omständigheter.
Inför sommaren2020skapades
en webbintroduktionför nyanställda
för att fortsattkunnahållaen god
kvalitetpå introduktionen,trots pandemin.Webbintroduktionen
användssedandessvid all
introduktionav nyanställdpersonalinom äldreomsorgen
och personligassistans.
Enligt SOSFS2014:4(kap1) skasocialnämnden
fastställamål för arbetetmedvåldsutsatta
och barn
sombevittnatvåldsamtbeskrivanär och hur målenskauppnås.Under2020har förvaltningenkartlagt
och genomlystförvaltningenssamladearbetemedVåld i närarelationer.Kartläggningen
har även
innefattatöversiktkring insatserfrån externaaktörersåsomhälso-och sjukvården,polisenoch
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civilsamhället.
Utifrån hedersrelaterat
våldoch förtryck har utbildningsinsatser
genomförtsmot barnoch ungdomspersonal,
utredaresamtledningoch politik. Underårethar revideringinlettskring
befintlighandbokhedersrelaterat
våldoch förtryck.

3.7 Mål och strategier för kvalitetsarbetetkommande år
Mål och strategier för kvalitetsarbetet2021
Förtydligadokumentationsansvar
och förbättrarutinerkring dokumentation.
Utifrån genomfördkartläggningoch översynslutförarevideringav anvisningvåldi nära
relationeri Kungälvskommun
I samverkanmedskolaoch socialtjänstslutförauppdateringav befintlighandbok
Hedersrelaterat
våldoch förtryck.

3.8 Riskanalys
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4 Patientsäkerhetsberättelse
4.1 Övergripandemål och strategier
SFS2010:659,3
kap.1 § ochSOSFS2011:9,3 kap.1§
Vårdgivarenär,enligtpatientsäkerhetslagen
(2010:659),
skyldigatt bedrivasystematiskt
patientsäkerhetsarbete.
Detta genomplanering,ledningoch kontroll av verksamheten
såatt kravetpå
god vård upprätthålls.Vårdgivarenskasenast1 marsvarjeår upprätta en patientsäkerhetsberättelse
av
vilkendet skaframgå.
vilka åtgärdersomvidtagitsför att ökapatientsäkerheten
och
vilka resultatsomuppnåtts.
Övergripandemål
Varjeomsorgstagare/patient
skakännasigtryggoch säkeri kontaktenmedomsorgen/vården
. Likaså
skavarjemedarbetare
kunnautföra sitt arbeteundersådanaförutsättningaratt en säkeromsorg/vård
kanges.Ett kvalitetsledningssystem
tydliggöroch synliggörverksamhetens
kvalitetoch dessresultatför
personal,omsorgstagare/patienter
och övrigamedborgare.
Tydlighetenbildaren säkergrundoch är en
förutsättningför att identifieraförbättringsmöjligheter.

4.2 Organisatoriskt ansvarför patientsäkerhetsarbetet
SFS2010:659,3
kap.9 § ochSOSFS2011:9,7 kap.2 §, p 1
Kommunstyrelsen(KS)
KS skaplanera,ledaoch kontrolleraverksamheten
på ett sättsomledertill att kravetpå god vård enligt
hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30)upprätthålls.KS skafastställaövergripande
mål för det
systematiska
kvalitetsarbetet
samtkontinuerligtfölja upp och utvärderamålen.
Sektorchefen
Sektorchefen
har huvudansvaret
för verksamheten
inom sektorTrygghetoch stöd
Verksamhetschefenligt HSL skall enligt hälso- och sjukvårdslagensvaraför att:
verksamheterna
tillgodoseren hög patientsäkerhet
och god kvalitetav vårdensamtfrämjar
kostnadseffektivitet
säkerställa
att det finns fastställdaoch dokumenterade
rutinerför hur det systematiska
kvalitetsarbetet
kontinuerligtskallbedrivasför att kunnastyra,följa upp och utveckla
verksamheterna.
är ytterstansvarigför att det finns en patientsäkerhetsberättelse
tillgängligsombeskriver
föregående
årspatientsäkerhetsarbete
ledningssystemet
innehållertydlig och väl förankradansvarsfördelning
Medicinskt ansvarigsjuksköterska(MAS)/medicinskt ansvarigför rehabilitering (MAR)
ansvararför att:
setill att författningsbestämmelser
och andrareglerär kändaoch efterlevs
det finns behövligadirektivoch instruktionerför verksamheten
patienternafår en säkeroch ändamålsenlig
vårdoch behandlingav god kvalitet inom
kommunensansvarsområde
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rutinernaför läkemedelshantering
är ändamålsenliga
och väl fungerande
setill att rutinerför patientsäkerhetsarbetet
är uppdaterade
beslutom att delegeraansvarför vårduppgifterär förenligamedsäkerhetför patienterna
Enhetscheferansvararför att:
utarbetalokalarutineri samrådmedlegitimeradpersonal”Lokalahygienrutiner”och
”Läkemedelshantering
- lokalinstruktion”
rutineroch riktlinjer (somverksamhetschef
och MAS/MAR fastställt)är väl kändai
verksamheten
rutineroch riktlinjer efterlevsi verksamheten
ny hälso- och sjukvårdspersonal
får denintroduktionsomkrävsför att utföra hälso- och
sjukvårdsuppgifter
personalenverkställerdelegerade
och ordineradearbetsuppgifter
på ett säkertsätt
Legitimerad personal ansvararbland annat för att:
bedöma,behandlaoch utföravård- och rehabiliteringsinsatser
identifierariskpersoneroch planeraförebyggande
åtgärderför att förhindraatt fallskador,
trycksåroch undernäringuppstår
delegera,
ordinerasamtinstruera vård- och rehabiliteringsinsatser
genomföra,av läkare,givnaordinationer
kontinuerligtfölja upp och utvärderavård- och rehabiliteringsinsatser
tillsammansmedpatient
bedöma,provaut samtförskrivapersonligahjälpmedel
handledaomvårdnadspersonal
samarbeta
medpatient,leg.personal,enhetschef,
övrigainternayrkesutövare
och externa
vårdgivare
planera,konsultera,informeraoch samverkamedandraaktöreri vårdkedjan
verkaför adekvatinformationsöverföring
och samverkaför att uppnåkontinuitet,effektivitet
och kvalitet
avsättatid för analysoch reflektiontillsammansmedkollegor,kring det dagligavård- och
rehabiliteringsarbetet
inhämtanyakunskaperoch rön, genomatt ta del av forskningoch studiebesök
Omvårdnadspersonal
Omvårdnadsperson
al betraktasenbartsomhälso- och sjukvårdspersonal
då de utför en av
sjuksköterska,
fysioterapeutellerarbetsterapeut,
delegerad
hälso- och sjukvårdsuppgift.
Omvårdnadspersonal
ansvararför att:
efter delegeringutföra hälso- och sjukvårdsuppgifter
efter ordinationutförahälso- och sjukvårdsuppgifter
kontaktaleg.personalvid förändringari patientenstillstånd
observeraoch rapporterateckenpå biverkningar,ickeönskadeeffekterellerreaktionertill leg.
personal
vid felaktigheteroch misstagkontakta leg.personalsamtenhetschef
rapporteranegativahändelseri verksamhetssystemet
Treserva
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4.3 Struktur för uppföljning och utvärdering
SOSFS2011:93 kap.2 §
Avvikelserär ett samlingsbegrepp
för negativahändelseroch tillbud somskeri verksamheten
kopplat
till patient.
Enhetschefen
ansvararför att gåigenomavvikelserapporten
medberördomvårdnadspersonal.
Legitimeradpersonalansvararför att vidta åtgärderberoendepå avvikelsen/tillbudets
karaktärsamtför
att dokumenterai journal.Legitimeradpersonalskainformerapatient/närstående
om avvikelsen
föranletten negativhändelseellertillbud av vikt.
Medicinsktansvarig(MAS/MAR) utrederallvarligaavvikelser/tillbudoch anmälerdemtill
Inspektionenför vård och omsorg(IVO) och Läkemedelsverke
t samteventuellttill tillverkareoch
Hjälpmedelscentralen.
MAS/MAR utrederoch bedömerom en Lex Maria-anmälanskallgörastill IVO.
MAS/MAR sammanställer
samtligaavvikelseroch rapporterardemtill kommunstyrelsen
samt
Trygghetsoch stöds ledningsgrupp
.
Avvikelseri vårdsamverkan
skaanalyseras
på systemnivå.

4.4 Hur patientsäkerhetsarbetethar bedrivits samt vilka
åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet
SFS2010:659,3 kap.10§p1-2
Målen 2020avsåg:
Fortsätt arbetet med att säkerställaläkemedelsprocessen
MedicationCareSupportSystem(MCSS)är en lösningför mobil och digitalsigneringinom kommunal
omsorg.MCSSdigitalsigneringär införd på allaberördaenheterinom kommunen.MCSSskickarut
påminnelsevid varjetillfälle ett läkemedelinte givitsi tid, samtger möjlighettill uppföljningav
läkemedelshanteringen.
BrukaremedkommunalhemsjukvårdavvänderMSCCmedundantagför de
somhar privatautförare.MCSSgeren säkrareläkemedelshantering.
Fortsätt arbetet med att säkerställaavvikelsehanteringsprocessen
Externautförarehar fått tillgångtill kommunensavvikelsesystem
i Treservavilket är positivt.
Samverkansavvikelser
skrivsocksåi gemensamt
avvikelsesystem
MedControlPro (inleddes2020och
fortgår2021)
Del av avvikelsesystemet
iTreservahar legatneresedanaugustioch understor del av hösten2020då
det inte gickatt läggain allvarlighetelleravslutaavvikelserna.
Det har resulterati ca 1500öppna
avvikelser.
Säkerställaatt riskbedömningar utförs enligt plan
Måletär att 100% av personer65 år och äldreoch har hemsjukvårderbjudsriskbedömning
Under2020är riskbedömningen del av de arbetsuppgifter
och insatsersomtill vissdel fått ståtillbaka
när verksamheterna
tvingatsatt arbetapå prioriteradnivå för att kunnahanterapandemin.
Fortsätt säkerställaprocessen”trygg och säker utskrivning från slutenvård” i
samverkanmed vårdcentraloch sjukhus
För att säkerställa
tryggoch säkerutskrivninghar allaberördaverksamheter
inom delregional
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samverkanSIMBA gjort s.k.GAPanalyseröver identifieradebristerinom det egnaansvaret.Syftetär
att varjeverksamhetskaförbättraoch åtgärdai sin egenverksamhet.
Berördaverksamheter
inom
Kungälvskommunhar vidtagitåtgärderframför allt gällandeatt lämnabättreuppgifteri vårdbegäran
gällandepatientensfunktionsstatus
till sjukhuset.Uppgift om funktionsstatus
kanskeunder
förutsättningatt patientengett sitt samtycke.Processen
medSkaraborgsmodellen
gällandein och
utskrivninghar påverkatsnegativtav pandemin.
Fortsatt samverkani omställningen till ”Nära Vård”
Omställningtill NäraVård fortgårnationellt.Berördaledningsgrupper
inom sektorTrygghetoch stöd
har informeratsom omställningen.
GR har anordnatworkshopsdär ledningoch medarbetare
medverkati att beskrivavilka möjlighetersomnäravårdgeroch vadsombehövergörasför att
genomföranäravård.En sammanställning/slutrapport
av resultatetav workshopsarbetetkommeri
slutetav februari2021,sammanställningen
kommerliggatill grundför fortsattarbetemedomställning
näravård.
Säkerställainformationsöverföringenmellan omsorgspersonaloch legitimerad personal
i Treserva
Utifrån Pandeminhar verksamheten
inte kunnatarbetameddennapunkt.
Övriga utvecklingsområden
Pandemin
2020har till allrastörstadel präglatsav pandeminoch påverkatsamtligaverksamheter
inom ToSi olika
omfattning.Detta har gjort att tid för utvecklinghar varit starktbegränsat.
Föstafalletdykerupp och
blir känti Kina i januari2020.Förstaverifieradefalletav Covid-19 i Sverigediagnosticerades
den31
januari2020i Jönköping.Den 1 februariklassade
regeringen,
efter begäranfrån Folkhälsomyndigheten,
infektionssjukdomen
covid-19 somsamhällsfarlig
sjukdom.
Under2020blev huvuduppgiftenfokuspå arbeteför att förebyggasmittspridningoch sjukdom i Covid
-19 hosde mestsjukaäldre,i hemsjukvård,
på vårdoch omsorgsboende
och i ordinärtboende.Hela
samhälletpåverkades
och helt nyainsatserprioriterades.
Sektorledning,
enhetschefer
och personalhar prioriteratarbeteför att förhindrasmittspridningtill äldre
och andrariskpatienter.Somriskpatienträknasäldrepatienter(över70 år) samtpatienteri palliativ
vård,vilket inkluderarmerpartenav allapatienterinom hemsjukvård,
vård-och omsorgsboende
och
hemtjänst.
Smittspridningoch insjuknandei Covid -19 har förekommitmenvar förhållandevislågundervåren
2020för att underhösten2020ökanågot.
Verksamheterna
har i olikaomfattningarbetatpå prioriteradnivå,vilket innebäratt andrainsatserfått
ståtillbaka.Somexempelpå andrainsatserkannämnasbedömningargällandenutrition,fall,
registreringar
i olika registeroch mer administrativavårduppgifter.En vårdskuldhar uppkommit.Tid
för att deltaellerbedrivanödvändigutbildning,förutom hygienutbildning,
har inte funnits.
Förstainsjuknandeti Kungälvskommunidentifierades
mars2020på ett äldreboende
(bådeprivat och
kommunaltboende).Förvaltningens
ledningsgrupp
har undervårenhaft dagligamötenför att leda
arbetetunderpandemin.De dagligamötenaåterupptogsunderhösten 2020.Sektornsledningsgrupp
inkl. MAS och verksamhetsområdenas
ledningsgrupper
har på motsvarande
sätthaft mötenför att leda
verksamheternas
arbeteunderpandemin.
Sektornhar deltagitoch samverkatregelbundeti digitalamötenmedvårdhygien,smittskydd,med
primärvårdens
vårdcentraleroch sjukhus.Samverkan
har varit viktigt för att finna bästamöjliga
lösningarallteftersomolika problemområden
uppstod.Likasågällanderiktlinjer och rutiner,allt för att
29

10 Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2020 - KS2021/0677-1 Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2020 : Kvalitets- och patientsakerhetsberattelse 2020 - rapport

Datum

Diarienummer

finna lösningarför att skyddabrukare/patienterpå bästamöjligasätt.
Initialt saknades
skyddsutrustning,
framföralltmunskydd.Med stödav ideellainsatserfrån både
kommunoch kyrka,företag,medarbetare
kundeskyddsutrustning
samlasin. Handspritvar
inledningsvisen bristvaramenatt ett företagi en grannkommunställdeom sin produktiontill
handsprit,vilket underlättade
tillgången.
En materielgruppstartades
för att hanterabeställningav skyddsmaterial,
logistikoch leveranser
samtatt
varasakkunniga.
Gruppenbestodav MAS,administratöroch enhetschefer
från fleraverksamheter.
Gruppenhar ävenansvarför att säkerställa
lagerhållning
av nödvändigskyddsutrustning
för 6
månader.
Två sjuksköterskor
inom hemsjukvården
har repeteratoch utbildatomvårdnadspersonal,
enhetschefer,
lokalvårda
re, vaktmästare,
m.fl. i basalahygienrutiner.För att säkerställa
att brukarnafick optimal
omsorggällandevårdhygienuppdaterades
hygienavtalet
för personal.Dvs denblankettsompersonal
skriverunderför att följa gällanderiktlinjer.
MAS och verksamh
etschefHSL tog fram handlingsplan
medrutineroch riktlinjer gällandeCovid som
berörpatienter.Utifrån att nationellarutineroch riktlinjer har revideratsofta har handlingsplanen
skrivitsom ett flertalgånger,vilket i sin tur innebäratt cheferoch personalfått nya riktlinjer och rutiner
att förhållasigtill. Påsammasätthar riktlinjer gällandeskyddsutrustning
förändrats.Detta har ställt
storakrav på all personalatt helatidenvarauppdaterade
medaktuellariktlinjer/rutiner för att görarätt.
För att skyddapatienter/brukarehar provtagningför Covid -19 gjortsvid minstasymptomhos
patienter/brukareoch personal.Provtagningav patienterhar gjortsav sjuksköterskor
i hemsjukvård.
Personalhar provtagitsgenomegentestning
samtav primärvård.
Primärvårdenhar i samverkanmedberördaenheteri kommuneninlett smittspårningnär personaleller
patient/brukarepå enheteninsjuknati Covid -19.Screening,
testför Covid -19, har gjortsi
förebyggande
syfteför att säkerställa
att brukareinte för medsmittavid inflyttning till boendeoch i
sambandmedatt patientlämnarsjukhusför att återgåtill korttidsenhetellerhemtjänst.
Ett Coronateambildadesi syfteatt undvikasmittspridninginom hemtjänstsamtatt kraftsamla
professionerna
för denförväntadevågenmedsmittadebrukare/patienter.
Alla brukaremed
konstateradCovid -19 somhadehemtjänstsköttesav ett coronateamet.
Teamet bestodav frivilla
undersköterskor
inkl nattpersonal,
sjuksköterska,
arbetsterapeut
och fysioterapeutsomutför sina
uppdragutifrån HSV. Två enhetschefer
hadearbetsmiljöansvar
för undersköterskorna
och en
enhetscheffrån hemsjukvården
var sakkunnigi medicinskafrågorför teamet.
Hemsjukvårdens
sjuksköterskor
var behjälpligamedinsatserdär brukarenhar hemsjukvård.
I ett senare
skedevar de ävenbehjälpligamedbrukareutanhemsjukvård.
I dettafannsen stor vinst medtankepå
undersköterskornas
arbetsmiljö,vilket gjordeatt arbetetblev patientsäkert
och äventryggadearbetetur
ett personalperspektiv.
Coronateamet
sammankallades
och startadedirekt när det visadesigatt flerabrukareinsjuknati Covid 19. Teametansvarade
för att åtgärdaallatrygghetslarm
från Covidsjukabrukare.Teametutgickfrån
en egenlokal somhademöjligheteratt hanteratvätt av arbetskläder,
omklädning,kök och utrymmeför
skyddsutrustning.
Coronateamet
var aktuelltundervårenoch sommaren2020.
Kommuneninrättadeäven en covid-enhetpå del av korttidsenheten
för att kunnaomhändertacovid
sjukapatienter.Behovetav covid platserhar varit förhållandevislågtunder2020för att under
decembermånad2020öka.Vanligtvisverkställsväxelvårdsbeslut
menfrån april till septemberhar
dessabeslutinte verkställtsutifrån risk för att smittabrukare.Ett försökatt öppnaväxelvårdsplatserna
gjordesunderhöstenför att i decemberstängasner igendå smittanökadei samhälletoch såävenpå
korttidsenheten.
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Nationelltbesöksförbudi äldrevården
infördesav regeringenden31 mars2020och upphördeden1
oktober.2020.
Primärvårdoch kommunalhälso- och sjukvårdhar ökat sin samverkanför att patienterskafå rätt vård
utifrån Covid -19.För dettahar en checklistapå ansvarsfö
rdelningtagitsfram.
Andnings- och positioneringsutbildning
Kompetenshöjning
inom områdetskermedexternföreläsaresamtwebbutbildningar
för att möta
behovetav andningsgymnastik
och kunskapkring positioneringi sambandmedsvårtsjukaCovid-19
patienter.Rehabenheten
arbetarundervåren2020fram utbildningsmaterial
för omvårdnadspersonal
inom hemtjänst,vård och omsorgsboende
och funktionshinder.Samtligaboendenerhållermaterialet
och rehabföljer sedanupp dettamedstrukturerade
utbildningstillfällenpå platsi de olika
verksamheterna.
Förflyttningsteknik
Rehabverksamheten
arbetatstruktureratmedförberedelser
inför uppläggav förflyttningsutbildning,
dettaför att på ett såanpassat
sättsommöjligt kunnautföra utbildningarnarent fysisktoch i mindre
grupper.Personalinom hemtjänst,vårdoch omsorgsboende
och funktionshinderhar genomgåttde
praktiskautbildningarna.Eleverfrån Omvårdnadsprogrammet
samtsommarvikarier
för
omvårdnadspersonal
har genomgåttutbildninginom förflyttning medsyftetatt säkerställa
säker
förflyttning av patientersamtförebyggabelastningsskador
hospersonal.Digitalt materialhar
sammanställts
ihop medmetodutvecklare
somett komplementtill utbildningenför sommarvikarier.
Sju
tillfällenav totalt 13 genomfördes.
Uppföljning hjälpmedel
En betydandedel av tid för uppföljninggällandehjälpmedelhar lagtspå uppföljningav lyftselar
framföralltundervåren2020.Kartläggningav vilka selarsomfinns förskrivetinom vård- och
omsorgsboenden
samtbesiktningav de sammahar utförts Arbetethar lagtgrundenför att på ett mer
struktureratoch kontrolleratsättkunnafölja upp lyftselari fortsättningen.
Rehabombudinom Vård- och omsorgsboenden
Undervåren2020genomfördesoch utvärderades
två utbildningstillfällenför s.k.Rehabombud
inom
vårdoch omsorgsboende.
Utbildningenssyfteär att ökakunskapenkring grundutrustningoch vadsom
ingåri denna.Övrigaplaneradeutbildningstillfällenför rehabombudfick pausasunderhöstenpga
pandemin.
Digital signering av ordinerade och delegeradehälso- och sjukvårdsinsatser
Införandetär klart på allaenheterför hälso- och sjukvårdsinsatser
(sjuksköterska,
arbetsterapeut
och
fysioterapeut).
Det somåterstårär privataleverantörerav hemtjänstpga.det tekniskainte är löst.
Klassificering av vårdåtgärder- KVÅ koder
En arbetsgrupphar sedanhösten2019arbetataktivt medatt sättasigin i hur registreringav s.k.KVÅ
koderi journalanteckningar
(klassificering
av vårdåtgärder)
har implementera
ts under2020.
Implementeringe
n har fungeratväl.Undersenaredelenav hösten2020arbetades
utvecklingav koderna
fram i systemetMCSS(MedicationCareSupportSystem),dettaför att möjliggörautdragav statistik
samtunderlättaför denenskildeanvändaren.
Implementeras
i börjanav 2021för sköterskoroch
arbetsterapeuter/fysioterapeuter.
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4.5 Samverkanför att förebyggavårdskador
SOSFS:2011:9,4kap.6 §, 7 kap.3 § p 3
Här beskrivsvilka processersomidentifieratsdär samverkanbehövtsför att förebyggaatt patienter
drabbasav en vårdskada
samthur samverkan
skeri denegnaverksamheten
och medandravårdgivare.
Ex. överenskommelser
mellanolikavårdenheter,
medicintekniska
enheter,mellanvårdcentraloch
sjukhussamtmellankommuneroch landsting.
En viktig del i kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen
är hur kommunensverksamheter
för hälsooch sjukvårdoch socialtjänstsamverkarmedandravårdgivare.
Samverkaninom kommun samt med andra vårdgivare
Inom SIMBAsoch inom Närområdesgrupp
arbetarvårdcentralerna,
sjukhusetoch kommunenmed
samverkanöver vårdgivargränser
för att förebyggaatt vårdskadoruppstår.SIMBA är en
samverkansorganisation
för hälsaoch dennäravårdeni Stenungsund,
Ale, Kungälvoch Tjörn.
(Samverkan
i MellerstaBohuslänoch Ale).
Utifrån lagenom ”Trygg och säkerutskrivningfrån slutenvård” 2017,
inrättandeav mobilaspecialistteam,
SIMBAshandlingsplan
samtarbetsgruppäldre,bedrivs
samverkansmöte
regelbundetmellanberördavårdgivare.
Kommunalhälso- och sjukvårdoch socialtjänstsamverkarmedsjukhusoch vårdcentral.Regelbundna
mötenskerområdesvis
mellanvårdcentralernas
läkareoch hemsjukvårdens
sjuksköterskor.
Inom kommunensolikaverksamheter
skerstruktureradsamverkanmellanyrkesgrupper
och enheter.
Kommunalhälso- och sjukvårdarbetari samverkan
medfunktionshinder,socialpsykiatri,
hemtjänst
och vård och omsorgsboende.
Nära Vård och Mobila team
"Nära vård" är en pågående
nationellomställningav hälso- och sjukvård,medsyfteatt behålla
ellerökakvaliteteni Hälso- och sjukvårdenoch mötadendemografiska
utvecklingen.För att ha
kontroll på kostnaderna
kaninte vård och omsorgorganiseras
på sammasättsomidag.Det
krävsen strukturoch organisationsförändring
för att såvälåstadkomma
en ökadkvalitetsom
bättretillgänglighetoch effektivareresursutnyttjande.
Omställningeninnebäratt mer resurser
styrstill de delari systemetsomhar godaförutsättningaratt hanterabådenärhettill patienter
och komplexiteteni sjukdomstillstånd,
primärvården,observeraatt denkommunalahälso- och
sjukvårdenpå vårdnivåär en del av primärvården.Färrepatienterkommervårdaspå sjukhus
och att fler vårdasi ordinärtboende.Närhetkaninnebärageografisknärhet,relationsnärhet
samttillgänglighet.Omställningenpågårmellan2017-2027.
"Mobilt närsjukvårdsteam
(MT)" är samverkanmellansjuksköterskor
i kommunalhälso- och
sjukvårdoch vårdcentralsläkare.
MT möjliggöratt patientenfår hembesökav läkaretillsammans
kommunalsjuksköterska
sammadagellerdagenefteratt behovav läkarkonsultation
påtalats.
"Mobilt palliativtteam(MPT)" utgårfrån slutenvården
och skabedrivaspecialiserad
palliativ
vårdi hemmetsomkomplementtill och i samverkanmedvårdoch omsorgsomgesav andra
vårdgivareför patienterboendei SIMBA-området.Teametskafinnastillgängligaför
konsultverksamhet
för primärvård,kommunoch sjukhuset.
"Närsjukvårdsteam
(NSVT)" utgårfrån slutenvården
och bedriverspecialiserad
vårdi hemmet,
det vill sägavårdsomkräverspecialistmedicinsk
kompetensoch specialistkompetens
inom
omvårdnadoch somutgårfrån specialistvårds
-verksamhet.
Vårdenskeri samverkan
med
hemsjukvårdsläkare,
och kommunalhälso- och sjukvård.Arbetetskavarateambaserat,
personcentrerat
och proaktivtoch bedrivasför de patientgrupperdär arbetssättet
skapar
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patientnytta.Målgruppär patientermedbehovav specialiserad
vårdi hemmet,det vill säga
medicinsktinstabilpatientmedbehovav mer intensivainsatserän vadhemsjukvårdsläkare
har
möjlighetatt erbjuda.I förstahandbör vårdi NSVT erbjudaspatienter medkommunalhälsooch sjukvård,menkanocksåerbjudaspatienterutankommunalhälso- och sjukvård
Det övergripande
syftetmedpågående
nationellaomställningen
till Näravårdoch mobilateammed
läkarefrån primärvårdalternativtfrån slutenvård/sjukhussomutför hembesök,är att geökadtrygghet
för patientenoch att arbetaproaktivt.Måletär undvikaför patientenonödigainläggningarpå sjukhus
alternativtbesökpå primärvårdens
mottagningarellersjukhusets
akutmottagning,
patientenskafå god
vårdpå rätt vårdnivå.Medicinskabedömningaroch beslutom åtgärderför patientenutförs i patientens
hem.Förändringenupplevssompositivt för patienternaav samtligaberördavårdgivare.
Lagen om ”Trygg och säker utskrivning från sluten vård”
Lagenom Tryggoch säkerinskrivningfrån slutenvårdträddei kraft i januari2018.I VästraGötaland
startadearbeteutefterlagenseptember2018efter att det därförinnanarbetatsfram riktlinjer och
rutiner.Under2019har sjukhusen,vårdcentralen
och kommunernaarbetatmedatt lärasigtillämpa
dessa.Kommunenoch vårdcentralhar ansvarför, utifrån att patientengersitt samtycke,lämnainfo till
sjukhussomunderlättarför sjukhusatt sevilket behovpatientenhar.Påsammasättskasjukhuset
säkerställa
att ordinationer,eventuellahjälpmedelsombehövsför att patientenskakunnaomhändertas
på vårdcentralellerhemsjukvårdär klarainnanpatientenkanlämnasjukhuset
Tillämpningav riktlinjer och rutinerär ännuinte implementerade
i tillräckligomfattning,mycketarbete
återstårmedatt förbättrasåatt utskrivningenfrån slutenvårdblir tryggoch säker.Kommunen
uppleveratt patienternalämnarsjukhusi ett tidigareskede,blir tidigareutskrivningsklara
vilket ofta
medförett ökat behovav olika insatseroch stöd.Patienterhar vid utskrivningfrån sjukhusoftare
behovav korttidsvistelse
underen tid innande kangåhemtill sitt egetboende.Dennautvecklinghar
blivit än mer tydligefteratt dennyalagenom tryggoch säkerutskrivningfrån slutenvård införts.
Sammantaget
innebärdet förändradearbetssättet
att mer resurserbehövstill denkommunalahälsooch sjukvården,korttidsverksamhet
samthemtjänst.
Gränsdragningsproblematik
Det finns fortfarandeen del oklarhetertill ovanbeskrivnaomställningoch mobilateamsomutgårfrån
sjukhusoch specialistvård.
Oklarheternabestårfrämstav två delar.Delshandlardet om vadlagenavser
är primärvårdsansvar,vårdcentral/primärkommunalt
hälso- och sjukvårdsansvar
och delshandlardet
om resursfrågan.
Utif rån att en förskjutningav vårdenskersåkommerfler att vårdasav kommunal
hälso-och sjukvård,på korttidsenhetoch i hemtjänstvilket kommeratt krävamer resurseri
kommunen.Under2020har frågornalyfts på övergripande
nivåer.Frågornaär komplexaoch delade
meningarråder.Frågornakommerblandannatatt redasi och omhändertas
i revideringav hälso- och
sjukvårdsavtalet.
Tvisteärendeav principiell karaktär
Kungälvskommunhar två pågående
ärendei tvist medregionen.Bådaärendenaär av principiell
karaktär.Det enaärendetpågårsedan2017och det andraärendetsedan2019.
LSS- kortidsverksamhetbarn och unga - ansvarför hälso- och sjukvård
Nedanredovisasutdragur rapportfrån Inspektionenför vårdoch omsorgs(IVO) ”Nästansom
hemma”2016.Inspektionutfördesi totalt nio korttidsboendeför barnoch ungaenligtLSSi tre län:
”Granskningen
visaratt kommunerna
inteharsamverkat
medlandsting
ochregion
i tillräckligomfattning
föratt få till
tillfredsställande
lösningar
fördeberörda
barnen.
Detframgår
också
att landsting/regioner
somharansvaret
ävennär
barnen
vistaspåkorttidsboende,
intehellertagitsittansvar
föratthittasäkralösningar
påfrågan.
Medtankepåden
iblandriskfylldahanteringen
avläkemedel
ochandrahälso
-ochsjukvårdsinsatser
är detförvånande
attkommunerna
inte
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varitmerangelägna
omatt fåtill enlösning
medlandstinget/regionen.
Detär också
förvånande
att
landstingen/regionerna
intehellerhartagitsittansvar”
Fråganhar manarbetatmedi olika samverkansf
ormersedandessmenfortfarandeär inte hälso- och
sjukvårdsåtgärder
på korttidsverksamheten
helt säkrade.
I slutetav 2019tillsattesen partsammansatt
arbetsgruppmellanregionoch kommunför att ta fram
förslagför säkerställande
av patientsäkerheten
på korttidsbarnoch ungaLSS.Arbetsgruppenhadetill
uppgift att undervåren2020ta fram underlag/förslagtill beslutoch intentionenvar att beslutskulle
varafattat i slutetav 2020.Utifrån pandemin2020har inte arbetetkunnatfortskridai dentakt som
initialt avsågs.
Beredningsgruppen
kommeratt lämnaen delrapportundervåren2021sominnehålleren beskrivning
nulägetoch förslagpå hur mankangåvidare.Beredningsgruppen
kommerävenatt omformasdå flera
deltagareslutat.
Beslutsstöd
Användsav hemsjukvårdens
sjuksköterskor
för att systematiskt
bedömapatientenstillståndför att
patientenskafå vård på rätt vårdnivå.Beslutstödetinnehållerbedömningsparametrar
somär till stöd
för beslut.
Tandhygienist i kommunal verksamhet(TAIK) Är ett projekt somlöperöver 3 år där tandvården
bidrarmeden tandhygienist
på halvtid,medstartden1 oktober2018.Tandhygienisten
(TAIK) arbetar
sommunvårdskonsult
och är en integreraddel av kommunalverksamhet.
TAIK skavarasakkunnigi
tandvårdsfrågor,
samtkvalitetssäkra
och stärkakompetensoch rutinerinom kommunalomvårdnad
medavseende
på munvård.Projektetär riktad mot målgruppen65+. TAIK har under2020:
Vid två tillfällensamverkatmedintegrationsstödjare
inom delprojektetHälsoskolaför
nyanlända.
TAIK har hållit i utbildningmedfokuspå munhälsa/munvård
samthur tandvård
fungerari Sverige/Västra
Götaland
Arbetatfram informationsmaterial
kring munvårdi sambandmedCovid-19. Informationentill
65+ finns i form av en broschyrsomfinns tillgänglig i stadshuset
samtpå Kungälvsexterna
hemsida.Informationsomär riktadtill vård- och omsorgspersonal
finns i form av en lathund
och ett bildspel.Skallfinnaspå Kungälvsintranät
TAIK har skapatutbildningsmaterial
i denwebbaserade
introduktionenför
nyanställda/sommarvikarier
i ett egetavsnittkring munhälsa/munvård
somtidigareinte funnits
med.
Arbetatfram en mall på tre punkterkring tandvårdsuppgifter
somtidigaresaknatsoch
efterfrågatsav baspersonal.
Uppgifternaskrivsin i Treservasåatt de finns tillgängligaför alla.
TAIK har fått tillgångtill intygsbeställningen
efterinitiativ av MAS.En inventeringav antal
intyg och identifieringav potentiellapersonersomhar rätt till intyghar gjortsinom SÄBOoch
hemtjänst/hemsjukvård.
Samarbete
medbiståndsenhet
pågår.
Fortsattsamarbete
medvuxenutbildningen,
folkhälsoenhet
och dietist-digitalomställning
TillsammansmedMAS revideratdokumentrutinför uppsökande
verksamhetoch nödvändig
tandvård

4.6 Riskanalys
SOSFS:2011:9,5 kap.1 §
H älso- och sjukvårdenanvändersigav socialstyrelsens
beslutsmatris
vid riskanalys,
sekapitel3.
Processägare
(sektorchefoch verksamhetschef
hälso- och sjukvård)har genomprocessteamarbete
identifieratriskerpå systemnivå
somresulterati att riskanaly
serhar utförts underår 2020enligt
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kvalitetsplan.SOSFS:2011:9,5 kap.1 §
Riskbedömning
har medanledningav Covid -19 skettav lokaler,såatt avståndkanhållas,materialsamt
avseende
personalsomär riskgrupp,exempelvisastmatikeroch gravida.

4.7 Häl so- och sjukvårdspersonalensrapporteringsskyldighet
Personalinom sektorTrygghetoch stöd är enligtlagskyldigaatt rapporteraen negativhändelseellerett
tillbud. Hälso- och sjukvårdspersonal
är skyldigatt bidratill att hög patientsäkerhet
upprätthålls.
Personalen
skai dettasyfterapporterariskerför vårdskadorsamthändelsersomhar medförtellerhade
kunnatmedföraen vårdskada.
Rapporternaskalämnastill vårdgivaren.
Avvikelserapporteringen
skeri verksamhetssystemet
Treserva.Den somupptäcker en negativhändelse
registrerardennai systemet.Personalen
börjarnu behärskaavvikelsesystemet,
dock finns fortfarande
bristeri analysoch uppföljning.Verksamhetschef
enligtHSL, MAS/MAR seratt dettaär under
utvecklingoch blir bättreoch bättre.
Underhösten2020har kommunenhaft problemmedavvikelsemodulen
i Treserva.Problemen
uppstodefter en uppdateringav Treservasomgjordesi september.
Efter det har det inte gått att
registreraallvarlighetsgrad
ellerslutföraavvikelseri verksamhetssy
stemet.Enligt CGI, leverantörav
Treserva,kundeen lösningpå problemetinte förväntasförrän februari2021.Från1 juni 2020till 31
december2020är ca1500avvikelserinlagdai verksamhetssystemet
när det gällerfallolyckoroch
läkemedelsavvikelser.
SOSFS2011:9,5 kap.3 §, 7 kap2 § p 6
Inkomnasynpunkteroch klagomålredovisasi kvalitetsberättelsen
underkapitel3. Om synpunkteller
klagomålresulterari en avvikelsebehöverdenhanteras.

4.8 Hantering av synpunkter och klagomål
SOSFS2011:9,5 kap.3 §, 7 kap2 § p 6
Inkomnasynpunkteroch klagomålredovisasi kvalitetsberättelsen
underkapitel3. Om synpunkteller
klagomålresulterari en avvikelsebehöverdenhanteras.

4.9 Samverkanmed patienter och närstående
SFS2010:6593 kap.4 §
Genomvårdplanenblir patientendelaktigi sin omvårdnad.Närstående
blir delaktigaom patientenså
önskaroch gersitt samtycke.
Den enskildeoch/ellerdennesgod man/närstående
är delaktigi sin omvårdnadi störstamöjligaste
mån.Detta skerpå olika sätti olika verksamh
eter,exempelkanvaravårdplanering,
vid upprättandeav
individuellaplaner(SIP)och samverkansmöten.
Patientansvarig
sjuksköterska
har regelbunden
kontakt
medpatienterinom sitt omvårdnadsansvar.

4.10 Resultat
Strukturmått (utgörförutsättningarför att nå definierademål)
Alla medarbetare
somär aktuellaför att ta emoten delegerad
arbetsuppgiftgenomgårutbildningi
läkemedelshantering.
Detta för att kunnaadministreraläkemedelpå delegeringav sjuksköterska.
2020har varit oerhörtpressatför all personal på grundav pandemin,vilket har resulterati att
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delegeringar
förlängtsunder3-månadersperioder
i vissaarbetsgrupper.
Processmått(utgörsav aktivitetersomgenomförtsför att uppnådefinierademål)
För att sättaprocessmål
gentemotpatientsäkerhetsfrågor
krävsatt verksamheten
har möjlighetatt ta ut
statistikfrån verksamhetssystemet.
Införandeav "Klassifikationav vårdåtgärder"(KVÅ)
förväntasöka
möjligheternatill bättreuppföljningav åtgärder.
Resultatmått
Underår 2020har 1 346personerfått av insatserfrån hemsjukvården
inom sektorTrygghetoch stöd.
Det är en marginellökningfrån år 2019med14 individer.Varjemånadskrivsi genomsnitt60 personer
in i hemsjukvården
och 60 personerskrivsut. Genomsnittetinskrivnapatienterper månadär 887
personervarav185personerunder65 år.
Sjuksköterskeverksamheten
har underår 2020utbildat369medarbetare
i läkemedelsdelegering.
Av
dessaunderkändes
62 personervid utbildningstillfället.85 personerhar gått utbildninginför
insulindelegering,
antaletutbildadeför att geinsulinliggeri linje medföregående
år.
Dietistenhar underåret2020utbildat30 undersköterskor
om bra mat för äldreoch haft mötenmed25
kostombudvid två tillfällen.Detta är en ordentligminskningjämfört med2019,orsakenär pandemin
Metodstöd”Mat vid diabeteshosäldrepersonerinom äldreomsorgen
medrisk för undernäring”har
tagitsfram i samverkanmedvästsvenska
kommundietistnätverket.
Palliativ vård och SvenskaPalliativregistret
Socialstyrelsens
utvärderingav denpalliativavårdeni livetsslutskedevisadeatt det finns ett antal
förbättringsområden
inom såvälregionersomkommuner.Vårdenoch omsorgenbehöverlägga
ytterligarekraft på att i högregradfölja det nationellakunskapsstödet,
kompletteratmeddet nationella
vårdprogrammet
somskautgöraen gemensam
grundför en god och jämlik palliativvårdi livets
slutskede.
Två av målnivåerna
är att 100% av allapatientersomär bedömdaatt varai livetsslutskedehar
smärtskattats
och 90%fått en munhälsobedömning
sistalevnadsveckan.
I kommunenshemsjukvårdkanmanfrån registretutläsaatt år 2020smärtskattades
59 % av patienterna
samtatt munhälsobedömning
utfördespå 41 %. Verksamheten
behöverbli bättrepå att dokumenterai
registret.
En förutsättningför att nå målnivåerna
och gegod vårdi livetsslutskedeär att allapersonalkategorier
somvårdarpatientererbjudsfortbildningi Palliativvård,Socialstyrelsens
Kunskapsstöd
för god
palliativvårdi livetsslut.
Inom hemsjukvården
har en Web-utbildningi Palliativvårderbjuditsvia regionaltcancercentrum,
RCC.Syftetär att säkerställa
att all nyanställdpersonali hemsjukvården
får kunskapom palliativvård.
Utbildningvia RCChar nu upphört,under2021kommerBetaniastiftelsens
utbildningatt användas
istället.Det saknasutbildningtill omvårdnadspersonalen.
Beslutom att erbjudaomvårdnadspersonal
dennautbildningfinns inte.
Svenskapalliativregistret

År

antal
avlidna

varavpå
sjukhus

varav på
hospice

2016

267

68

9

antal
patienter
antal
som inte är registrerade
registrerade i palliativi palliativregistret
registret
26

164

varav
särskilt
boende

varav
ordinärt
boende

varav
korttids boende

83

56

25
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antal
patienter
antal
som inte är registrerade
registrerade i palliativi palliativregistret
registret

varav
särskilt
boende

varav
ordinärt
boende

varav
korttids boende

196

111

51

34

26

181

106

44

31

4

16

175

91

52

32

4

31

196

106

72

18

År

antal
avlidna

varavpå
sjukhus

varav på
hospice

2017

264

53

5

10

2018

270

56

7

2019

238

43

2020

287

56

Uppgifternai ovanstående
tabellär hämtadeur verksamhetssystemet
Treservasamtur Svenska
Palliativregistret
Nödvändig tandvård (N -tandvård)
Totalt finns 747intyg om nödvändig
tandvård
utfärdadeinom LSS,vård- och omsorgsboende
samt
ordinärtboendei Kungälvskommun.Det är en ökningav utfärdadeintygpå totalt 12 intygjämfört
med2019.
Till årligmunhälsobedömning
(uppsökande
tandvårdsbesök)
har totalt 423personertackatja. De som
tackatja utgör 57 % av intygsinnehavarna.
Det finns en förbättringspotential
i att identifierafler
personerinom bådeLSS,vård- och omsorgsboende
samtordinärtboendesomkanvaraberättigade
till
tandvårdsintyg.

Inkomna avvikelserunder året och analys
Verksamhetschef
och MAS/MAR är osäkrapå tillförlitlighetenav antaletregistrerade
avvikelser.
Verksamhetens
erfarenhetär att avvikelsesystemet
i Treservaär svårtatt hanteraoch inte
användarvänligt.
MAS och verksamhetschef
har denuppfattningenatt fler registreraravvikelserän
tidigare.Kunskapenoch viktenav att registreraavvikelserhar ökat.Hur mångaav faktiskaavvikelser
har registrerats?
Svårigheten
underåretär att avvikelsemodulen
inte fungerathelt optimaltsedan
augustiblandannatoch det inte gåttatt stängaavvikelseroch hellerinte läggain allvarlighetsgrad.
Detta
är fortfarandeett förbättringsområde
då det inte blevklart förrän efter årsskiftet.MAS/MAR har heller
inte haft möjlighetatt arbetapå önskvärtsättmeduppföljning av avvikelserpå grundav pandemin
Vårdpersonal
signerar102087insatserper månad,varav90 % avserläkemedelssigneringar
(narkotiska
preparat1 015signeringar.)
AndrainsatserkanvaraHSL insatserfrån sjuksköterska,
fysioterapeutoch
arbetsterapeut.
Underåret2020har ingenavvikelsegåttvidaresomLex Mariaanmälantill Inspektionför vårdoch
omsorg.
Ingaärendenhar inkommittill patientnämnden
från Kungälvunder2020.
Klagomål Anhöriga
År 2020har varit ett svårtår, specielltför brukare menävennärstående,
då boendenunderperioder
varit stängdaför besökpgapandemin.Anhöriga/närstående
har inte kunnatvaralika delaktigasom
tidigare.Klagomålkring besöksförbudoch restriktionenhar framförts,dessaingårinte i statistiken.
Synpunkter från anhörigahar inkommitom varför kommuneninte har syrgaspå boende.men
kommunenskainte tillhandahållasyrgasom det inte är förskrivit på individnivå.
Vid utredning/analys
av inkomnaklagomålhar det framkommitbristeri kommunikationmellanolika
yrkeskategorier
och bristeri dokumentation.Klagomålenhar påskyndatinförandeav s.k.SBAR
-kort.
SBARär en enkeloch struktureradmetodatt säkerställa
adekvatinformation/kommunikationi vård
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Datum

Diarienummer

och akutahändelser.
SBARstårför Situation,Bakgrund,Aktuellt tillståndoch Rekommendation.
Användandeav SBAR-kort minskarriskenför att informationglömsbort ellermisstolkasoch därmed
minskarriskenför vårdskador.
Avvikelser med medicintekniska produkter
Ingaanmälningarom negativahändelseravseen
de medicintekniskprodukthar rapporteratsin till
Läkemedelsverket
av MAR.
Avvikelsetyp

Utfall år 2018

Utfall år 2019

Utfall år 2020

9

15

15

62

45

91

Avvikelsedär läkemedelvarit inblandade

2 267

1 630

1 672

Fallolyckasomledertill ingenellermindrekroppsskada

1 519

1 443

1 722

6

7

2

Avvikelsedär medicintekniskproduktvarit inblandad

46

44

109

Uteblivenbehandling

20

15

59

8

8

0

110

19

86

3

1

1

Avvikelsefrån annanvårdgivare
Avvikelseskickadtill annanvårdgivare

Fallolyckasomledertill allvarligkroppsskada

Felaktigbehandling
Brist i informationsöverföring
som ledertill avvikelse
Infektionersom har uppkommitundervårdtiden
Avvikelsetyp
"Utebliven
behandling"
heterfr o m 2020"Insatser
utebliven
ellerfördröjd
HSL"

Antaletrapporterade
fallolyckorhar ökat meddrygt19 %, endasttvå har lett till allvarligkroppsskada.
Antaletavvikelserdär läkemedelvarit inblandathar ökat meddrygt2,5 %,
Det totalaantaletHSL-avvikelserunderåret uppgårtill 3 757vilket är en ökningmeddrygt16 % från
föregående
år (3 227HSL-avvikelser2019).

Frågeformulär patientsäkerhet
Patientsäkerhet
Fråga
Är ledningssystemet
för systematiskt
kvalitetsarbete
känt för dina
medarbetare

Svar,Antal
22 (st)
3 (st)
4 (st)

Är riktlinjer och rutineri ledningssystemet
kändaför dina
medarbetare

25 (st)

Är riktlinjer och rutinerför systematiskt
kvalitetsarbete
ett stödi
arbetet.

25 (st)

Är instruktion"När och hur kontaktassjuksköterska”,
alt.
”Kontakta arbetsterapeut
och fysioterapeuti hemsjukvård– när
och hur” kändoch tillgängligför dina medarbetare.

23 (st)

Är riktlinjenför läkemedelshantering
kändav dinamedarbetare

24 (st)

4 (st)

4 (st)

4 (st)

4 (st)
Tillämparallaberördamedarbetare
basalahygienrutiner

24 (st)
4 (st)
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Datum

Diarienummer

Fråga

Svar,Antal

Erbjudsallapatienter/brukareriskbedömningenligtriktlinje för
förebyggande
arbetssätt

16 (st)
8 (st)
4 (st)

Har avgiftsfrimunhälsobedömning
erbjuditsföre inflyttningtill
vårdoch omsorgsboende?

15 (st)
3 (st)
9 (st)

Är rutinenför hanteringav grundutrustningkändav dina
medarbetare

7 (st)
3 (st)

Ovanstående
frågorgällandepatientsäkerhet
besvaras
av enhetschefer
för boenden,hemtjänstsamt
hemsjukvård
Under2020redovisasen förbättradsvarsfrekvens
och ett förbättratresultat på respektivefrågajämfört
med2019,mensystemetupplevsfortfarandesvårtatt arbetai.

4.11Övergripandemål och strategier för kommande år
SBAR(Situation,Bakgrund,Aktuellt til lståndoch Rekommendation
åtgärd),förändringoch
kompletteringav befintligtmaterialsomimplementeras
2021
Förändringi delegeringsprocess
av läkemedelen webbmaterial
somimplementeras
2021
Externaavvikelseri samverkansprocessen
rapporterasfr o m 2021via MedControl.
Individanpassad
vård och omsorgmedett personcentrerat
förhållningssätt
Vaccinationav brukareoch personal
Palliativautbildningi samarbete
medBetaniastiftelsen.
Grundutbildningi Palliativvårdför all
omvårdnadspersonal
och legitimeradpersonal.Detta saknasbeslutom när utbildningsinsatsen
skagenomförasför omvårdspersonal.
RedovisaKVÅ kodertill Socialstyrelsen
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11 Återkoppling status Lex Sara-rapporter - :

Denna behandling '11 Återkoppling status Lex Sara-rapporter' har inget tjänsteutlåtande.

12 Budget,- och skuld - :

Denna behandling '12 Budget,- och skuld' har inget tjänsteutlåtande.

13 Övriga frågor - :

Denna behandling '13 Övriga frågor' har inget tjänsteutlåtande.

