KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Upprättad

2021-05-11

Nämnden för Förskola & Grundskola
Sammanträde onsdagen den 19 maj 2021 kl. 16:00
MS Teams

1.

Ärende

Beteckning

Förslag

Val av justerare och tid för
justering

2021-00021

Digital justering 2021-05-25. Karin Green (C)

Direktjustering av ärende 6
2.

Redovisning av inkomna
skrivelser till nämnd 2021

2021-00007

Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del
av informationen och antecknar informationen i
protokollet.

3.

FSG protokoll 2021
(Samverkansgruppen Förskola
& Grundskola)

2021-00028

Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del
av informationen och antecknar informationen i
protokollet.

4.

Lupp 2020

2021-00544

Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del
av informationen och antecknar informationen i
protokollet.

Kl 16.05
Jacob Leuchovius, utvecklare
Lars Clemensson,
verksamhetschef

Lars Sundbom
Direkt 0300-835240
lars.sundbom@kungsbacka.se

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
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Ärende

5.

Beteckning

Remiss - Boverkets promemoria 2021-00523
"Önskemål om utökat
bemyndigande att meddela
föreskrifter för friytor för lek
och utevistelse vid skolor,
förskolor, fritidshem och annan
jämförlig verksamhet, KS 202100458

Förslag

Nämnden för Förskola och Grundskola antar
yttrandet över Boverkets promemoria "Önskemål om
utökat bemyndigande att meddela föreskrifter för
friytor för lek och utevistelse vid skolor, förskolor,
fritidshem och annan jämförlig verksamhet", 202104-30 och översänder det till kommunfullmäktige
för fastställande.

16.50
Frida Byrsten, verksamhetschef
6.

Kommunrevisionen - Ernst &
Young - Revisionsrapport granskning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet 2020

2021-00251

Kl 17.00

Nämnden uppdrar åt skolchefen för Förskola och
Grundskola att återredovisa åtgärderna på
nämndmöte 2021-10-31

Helena Hellman, personalchef
7.

Uppföljning och prognos per
april 2021

Nämnden för Förskola & Grundskola beslutar om
åtgärder med anledning av Revisionsrapport granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
2020.

2021-00588

Nämnden för Förskola och Grundskola godkänner
uppföljning och prognos per april 2021.

2021-00472

Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del
av informationen och antecknar informationen i
protokollet.

Kl 17.10
Julia Tryggvadottir Tollesson,
biträdande förvaltningschef
Paus 17.20-17.40
8.

SKA delrapport 2. Normer och
värden, delaktighet och
inflytande
Kl 17.40
Magnus Fogelblad,
verksamhetscontroller
Anna Sörensen,
utvecklingsledare
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9.

Ärende

Beteckning

Förslag

Kommunrevisionen - Ernst &
Young - Revisionsrapport Grundläggande granskning
2020

2021-00477

Nämnden för Förskola och Grundskolas beslutar om
åtgärder med anledning av revisionsrapport för
2020. I uppföljning av mål i nämndbudget 2021
kommer bedömning av måluppfyllelse av beslutade
nämndmål göras i enlighet med de
bedömningsalternativ som återfinns i
kommunbudgeten.

2020-00434

Nämnden för Förskola och Grundskola godkänner
bedömningarna efter Skolinspektionens
uppföljningsbeslut. För enheter med identifierade
planerade fortsatta insatser sker uppföljning inom
ramen för ordinarie verksamhetsutveckling.

2021-00623

Nämnden för Förskola och Grundskola beslutar att
nämnden skall pröva initiativet i samband med
budget 2022.

2021-00031

Redovisning av beslut som fattats av förvaltningen
på delegation för nämnden noteras till protokollet.

2021-00022

Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del
av informationen och antecknar informationen i
protokollet.

17.55
Magnus Fogelblad,
verksamhetscontroller
10. Skolinspektionen regelbundna
kvalitetsgranskning av
Kungsbacka kommun, SI
2019:5909
Kl 18.10
Magnus Fogelblad,
verksamhetscontroller
11. Initiativ Niklas Mattsson (KD)
för bättre elevhälsa
Kl 18.20
Niklas Mattsson (KD)
12. Delegeringsbeslut antagna av
nämnden 2021
Kl 18.25
13. Information - Förskola &
Grundskola arbetsutskott och
nämnd
Kl 18.30

Anders Ekström
ordförande

Lars Sundbom
sekreterare

Inkomna skrivelser 2021-04-13--2021-05-09
Ankom
Riktning
2021-05-03 Inkommen
2021-04-22 Inkommen
2021-04-19 Inkommen
2021-04-15 Inkommen
2021-05-02 Inkommen
2021-04-29 Inkommen
2021-04-29 Inkommen
2021-04-29 Inkommen
2021-04-29 Inkommen
2021-04-26 Inkommen
2021-04-23 Inkommen

Beskrivning
Lärarförbundet och ordförandens epost - Återkoppling
Fråga om barnskötarutbildning - Krav på utbildning! HR-chef svar

Ansvarig
Maria Andersson
Helena Hellman

Dok.nr
33059
32906

Diarienr
2021-00014
2021-00014

Invånares epost till ordförande - Moderat skolpoitik. Ordförandens svar.
Fråga om distansundervisning högstadiet
Inkommen skrivelse - Vårdnadshavare och skolchefens epost - Ang.
utredning av skolplatser i Åsa
Inkommen skrivelse - Vårdnadshavares epost - Förslag om flytt av Stora
lokets förskola. Skolchefens svar
Inkommen skrivelse - Vårdnadshavares epost med - Öppet brev från
föräldrarna angående planerna för Åsa Gårdsskola. Skolchefens svar.
Inkommen skrivelse - Öppet_brev_till_Skolchefen_Kungsbacka
Inkommen skrivelse - Vårdnadshavares och Skolchefens epost Utredning för att möta behov av skolplatser i Åsa"
Inkommen skrivelse - Vårdnadshavares epost och ordförandens svar Angående förslaget att flytta högstadieeleverna från Åsa Gårdsskola
Inkommen skrivelse - Angående förslaget att flytta högstadieeleverna
från Åsa Gårdsskola

Maria Andersson
Maria Andersson

32854
32789

2021-00014
2021-00014

Maria Andersson

33051

2021-00445

Maria Andersson

33019

2021-00445

Maria Andersson
Maria Andersson

32996
32995

2021-00445
2021-00445

Anna McLaren

32989

2021-00445

Maria Andersson

32945

2021-00445

Maria Andersson

32917

2021-00445

Sammanträdesprotokoll
Datum

2021-04-13

Samverkansgruppen Förskola & Grundskola
Närvarande:

Arbetsgivarrepresentanter
Maria Andersson, skolchef
Helena Hellman, personalchef
Tommy Korsell, verksamhetschef
Lars Sundbom, sekreterare
Arbetstagarrepresentanter:
Lärarförbundet - Ronnie Ripgården, Victoria Karlsson
Kommunal - Beatrice Sandgren, Marie Bovin
Lärarnas Riksförbund - Johan Bergström, Jessica Linnéll,
Sveriges skolledarförbund - Kerstin Ekman-Hake
Ledarna - Katarina Eiderbrant
Psykologförbundet - Jacob Andersson
Vårdförbundet - Anne Melin tom kl 11:40
Vision - Elise Holmberg

Frånvarande:

Vårdförbundet - Pia Backström-Rignell
Akademikerförbundet SSR - Sofia Kareliusson
Lärarnas Riksförbund - Mats Eriksson

Plats och tid:

Teamsmöte 2021-04-13 kl 10:00-12:00

1. Föregående mötesprotokoll
Protokoll 2021-03-09 godkänns och läggs till handlingarna.

2. Ärenden inför arbetsutskott och nämnd
Se dokument samarbetsrum. Skolchefen redovisar ärenden från arbetsutskottet i april.

Beslut: Att anteckna informationen.

Förskola & Grundskola
Lars Sundbom
0300-835240
lars.sundbom@kungsbacka.se
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Kungsbacka kommun
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3. Kartläggning kompetenser
Se dokument samarbetsrum.
Branschråd Grundskolas arbete med införande av elevkoordinator och skolpedagog samt arbetet med
att kartlägga kompetenser i grundskolan. Satsning på yrkesutbildade i kommunals avtal även nästa år.
Arbetsgivaren behöver kartlägga vilken av den befintliga personalen som har utbildning att arbeta med
barn. Kartläggningen kommer att påbörjas under hösten.
Lärarförbundet: Är det arbetsgivarens ingång att befattningarna elevkoordinatorer och skolpedagoger
ska införas? Arbetsgivarens svar: Arbetsgivaren ska göra en kartläggning av kompetenser bland övrig
personal. Arbetsgivaren har ingen stor brist på legitimerade lärare och har inte för avsikt att införa nya
befattningar i närtid.

Beslut: Att anteckna informationen

4. Ekonomi; fördelning av extra tilldelade resurser 2021
Se dokument arbetsrum.
RKR har beslutat att skolmiljarden ska klassas som ett generellt statsbidrag. Kommunfullmäktige
beslutar hur det ska fördelas. Förslaget är att det fördelas utifrån antalet elever på respektive
förvaltning (FG och GA) i åldern 6-19 år.
Lärarförbundet:
 Är det kommunicerat ut till rektorerna? Arbetsgivarens svar: Ja vi har haft dialog med
rektorerna.

Tillfällig fördelning av extra resurser från serviceförvaltningen 2021 på grund av åtgärder i
fastigheterna som inte kunnat genomföras. Pengarna fördelas ut till verksamheten. 6 mkr fördelas ut
per elev i åk F-9, en riktad insats a om 7 mkr görs till elever i åk 8-9 samt 0,7 mkr går till elevhälsan.
Beslut: Att anteckna informationen.

5. Fortsättning risk och konsekvensbedömning IES
Se dokument samarbetsrum.
Förvaltningen har fått uppdaterad information från IES om deras elevantagning. Arbetsgivaren har
upprättat ett dokument där FSG ska fylla på med risker.
Arbetsgivaren bokar ett dialogmöte till arbetet med genomgång av dokumentet om två veckor.
Underlaget skickas ut och FSG inkommer med synpunkter till arbetsgivaren fram till dess.
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Beslut: Information/dialog

6. Åtgärder utifrån krav ställda efter enkät i förskolan
Se dokument samarbetsrum.
Förbunden har återkommit med ett antal krav med anledning av analysresultatet på enkät.
Arbetsgivaren har svarat enligt dokument vilka anpassningar och åtgärder som ska göras. Uppföljning
görs till hösten.

Beslut: Informationen/dialog

7. Bemanning psykologer
Psykologförbundet: VC PO Centrum har varit i kontakt med VC HSL så frågan är på bordet.

Beslut: Dialog

8. Tjänsteplanering hösten
Se dokument samarbetsrum.
Arbetsgivaren har haft sittningar med respektive förbund och det ser bra ut i stort. Ett visst underskott
på lediga platser för tidiga lärare.

Beslut: Information/dialog

9. Uppföljning SAM
Se dokument samarbetsrum.
Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete: Ett fåtal enheter har gjort uppföljningen hittills. HR har
därför tagit fram en enkät som ska skickas ut till samtliga medarbetare så att man får ett underlag till
grund för fortsatt dialog på enheterna.
Lärarförbundet:
 Enheterna signalerar att det är svårt att använda Stratsys och det kan vara en av anledningarna
till att man inte gjort uppföljningen. Arbetsgivarens svar: Arbetsgivaren är medveten om det
och en projektgrupp på kommunnivå är tillsatt för hur man kan förenkla användningen.
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Beslut: Att anteckna informationen

10. Covid-19
Se dokument samarbetsrum.
Måndag 19.e april återgår alla högstadieelever till heltids närundervisning i Kungsbacka.
Det går inte att säga något om trenden med smittspridning bland våra lärare och elever eftersom det
varierar från vecka till vecka.
Kommunal: Riskbedömningar som görs på arbetsplatsen är bristfälliga. Man tar bort risker,
exempelvis städ och skyddsutrustning. Arbetsgivarens svar: Eventuell kritik mot specifik rektor görs
till verksamhetschef eller personalchef.
Lärarförbundet:
 Semestrar: Sammanslagning av avdelningar fritidshem och förskola. Har arbetsgivaren arbetat
efter några scenarier? Arbetsgivarens svar: Vi ska försöka ha samma som förut (innan
sommaren) för att ge möjlighet till semester. Ingen stor efterfrågan i PO Norr eller PO Söder,
mer i centrum och där har arbetsgivaren organiserat utifrån det.


Städning? Arbetsgivarens svar: Vi köper städning av serviceförvaltningen, de bevakar riktlinjer
för städhygien. FHM har ändrat rekommendationer till att kontaktytor ska städas varje dag. Det
är svårt att hinna med allt så städning av borden har prioriterats. Utifrån dagens inspel på FSG
kommer FG göra en tilläggsbeställning på städning för återstoden av terminen för att
säkerställa att FHMs rekommendationer efterlevs utan att prioritera om.

Lärarförbundet och kommunal:
 Det behövs utökat städ på golv. Arbetsgivarens svar: Arbetsgivaren gör en beställning på golv
så får vi se om städ hinner. Arbetsgivaren återkommer med information efter kommunikation
med Fastighet och Service.
Lärarnas Riksförbund:
 Instämmer med Lärarförbundet och kommunal.
 Kunskapsbortfall? Arbetsgivarens svar: Svårt att bedöma om kunskapstapp beror på pandemi
eller inte. Arbetsgivarens arbete handlar om att eleverna ska nå så långt som möjligt.
 Elever som är hemma och vill få allt skol-material, hur ska man hantera det när vi återgår?
Arbetsgivarens svar: Rektor har rätt att fatta beslut om distansundervisning för enskild elev
enligt delegationsordning och då ska vi skapa goda förutsättningar för det.
Kommunal:
 Matsalssituationen? Arbetsgivarens svar: Det får varje skola göra, inget vi kan göra centralt.
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Gravida: Arbetsgivaren gör enskilda riskutredningar och åtgärder. Om det inte går att undanröja risker
får personen inte vara på arbetsplatsen. Gravida kan göra många arbetsuppgifter på distans.
Beslut: Att anteckna informationen.

Arbetsmiljö

11. Arbetsmiljöåret 2020 - utvärdering
Utvärdering arbetsåret på heldag 26 maj.

Beslut: Att anteckna informationen.

12. Resultatet HME-enkät
Se dokument samarbetsrum.
Resultatet visar på höga värden på de flesta områden.
Två frågor arbetsgivaren vill fokusera på:
 Rekommendera Kungsbacka kommun som arbetsgivare


Hur man arbetar med friskfaktorer

Beslut: Att anteckna informationen.

Samverkan VC

13. Rektorsrekrytering
PO Söder: Förslaget att rektor för grundsärskolan åk 7-9 blir ansvarig för LSS ska skjutas till januari
2022. Nuvarande rektor Mats Lönn är tjänstledigt 1 augusti till 31 december. Under tiden kommer Pia
Nord och Malin Holmén att vara ansvariga för verksamheten. Malin Holmén blir tf rektor under
perioden.
Rektor Måå förskola och Prästgårdsängens förskola Lena Emilsson har sagt upp sig. Rekrytering
startar. Rekrytering Älvsåkerskolan och Furulidskolan pågår. I PO Söder pågår rekrytering till Åsa
Gårdskolan.
Beslut: Att anteckna informationen
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Övrigt:
Lärarförbundet:


Nytt skolavtal. Finns plan för att ta oss an avtalet. Arbetsgivarens svar: Nej LFG ska få
information på nästkommande möte. Sedan återkommer vi för dialog med de fackliga
organisationerna.

Sveriges Skolledarförbund
 Olyckligt att stänga veckorna 28-31 i år, vi stänger och öppnar väldigt sent. Man får titta på
datum och inte bara på veckorna.

Samverkan förklaras avslutad 2021-04-13 kl 12:00
Vid protokollet

Lars Sundbom
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Justeras:

För arbetsgivaren:
Maria Andersson

För arbetstagarna:

Lärarnas Riksförbund

Lärarförbundet

Johan Bergström

Ronnie Ripgården

Vision

Kommunal

Elise Holmberg

Beatrice Sandgren

Akademikerförbundet SSR

Vårdförbundet

-

Anne Melin

Skolledarförbundet

Ledarna

Kerstin Ekman-Hake

Katarina Eiderbrant

Psykologförbundet
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Jacob Andersson

Lupp i skolan
Så kan Lupp användas i skolundervisningen
1för grundskola och gymnasium
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Förord
Målet med ungdomspolitiken i Sverige är att alla unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. För
att uppnå detta behöver vi skapa metoder och modeller för att få reda på ungas
åsikter och beakta deras synpunkter i beslutsprocessen.
Ungdomsenkäten Lupp – Lokal uppföljning av ungdomspolitik – är ett verktyg
för att ta reda på hur ungas levnadsvillkor ser ut lokalt i den egna stadsdelen eller
kommunen. Det är en av flera metoder i arbetet med att få ett ökat ungdomsperspektiv på lokal nivå. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
(tidigare Ungdomsstyrelsen) har under 16 år erbjudit alla Sveriges kommuner
att genomföra enkäten, och många har använt möjligheten.
Men Lupp kan vara mer än en enkät. Den kan med fördel användas som en del
av skolans undervisning i exempelvis svenska och samhällskunskap. Enkätens
olika områden går tydligt att koppla till de ämnenas kursplaner, till exempel de
delar som berör argumentation eller lokal demokrati.
Skriften Lupp i skolan vänder sig i första hand till kommunala samordnare,
strateger och liknande som är ansvariga för kommunens arbete med Lupp. Skriften ger dig stöd och inspiration när du planerar och genomför besök på skolor
i samband med enkäten, och kanske håller i hela lektioner i samarbete med ansvariga lärare. Med Lupp i skolan vill myndigheten visa hur det kan gå till. Vi
ger tips på övningar och visar även hur andra kommuner använt sig av enkätens
innehåll som en del i den ordinarie skolundervisningen.

Lena Nyberg, generaldirektör,
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
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Bakgrund
Det ungdomspolitiska målet är att alla ungdomar
mellan 13 och 25 år ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över
samhällsutvecklingen (regeringens proposition
2013/14:191). Ungdomsenkäten Lupp (Lokal
uppföljning av ungdomspolitiken) är ett verktyg
för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut lokalt och på så vis följa upp hur väl det ungdomspolitiska målet följs. Frågorna i enkäten ger svar
på hur unga i er kommun, stadsdel eller region ser
på inflytande och demokrati, situationen i skolan,
möjligheten till arbete, sin egen hälsa och trygghet, sin fritid, och hur de ser på sin egen framtid.
Enkäten finns i tre varianter för olika åldersgrupper: 13–16, 16–19 och 19–25 år. Både enkäten 13–16 år och 16–19 år genomförs till största

del i skolan, under lektionstid. På så vis kan den
ordinarie planerade undervisningen påverkas av
den tid som enkäten tar att göra. Detta kan innebära mer press på både lärare och elever att hinna
med samtliga mål utifrån kursplanen. Lupp kan
dock användas som en naturlig del i undervisningen och vara ett bra komplement till det centrala innehållet i kursplanen för både grundskola
och gymnasium. Istället för att ta tid från den ordinarie undervisningen kan Lupp vara en del av
den. Denna handledning visar flera möjligheter
till lektionsupplägg utifrån Lupp-enkätens innehåll och kan fungera som ett hjälpmedel för dig
som arbetar med Lupp och ungdomspolitiska frågor på lokal nivå.
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Handledningens innehåll
Handledningens
upplägg

Den här handledningen är till för kommuner som
har valt att använda sig av Lupp som verktyg
för att ta reda på mer om ungas levnadsvillkor
på lokal nivå. Lupp är mer än en enkät och kan
tillsammans med andra metoder och verktyg ge
stöd i det lokala arbetet med att implementera
och utveckla ett ungdomsperspektiv.
Fokus i denna handledning ligger på hur Lupp
kan användas under lektioner i svenska och samhällskunskap, eftersom enkätens innehåll har
störst koppling till de ämnenas kursplaner. Enkätens innehåll kan dock även användas inom
andra ämnen. Till exempel i ämnet matematik
där statistikkunskap ingår, eller idrott- och hälsa
med fokus på enkätens fritids- och hälsofrågor.
Se denna handledning som ett exempel på hur
kommunen och skolan kan samarbeta kring demokratiuppdraget och Lupp. Komplettera gärna
med eget pedagogiskt material och övningar som
gör det lokala demokratiarbetet i kommunen till
ett lärande för eleverna.
I första hand vänder sig handledningen till dig
som är Lupp-ansvarig eller Lupp-samordnare i
din kommun. Handledningens lektionsupplägg
är tänkta som förslag på hur du som Lupp-samordnare kan arbeta när du kommer till skolklasser
och håller i särskilda Lupp-lektioner. En Lupplektion kan hållas inför att eleverna gör enkäten, och ger dem på så vis större förståelse för
enkätens innehåll. Det går dock även att genomföra lektioner med anknytning till Lupp vid andra
tillfällen, till exempel när resultatet från enkäten
kommit eller under en temadag eller temavecka.
Även lärare kan hitta inspiration och idéer för
att själva arbeta med frågor som har anknytning
till Lupp, exempelvis mänskliga rättigheter eller
lokal demokrati.

Handledningen består av fem kapitel. Kapitel 1
avslutas med en ordlista med begrepp och ord
som kan vara svåra för eleverna att förstå. Allt för
att ge en bättre ordförståelse inför och under enkätens genomförande. Kapitel 2 och 3 sammanfattar först det centrala innehållet i kursplanerna
för svenska och för samhällskunskap. Därefter
ger de förslag på hur du kan lägga upp Lupplektioner som sker inom respektive ämne. Du får
flera förslag på övningar som utgår från Luppenkätens frågor. Övningarna passar både elever
i årskurs 7–9 (grundskolan) och årskurs 1–3
(gymnasium). I kapitel 4 ger vi tips på hur ni i din
kommun kan skapa en egen lärarhandledning. Vi
redogör också för hur tidigare Lupp-kommuner
använt sig av Lupp i skolundervisningen. kapitel 5 får du avslutningsvis några tips om andra
material och metoder som Lupp-samordnare eller
lärare kan använda för att prata om exempelvis
politik och demokrati i skolan.
För att veta mer om innehållet och frågorna i
Lupp-enkäten, besök gärna mucf.se/ungdomsenkäten-lupp eller hör av dig till oss som arbetar
med Lupp.
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Ordlista
Inför en Lupp-lektion är det bra om eleverna känner till och förstår innebörden av följande ord och begrepp. Varje ord går förstås att diskutera
och förklara mer fördjupat än vad som görs i denna ordlista.
Aktivitet används i Lupp-enkäten om
en syssla eller sysselsättning, till
exempel ett arbete, idrottsaktivitet eller
fritidsaktivitet.
Attrahera betyder att dra till sig. I
Lupp-enkäten används begreppet i
frågan om ens sexuella läggning.
Barnkonventionen* är ett rättsligt
bindande internationellt avtal som slår
fast att barn är individer med egna
rättigheter, inte föräldrars eller andra
vuxnas ägodelar. Konventionen
innehåller 54 artiklar och finns som en
trygghet för alla barn, det vill säga
personer i åldern 0–18 år. Fyra av
dessa artiklar är grundläggande och
vägledande, och dessa ska alltid
beaktas i frågor som rör barn:
Artikel 2: Alla barn har samma
rättigheter och lika värde.
Artikel 6: Alla barn har rätt till liv och
utveckling.
Artikel 12: Barnets bästa ska beaktas
vid alla beslut som rör barn.
Artikel 13: Alla barn har rätt att
uttrycka sin mening och få den
respekterad.
Demonstration är ett sätt att visa vad
man tycker i en fråga och att försöka
skapa förändringar genom att väcka
uppmärksamhet.
Det ungdomspolitiska målet (prop.
2013/14:191) innebär att alla ungdomar
mellan 13 och 25 år ska ha goda
levnadsvillkor, makt att forma sina liv
och inflytande över samhällsutvecklingen.

Ekonomi är sådant som handlar om att
skaffa, förvalta och använda pengar
och andra värdefulla saker.
Fritid är den del av dygnet och veckan
som inte upptas av arbete eller skola,
måltider och sömn.

Rasism är en åsikt att jordens
människor är olika mycket värda
beroende på var de kommer ifrån och
hur de ser ut. I Sverige har vi en lag
(diskrimineringslagen) som förbjuder
rasism.

Förening är en organiserad grupp
personer som har ett gemensamt
intresse av något slag. Föreningar har
en fast form med årsmöten och en vald
styrelse. Till exempel kan det vara en
teater- eller idrottsförening.

Sexuella trakasserier är att kränka
någon på ett sexuellt sätt. Det kan till
exempel vara att ta på någon på ett sätt
som personen inte gillar eller att säga
kränkande sexuella kommentarer. I
Sverige har vi en lag (diskrimineringslagen) mot sexuella trakasserier.

Inflytande och delaktighet handlar om
vilken möjlighet du som medborgare
har att påverka dina levnadsvillkor och
få vara med i de beslut som rör dig. Det
är en av demokratins grunder.

Ungdomsförbund är en organisation
eller förening skapad av och med unga.
Ett ungdomsförbund kan vara politiskt
och kopplat till ett parti eller ha en
annan inriktning.

Kränkning är ett angrepp mot någons
person, frihet, frid eller ära, en handling
som strider mot allmän folkrätt. I
Sverige har vi en lag (diskrimineringslagen) som förbjuder kränkningar.

Ungdomsråd eller ungdomsfullmäktige är ett lokalt inflytandeforum för och
av unga. Ungdomsråd och ungdomsfullmäktige ger en möjlighet för unga att
kunna påverka och ha inflytande i
kommunala politiska beslut.

Medborgarförslag är ett förslag som
den som är folkbokförd i en kommun
eller i ett landsting kan lämna till
fullmäktige om frågor inom kommunens
eller landstingets ansvarsområden, och
som politikerna i fullmäktige då tar upp
till beslut. Rätten att lämna in
medborgarförslag gäller även barn och
ungdomar liksom utländska medborgare utan lokal rösträtt.
Postnummer är till för att förtydliga och
tala om vart ett brev eller paket ska
skickas. Dagens system med fem siffror
har använts i Sverige sedan 1968.

Ungdomsperspektiv är ett ord som
används för att framhålla att de beslut
som berör unga också bör utgå från
ungas egna röster samt utifrån kunskap
om ungas livsvillkor och erfarenheter.
Unga bör betraktas som en mångfald
individer. De bör få stöd att bli
självständiga och ha möjlighet till
inflytande i samhället.

*Vill du veta mer om barnkonventionen
och den nationella ungdomspolitiken?
Se www.unicef.se/barnkonventionen
och www.mucf.se

Tips: Dela in klassen i mindre grupper. Välj ut några av orden och låt
grupperna diskutera deras betydelse.
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Lupp i ämnet svenska
Hur kan Lupp användas i undervisningen i ämnet svenska? I detta kapitel
redogör vi först för kursplanens centrala innehåll för att på så vis ge en klar
bild av vad från kursplanen som går att koppla samman med Lupp-enkätens
innehåll. Du får sedan hjälp att planera en eller flera Lupp-lektioner – välja
tema och övningar. Vi föreslår lektionsupplägg som kan användas i ämnet
svenska i årskurs 7–9 i grundskolan och årskurs 1–3 i gymnasiet.

Centralt innehåll i svenska
årskurs 7–9 (grundskola)

I läroplanen för ämnet svenska går att läsa att
eleven bland annat ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift; läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften; anpassa
språket efter olika ändamål, mottagare och sam-

manhang; urskilja språkliga strukturer och följa
språkliga normer samt söka information från
olika källor och värdera dessa. Eleven ska även
få ökad ordförståelse samt kunskap i att leda ett
samtal och bemöta argument.

Källa: Skolverkets kursplan 2011 (reviderad 2016) i ämnet svenska (grundskola).

Centralt innehåll i svenska
årskurs 1–3 (gymnasium)

I svenska ska eleverna ges rikliga tillfällen att
tala, skriva, läsa och lyssna. Undervisningen i
svenska ska utveckla elevernas förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av texter och
medier som källa till självinsikt och förståelse av
andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar

och föreställningsvärldar. Undervisningen ska
även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper
om hur man söker, sammanställer och kritiskt
granskar information från olika källor. Den ska
också uppmana eleverna till nya tankesätt och
öppna upp för nya perspektiv.

Källa: Skolverkets kursplan 2011 i ämnet svenska (gymnasium).
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Förberedelser

Innan vi går vidare till avsnittet där valet av övningar presenteras, ska
vi lägga fokus på valet av tema till lektionsupplägget samt vilka frågor
från enkäten som kan passa.

Välj tema för Lupp-lektionen
Börja med att välja ett tema till lektionsupplägget. Temat kan gärna motsvara ett område i Luppenkäten, exempelvis skola, fritid eller trygghet.
Låt sedan valet av tema vägleda vilka enkätfrågor
och diskussionsfrågor ni använder under lektionen. Ämnet svenska har bland annat ett fokus på
att utveckla elevens ordförståelse och kunskap i

att leda ett samtal och bemöta argument. I nästa
avsnitt ger vi exempel på frågor som kan passa
utifrån kursplanen och olika teman. I början av
lektionen kan det vara bra att ha en kortare genomgång av ord och begrepp (se Ordlista) som
eleverna behöver förstå.

Du
och din
familj

Framtid

Politik
och samhälle

Arbete

Välj ett
tema

Trygghet

Fritid

Skola

Hälsa
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Välj enkätfrågor att arbeta med under lektionen
Med kursplanen för svenska som utgångspunkt
är det möjligt att använda alla olika frågor från
Lupp-enkäten, dels i arbetet med ordförståelse
dels i olika diskussionsövningar. I denna handledning har vi valt att lyfta fram några frågor för
varje tema eller område.

Om du vill se hela enkäten med alla frågor och
svarsalternativ, se vår webbplats:
www.mucf.se/ungdomsenkäten-lupp
Frågorna är uppdelade efter område och alfabetisk ordning där B1 betyder att frågan är fråga ett
inom området fritid.

Fritid
B1. Hur mycket eller lite tycker du att det finns att göra på fritiden?
B2. Tycker du det saknas fritidsaktiviteter där du bor? Vad är det som saknas?
B6. Är du medlem i någon förening?
Skola
C3. Jag har fått veta vad eleverna ska ha inflytande över/ska kunna påverka i skolan?
Politik och samhälle
D1. Hur intresserad är du av politik, samhällsfrågor eller vad som sker i andra länder?
Hälsa
F4. Hur ofta brukar du träna så att du blir andfådd eller svettas?
Trygghet
E2. Hur ofta känner du dig trygg på följande ställen?
Min framtid
G3. Skulle du kunna tänka dig starta ett eget företag i framtiden?
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Övningar
Nedan följer två olika övningar som kan användas i ämnet svenska, och som har
tydlig koppling till kursplanen. Övningarna passar både för elever i grundskolan
och i gymnasiet. Klassens sammansättning och hur mycket tid ni har får avgöra
hur fördjupad övningen kan vara.

Brainstorming – ordförståelse
Tid: 40–60 min
Material: Inget

Andra begrepp och ord

Denna övning är tagen från skriften Prata politik
(MUCF). Den är tänkt som en diskussionsövning
där eleverna fritt får brainstorma utifrån ett ord
eller begrepp. I övningen tränar eleven på att reflektera över sitt eget tankesätt och lyssna på andras. I detta exempel har vi valt begreppet politik.

som kan användas är exempelvis:

Trygghet
Vad är trygghet och vad är det inte?
Fritid
Vilka aktiviteter är fritid och vilka är det
inte?
Förening
Vad är en förening och vad är det inte?
Fysisk/psykisk hälsa
Vad är vad?
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Gör så här:
1. Rita upp en stor ruta på tavlan
och skriv upp det begrepp eller
område ni ska diskutera, exempelvis politik. Be eleverna brainstorma om vad som är politik.
Låt eleverna fritt ta ordet, och påminn dem om att de ska försöka
att inte analysera det de har tänkt
säga innan de säger det. Ingen i
gruppen får uttrycka sig negativt
om det någon annan säger. Man
argumenterar för sin sak, inte mot
någon annans.

4. Skriv efter ett tag upp Det här
är inte politik utanför rutan. Låt
eleverna brainstorma om vad som
inte är politik. Skriv upp allt som
kommer från eleverna utanför rutan.

2. Om eleverna har svårt att komma igång, låt dem sitta två och två
i bikupor och diskutera sinsemellan vad som är politik, innan den
gemensamma brainstormingen
startar.

6. Utifrån de förslag som finns på
tavlan kan du inleda en diskussion om vad som hamnade var.
Påminn om att är det är okej och
även bra att ändra åsikt om man
upptäcker en bättre idé. Du kan
använda egna frågor eller utgå
från frågorna nedan.

3. Skriv upp allt som kommer
från deltagarna i rutan på tavlan.

5. Du kan låta eleverna brainstorma klart först och sedan diskutera
vad som kommit upp på tavlan,
eller ha en pågående diskussion
medan eleverna kommer med förslag.

Håller alla med om vad som hamnade vid begreppet politik och vad
som hamnade vid Det här är inte politik?
– Finns det andra sammanhang där de förslag som ni skrivit utanför
rutan kan vara politik?
– Är det självklart vad som är politik och vad som inte är det?
– På vilka sätt kan man tänka kring vad som är politik?
– Hur tror ni att det skulle se ut om ni skulle göra samma övning om
några år, skulle det se annorlunda ut då? På vilket sätt?

Tips: Övningen kan även göras med post-it-lappar som eleverna får skriva
ner sina förslag på och sedan sätta upp direkt på tavlan, i rutan eller utanför.
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Heta stolen är en värderingsövning som låter
eleven reflektera och diskutera utifrån ett antal
påståenden som klassen får ta ställning till sittande i en ring. Eleven får även öva sig i att motivera
sina åsikter (United sisters, 2013).

Heta stolen –
värderingsövning
Tid: 20 min
Material: Stolar placerade
i en ring

Förslag på påståenden

– Jag känner mig trygg i mitt bostadsområde.
– Jag vet vart jag ska vända mig om jag vill förändra något i min kommun.
– Jag känner att jag som elev kan påverka min
skolgång.
– I min skola har alla elever lika rättigheter.
Skiljer det sig mellan årskurser och i kön?
– Jag känner tilltro till samhället och de som
bestämmer i min kommun.
– Det är bara äldre människor som engagerar
sig i politiska frågor.
– På min fritid finns det mycket för mig att välja
mellan att göra.
– Jag vet vad jag vill göra när jag är vuxen.

Gör så här:
Förbered övningen genom att placera stolarna i
en ring. En stol lämnas tom när alla har satt sig.
Du som leder övningen, läs upp påståendena ett
efter ett. De som inte håller med sitter kvar på
sina stolar medan de som håller med ställer sig
upp och byter stol med någon annan som också
ställde sig upp. Om det bara är en person som reser sig byter hen till den tomma stolen. Låt några
medverkande berätta hur de tänkte (både de som
ställde sig upp och de som valde att sitta kvar)
innan ni går vidare med nästa påstående. Kom
ihåg att det inte finns några rätt eller fel!

Att tänka på!

Ingen ska behöva delta om en övning känns obekväm. Se till att eleverna vet att de kan avstå. Det
är upp till dig som leder övningen att avgöra om
övningen fungerar i gruppen. Ingen i gruppen får
uttrycka sig negativt om det någon annan säger.
Man argumenterar för sin sak, inte mot någon annans.

Tips: Börja gärna denna övning med några test-påståenden som är neutrala.
Till exempel:
– Jag har hellre fler läxor än prov.
– Frukt är godis.
– Jag föredrar mjölk framför vatten
– Jag föredrar chips framför glass.
till maten.
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Lupp i ämnet samhällskunskap
Detta kapitel handlar om hur Lupp-enkätens innehåll kan användas i ämnet samhällskunskap. Även här redogör vi först för kursplanens centrala innehåll för att ge en klar bild av
vad från kursplanen som går att koppla samman med Lupp-enkätens innehåll. Här får du
också flera exempel på övningar som både kan användas i grundskola och på gymnasienivå. Liksom i ämnet svenska kan övningarna kopplas till de flesta av enkätens områden.

Centralt innehåll i samhällskunskap
årskurs 7–9 (grundskola)

I ämnet samhällskunskap för årskurs 7–9 ska
eleven få förståelse för och kunskap om ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och
hur detta påverkas av till exempel socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning. Eleven
ska även få kunskap om Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering,

landsting och kommuner, samt var olika beslut
fattas och hur de påverkar individer, grupper och
samhället i stort, liksom kunskap om Sveriges
grundlagar. Ämnet ska även ta upp individers och
gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för
den demokratiska processen kan påverka beslut.

Källa: Skolverkets kursplan 2011 (reviderad 2016) i ämnet samhällskunskap (grundskola).

Centralt innehåll i kursen Samhällskunskap 1
årskurs 1–3 (gymnasium)

I kursen samhällskunskap 1 på gymnasiet ska
eleverna få förutsättningar för att utveckla kunskaper om människors livsvillkor i samhället.
Undervisningen ska behandla gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas
utifrån kategorier som skapar både gemenskap
och utanförskap. Eleverna ska ges möjlighet att
utveckla kunskaper om frågor som berör makt,
demokrati, jämställdhet, privat- och samhällsekonomi och de mänskliga rättigheterna, inklu-

sive barns och ungdomars rättigheter i enlighet
med Barnkonventionen samt om medborgarnas
möjligheter att påverka politiska beslut på de
olika nivåerna. Eleverna ska även få utveckla ett
vetenskapligt förhållningssätt till samhällsfrågor
och en förståelse av det vetenskapliga arbetet med
samhällsfrågor. Kursen ska ta upp olika metoder
för att samla in och bearbeta information. Den ska
även bidra till att skapa förutsättningar för ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Källa: Skolverkets kursplan 2011 (reviderad 2016) för kurserna Samhällskunskap 1a och 1b
(gymnasieskola).
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Förberedelser
Innan vi går vidare till avsnittet där valet av övningar presenteras, ska vi lägga fokus på valet av
tema till lektionsupplägget samt vilka frågor från
enkäten som kan passa.

Låt sedan valet av tema vägleda vilka enkätfrågor
och diskussionsfrågor ni använder under lektionen. Ämnet svenska har bland annat ett fokus på
att utveckla elevens ordförståelse och kunskap i
att leda ett samtal och bemöta argument. I nästa
avsnitt ger vi exempel på frågor som kan passa
utifrån temat och kursplanerna för samhällskunskap. I början av lektionen kan det vara bra att
ha en kortare genomgång av ord och begrepp (se
Ordlista) som eleverna behöver förstå.

Välj tema för lektionen
Börja med att välja ett tema till lektionsupplägget. Temat kan gärna motsvara ett område i Luppenkäten, exempelvis skola, fritid eller trygghet.

Du
och din
familj

Framtid

Politik
och samhälle

Arbete

Välj ett
tema

Trygghet

Fritid

Skola

Hälsa
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Välj enkätfrågor att arbeta med på lektionen
C – skola, D – politik och samhälle samt H –
framtid. Samtliga enkätfrågor med svarsalternativ finns att ladda ner på vår webbplats:
www.mucf.se/ungdomsenkäten-lupp

Liksom i ämnet svenska kan flera frågor ur enkäten användas i samhällskunskapen. Här har vi
valt att lyfta fram de frågor som ingår i området

Skola
C5. Hur mycket eller lite upplever du att du som elev vill vara med och bestämma
i skolan när det gäller följande?
C6. Hur mycket eller lite upplever du att du som elev får vara med och bestämma
i skolan när det gäller följande?

Politik och samhälle
D1. Hur intresserad är du av följande: Politik, samhällsfrågor eller vad som sker
i andra länder.
D3. Vilka möjligheter har du att föra fram dina åsikter till dem som bestämmer
i kommunen?
D4. Vill du vara med och påverka i frågor i din kommun?
D4b. Till vem eller var vänder du dig om du skulle vilja påverka något i din kommun?

Framtid
H4/H5. När du tänker på hur det är att bo i din kommun, vad är det bästa med
att bo i din kommun?
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Övningar
Nedan följer tre olika övningar som kan användas i ämnet samhällskunskap. De har tydlig koppling till ämnets kursplaner och till de enkätfrågor som nämndes i förra avsnittet. Övningarna passarr både för
elever i grundskolan och i gymnasiet. Klassens sammansättning
tning och
hur mycket tid ni har får avgöra hur fördjupad övningen kan
n vara.

1.

4.

Mina rättigheter

2.

Tid: 40 minuter
Material: Eventuellt papper och penna
Denna övning är en så kallad fyra hörn-övning där eleverna får
ta ställning till två frågor med tillhörande svar som rör ungass och
vuxnas kunskap om Barnkonventionen. Övningen består av en praktisk
del och en teoretisk del. Frågorna är framförallt användbara för temat
skola och temat politik och samhälle.

3.

Gör så här:
Praktisk del:

• Se till att ha gott om plats där övningen ska
göras och att det tydligt går att bilda fyra hörn.

Fråga 1: Känner du till vilka rättigheter
du har enligt Barnkonventionen?

• Börja övningen med att låta eleverna röra sig i
rummet och ta ställning till två frågor som rör.

a. Nej, jag vet inte alls vad barnkonventionen
är för något.

• Läs upp frågorna en och en och låt varje
hörn motsvara ett svar på varje fråga.

b. Nej, jag känner inte till rättigheterna i barnkonventionen.

• Är det svårt för gruppen att komma ihåg
de olika svarsalternativen? Skriv dem på
lappar och sätt dem i respektive hörn.

c. Ja, jag känner till rättigheterna i barnkonventionen – men vet inte vad de innebär för
mig i praktiken.

• Uppmana deltagarna att var och en ställa sig
i det hörn som representerar deras åsikt bäst.

d. Ja, jag känner till rättigheterna i barnkonventionen – och vet vad de kan innebära för mig
i praktiken.
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Teoretisk del:

Efter att du har frågat deltagarna om deras uppfattning om unga och vuxnas kunskap om barnkonventionen, är det dags att mer fördjupat förklara vad den innebär och vad som menas med
dess innehåll? Låt klassen diskutera utifrån de
fakta du presenterar.
Exempel på diskussionsfrågor:

– Vad är Barnkonventionen och vad menas med
dess innehåll?
– Bör vuxna vara de som bestämmer eller bör
barn få bestämma istället? Varför?
– Enligt artikel tre ska Barnets bästa komma i
främsta rummet vid alla beslut som rör barn. Men
vad är barnets bästa?
– Vad skulle det innebära om Barnkonventionen
blev till lag?
– Vilka artiklar ur konventionen anser du är extra
viktiga för just dig?
– Hur kan vi i klassrummet och i skolan använda
oss av Barnkonventionen? Gör vi det idag?

Fråga 2: Tror du vuxna i allmänhet känner
till barnets rättigheter enligt barnkonventionen?

a. Nej, jag tror att de flesta vuxna inte vet vad
barnkonventionen är för något.

Att tänka på:

Ingen ska behöva delta om en övning känns obekväm. Se till att eleverna vet att de kan avstå. Det
är upp till dig som leder övningen att avgöra om
övningen fungerar i gruppen. Ingen i gruppen får
uttrycka sig negativt om det någon annan säger.
Man argumenterar för sin sak, inte mot någon annans.

b. Nej, jag tror att de flesta vuxna inte känner
till barnets rättigheter i barnkonventionen.
c. Ja, jag tror att de flesta vuxna känner till
barnets rättigheter i barnkonventionen –
men inte bryr sig så mycket om dem.
d. Ja, jag tror att de flesta vuxna känner till
barnets rättigheter i barnkonventionen – och
försöker ta hänsyn till dem.
Efter varje fråga, låt deltagarna berätta varför de
ställt sig i ett specifikt hörn. Är det något hörn
som endast en deltagare valt att ställa sig? Då kan
du som leder övningen gärna ställa dig i samma
hörn, för att minska den utsatta positionen.
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Skriv ett Medborgarförslag/E-förslag
g
Tid: 60–90 minuter
Material: Post-it-lappar, penna,
klistermärken
Denna övning ger kunskap i ett av flera sätt att
påverka sitt lokalsamhälle. Eleven lär sig om
lokal och praktisk demokrati och hur man som
kommuninvånare kan påverka sin hemkommun
på flera sätt än genom sin rösträtt. Övningen passar särskilt bra för temat politik och samhälle.
Om er kommun använder sig av medborgarförslag eller inte kan variera., så ta först reda på vad
som gäller i er kommun. Förklara sedan för klassen hur medborgarförslag funkar och vad syftet
med övningen är. Klassen kan få välja att endast
göra detta som en övning eller att skapa ett riktigt
medborgarförslag, alltså ett politiskt ärende som
de skickar till era kommunala beslutfattare.

tänker, och är samtidigt en inflytandeform som är
lagstyrd. Det innebär att du som är folkbokförd i
kommunen eller i en kommun inom landstinget
får, om fullmäktige har beslutat det, väcka ärenden i fullmäktige (Kommunlagen 8 kap § 1).
Denna övning kan du koppla
till följande enkätfrågor om
Politik och samhälle:

Vad är ett medborgarförslag?

”1 § Den som är folkbokförd i kommunen
eller i en kommun inom landstinget får,
om fullmäktige har beslutat det, väcka
ärenden i fullmäktige (medborgarförslag). Detsamma gäller unionsmedborgare som avses i 1 kap. 5 § andra stycket.”
Källa: Kommunallagen
8 kap § 1 (1990:900)

D3. Vilka möjligheter har du att föra fram dina
åsikter till dem som bestämmer i kommunen?
D4. Vill du vara med och påverka i frågor i din kommun?
D4b. Till vem eller vart vänder du dig om du
skulle vilja påverka något i din kommun?

I Sveriges kommuner finns flera sätt för alla
kommuninvånare att påverka framtida beslut. Ett
av dem är att skriva ett medborgarförslag. Alla
som är folkbokförda i en kommun kan lämna ett
sådant förslag till sin hemkommun eller landsting. Medborgarförslaget kan vara en idé eller ett
förslag till förändring som rör hela kommunen.
Förslaget kan hjälpa kommunens politiker att
lättare veta vad kommunens invånare tycker och

Att tänka på:

Denna övning kan ta tid. Om det behövs kan du
korta ner den genom att endast göra övningen till
och med punkt 3. Vill klassen fortsätta och göra
ett eller flera medborgarförslag? Gå vidare till
punkt 6 om ni har tid, eller diskutera med elevernas lärare om de kan få fortsätta vid någon senare
lektion.

19

Lupp i skolan.indd 19

2018-03-16 08:56:29

Gör så här:
1. Börja med att ge varje elev ett antal post-itlappar och tre klistermärken. Be varje elev kort
skriva ner idéer som de vill förverkliga i sin kommun. Till exempel gratis buss inom kommunen,
fler öppna fritidsverksamheter, fler inflytande-forum för unga eller bättre mat i skolan. Det finns
ingen gräns för hur många idéer de skriver ner.
Avbryt efter 5–10 minuter.

5. Ta nu de lappar som fått flest klistermärken
efter omgång två. Dela in klassen i lika många
grupper som det finns lappar. Fördela lapparna,
en till varje grupp. Låt varje grupp försöka formulera ett medborgarförslag utifrån förslaget på
sin lapp. Var noga med att ge tydliga instruktioner
om vad som krävs av ett medborgarförslag i er
kommun.

2. Låt eleverna sätta upp alla post-it-lappar på
tavlan så att hela klassen kan ta del av förslagen.
Sortera bort de förslag som är likadana. Be sedan
alla elever att markera de tre förslag som de gillar bäst genom att sätta sina klistermärken på de
lapparna.

6. Låt varje grupp redovisa sitt förslag. Låt klassen tillsammans bestämma om de vill skicka in
ett eller flera förslag till kommunen för vidare
handläggning.

3. Dela upp post-it-lapparna i två grupper så att
de förslag som fått flest klistermärken sitter på
ena sidan av tavlan och de andra förslagen på den
andra sidan. Hur blev resultatet?

Bästa

4. Ge eleverna ytterligare två klistermärken var.
Ta nu de lappar som fått flest klistermärken och
låt alla elever markera två av dessa förslag med
sina klistermärken. Vilka förslag markerar eleverna?

försla

get

Tips! Sortera in förslagen, med hjälp utav klassen, i å ena sidan sådana
förslag som rör skolan och som går att påverka genom elevråd och klassråd,
och å andra sidan sådana förslag som kräver ett kommunalt politiskt beslut.
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Medborgarbudget
Tid: 60–75 min
Material: A4-papper i olika färger (en färg för varje område),
Sax, tejp och penna, ett vitt A3-papper.
Vad är en medborgarbudget?

Hur mycket pengar har en kommun och hur fördelas pengarna på skola, sjukvård och fritid?
Denna övning ger eleven kunskap och förståelse för hur den lokala samhällsekonomin kan se
ut i en kommun. Eleven får möjlighet att själv
bestämma hur mycket pengar som ska användas
till olika områden, som vård och omsorg eller
grundskola. Övningen kan göras i flera steg, och
du som leder övningen bestämmer hur fördjupad
den ska vara. Det är även möjligt att hålla en lektion där du endast berättar om hur kommunens
ekonomi ser ut och hur mycket pengar som läggs
på respektive område, utan att göra själva övningen.

Medborgarbudget är ett samlingsbegrepp för modeller där medborgare involveras i prioriteringar
av de gemensamma resurserna. Medborgarbudget används i alla världsdelar, framförallt av
kommuner men även på regional nivå. Metoden
medborgarbudget ökar medborgarnas engagemang och stärker den sociala sammanhållningen.
(Medborgarbudget i Sverige, Europa och världen, SKL 2012).
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Gör så här:
Börja med att inför övningen ta reda på hur budgetfördelningen ser ut i er
kommun mellan respektive nämnd/beredning eller område. Det kan se olika ut i varje kommun. Bestäm även om du vill förklara budgetens struktur
i procentenheter eller i hundralappar. Vi använder i denna övning en områdesindelning från skattekollen.se, där du som skattebetalare kan se hur
mycket av din skatt som går till vad i den kommun du är folkbokförd i.

Kommun, näringsliv och politik
• Arbetsmarknadsfrågor
Bo och leva

• Räddningstjänst
• Näringslivsåtgärder

• Gator, vägar och parker

• Kommunfullmäktige, nämnder, styrelser

• Stadsplanering och miljö

och övrig verksamhet
• Kommunikationer

Uppleva och göra
Omsorg och stöd

• Id
Idrotts- och fritidsanläggningar
• Bib
Bibliotek

• Vård och omsorg om äldre

• Ku
Kulturverksamhet

• Stöd och service till personer
ner

• Fr
Fritidsgårdar

med funktionsnedsättning

• Tu
Turism

• Individ- och familjeomsorg
g
• Ekonomiska bistånd

Kommunalskatt
5 505 kr
22,02%
Utbildning och förskola
• Grundskola
• Förskola och fritidshem
• Gymnasieskola

Bild tagen från ostersund.se med
ett löneexempel på 25 000 kronor.

• Vuxenutbildning
• Kulturskola
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1. Dela in klassen i fyra grupper (cirka fem–åtta
personer per grupp). Låt varje grupp få ett A3papper och en bunt A4-papper i olika färger samt
penna, sax och klister eller tejp. Ge klassen ett
dilemma:
Kommunen har en budget på 1 000 kr som ni
valfritt får fördela på följande områden där varje
område har en färg.

delar pengarna på. Börja med att skriva ner alla
områden och underkategorier. Fundera sedan på
hur ni vill fördela era pengar.
Exempel: 50 kr lägger jag på utbildning och
förskola, varav 20 kr på grundskola och 10 kr
vardera på förskola och gymnasium. Resterande
verksamheter inom utbildning och förskola får 0
kr.

Omsorg och stöd

2. När varje grupp är nöjd med sin fördelning ska
de illustrera den med hjälp av A4-papper som de
fäster på ett A3-papper.
Låt varje A4-papper motsvara ett område. Klipp
ut staplar ur pappren som motsvarar den del av
budgeten som gruppen fördelat på respektive
område. Se stapeldiagram för exempel på hur
budgetens fördelning kan se ut.

Utbildning och förskola
Uppleva och göra
Kommun, näringsliv och politik
Bo och leva
Ni måste ge pengar till varje område men väljer
själva hur mycket. Ni väljer också fritt vilka delar
(underkategorier) inom varje område som ni för-

Diagram 1 – exempel på hur en budgetfördelning kan se ut.
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3. Låt nu varje grupp presentera sin budget för
resten av klassen. Vad har deras tanke varit bakom de val de gjort? Hur ser fördelningen inom
varje område ut?
4. Jämför gruppernas budgetfördelning med den
budget som er kommun har. Hur skiljer den sig
mot gruppernas?
Att tänka på!

Du behöver välja om eleverna ska få fördela ett
visst belopp, eller göra en procentuell fördelning.
Denna övning går inte ut på att lära sig exakt
hur mycket pengar en kommun har att fördela,
utan snarare hur fördelningen kan se ut. Anpassa
gärna svårighetsgraden beroende på klassens förkunskaper. Efter övningen ska gruppen ha mer
förståelse och kunskap i hur en budget på kommunal nivå kan se ut. Vid varje presentation, låt
resten av gruppen lyssna och vänta med frågor
och funderingar tills alla grupper har presenterat
sin budget.

Tips! Vill du låta eleverna testa på hur det faktiskt är att komma fram till en
gemensam budget? Låt varje grupp representera ett fiktivt parti där de under
sin presentation får argumentera för varför just deras budget är att föredra.
Låt sedan partierna göra överenskommelser med varandra för att slutligen
komma fram till en gemensam budget. Avsluta debatten med en omröstning
om budgeten ska godkännas eller inte.
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Skapa en egen
lärarhandledning
Lupp i skolan är ett exempel på hur Luppenkätens innehåll kan användas i skolan och
kopplas till kursplanen för olika ämnen. Använd
gärna skriften som en inspiration om er kommun vill ta fram en egen lärarhandledning eller
en metod för kommunens Lupp-samordnare.
Kanske har er kommun beslutat om en årlig
demokrativecka eller demokratidag där bland
annat ungas levnadsvillkor diskuteras och där
det finns en naturlig ingång för det lokala ar-

betet med att integrera ett ungdomsperspektiv?
Eller har skolan redan planerat in att diskutera
Barnkonventionen vid FN-dagen? Det kan
också vara ett bra tillfälle att i undervisningen
ta upp frågor om ungas delaktighet och inflytande. Samla gärna in idéer från denna skrift
men även från omvärlden för att skapa just er
metod att arbeta utifrån. I detta kapitel har vi
samlat ett par exempel på hur andra kommuner
har gjort för att arbeta med Lupp i skolan.

Hur har kommuner tidigare
använt Lupp i undervisningen?
I samband med att Lupp-enkäten genomförs erbjuder en del kommuner att kommunens Luppsamordnare besöker de klasser som ska genomföra enkäten. De kan till exempel finnas till hands
för att svara på frågor och vara behjälpliga under
insamlingen. I vissa kommuner håller Luppsamordnaren i en lektion i samarbete med lärare.
Några kommuner har även skrivit liknande hand-

ledningar som denna skrift, fast riktad till lärare
som vill knyta an till Lupp-enkäten i sin undervisning.

25

Lupp i skolan.indd 25

2018-03-16 08:56:30

Lärarhandledning
– Ale och Mora kommun

Kommunkunskap
– Haparanda stad

Ale och Mora kommun har båda tagit fram en
lärarhandledning för lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Dessa handledningar utgår från
Lupp-enkätens frågor och handlar om hur lärare
kan använda enkätens innehåll i ämnena svenska, samhällskunskap, idrott & hälsa, matematik,
kemi/naturkunskap både inom grundskola och
gymnasium. Moras lärarhandledning tar även
upp återkoppling till politiken gällande hur man
kan återkoppla Lupp-resultatet till politiken och
hur ansvaret för Lupp-arbetet kan fördelas mellan skola, tjänstemän och politik (Mora kommun,
2012).

David Jordansson, före detta ungdomssamordnare i Haparanda stad, tog tidigt i Lupp-processen
kontakt med kommunens barn- och utbildningsförvaltning och skolor för att undersöka vilka
möjligheter till kontakt som fanns med eleverna,
under lektionstid.
”Jag sökte i Skolverkets utbildningsplaner och såg ganska snabbt att Lupp ryms
i ämnet samhällskunskap och till viss del i
svenska (bland annat läsförståelse – orddefinitioner och argumentationsteknik).”
(David Jordansson, före detta
ungdomssamordnare, Haparanda stad)
Utifrån skolans kursplaner skapade David lektionspass som kunde integreras i skolundervisningen, både i grundskolan och i gymnasiet. Lektionsupplägget innehöll en genomgång av Barnkonventionen och ungdomsperspektivet samt
vad engagemang och delaktighet innebär och
hur det skapat förändring för medborgare och
samhället i sin helhet. När han tog fram material
var han noggrann med att kunna koppla samman
med kursplanen för ämnet samhällskunskap.
Dessa lektionspass ledde ungdomssamordnaren
själv istället för att ännu en uppgift skulle läggas
på lärarna. Besöken har varit uppskattade av både
lärare och elever.

26

Lupp i skolan.indd 26

2018-03-16 08:56:31

Övriga läromedel
Material från Forum
för levande historia

I den här skriften ger vi förslag på hur Luppenkätens frågor kan användas under lektionstid
och samtidigt samspela med aktuella kursplaner.
Nedan listar vi andra material och metoder som
Lupp-samordnare eller lärare kan använda för
att prata om exempelvis politik och demokrati i
skolan.

Forum för levande historia är en myndighet under Kulturdepartementet med uppdraget att vara
ett nationellt forum som ska främja arbete med
demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter
med utgångspunkt i Förintelsen. På myndighetens webbplats hittar du flera olika metoder, övningar och material som passar bra att använda i
klassrummet.

Prata politik
– ett metodmaterial om demokratiska
samtal i skolan (MUCF 2014)

Skriften vänder sig till dig som på något sätt arbetar med de politiska skolvalen. Kanske vill du ha
nya perspektiv för att prata om politik och demokrati med unga. Vi vill inspirera dig, ge dig verktyg och i vissa fall mod att lyfta dessa ämnen som
är angelägna för de unga du arbetar med. Syftet
med metodmaterialet är att bjuda in till samtal
om politik i skolan samt att ge stöd till lärare på
skolor som bjuder in politiska partier. Skriften
innehåller flera metoder och övningar som kan
användas i klassrummet.
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Lupp 2020 Kungsbacka

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.
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Lupp-undersökningen i
Kungsbacka kommun
Kungsbacka är en växande kommun med närhet till Mölndal och Göteborg.
Ungdomar rör sig fritt mellan dessa kommuner. Vissa ungdomar går i skola i
Kungsbacka, bor i Mölndal och spenderar sin fritid i Göteborg, vilket skapar
både en dynamik och en problematik i formandet av en fungerande
ungdomspolitik.
Genom Lupp-undersökningen får ungdomar möjlighet att
tycka till inom många områden och deras svar bidrar till ett
viktigt kunskapsunderlag för kommunens beslutsfattare och
andra som vill veta vad ungdomarna i kommunen tycker om
sin situation, vilka förändringar de vill se och vilka behov de
själva uttrycker. Kungsbackas genomförande av Lupp bidrar
på så vis till att minska avståndet mellan kommunens
politiker och ungdomar.
Analyser och tolkningar av Lupp-resultaten bör involvera de
unga själva, i en aktiv dialog med forskare, professionella och
politiker.
Luppen ingår sedan 2020 i Kungsbackas Ungdomsforum och
kommer att återkopplas till ungdomar genom klassbesök under 2021.
Ett mål med återkopplingen är att inspirera skolor och ungdomar att tillsammans
med Ungdomsforum och kommunala förvaltningar påbörja olika konkreta
utvecklingsprojekt.
Kungsbacka har genomfört Lupp fyra gånger tidigare: 2007, 2010, 2013 och 2017.
Resultaten har använts inom kommunen som ett verktyg och planeringsunderlag för
såväl grund- och gymnasieskolan som för kommunens service-, teknik-, kultur-,
fritid- och folkhälsoarbete.
Lupp-enkäten är ett nationellt verktyg som tillhandahålls av Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). 1 Själva enkätinsamlingen svarar
kommunen för. I genomförandet samverkar Kungsbacka 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 Kungsbacka inkluderade som
”egen” extrafråga i enkäten 2017 och som för första gången ingick i det nationella
formuläret för Lupp 2020. Utöver dessa sju övergripande teman redovisas i ett
Lupp står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Läs mer här: https://www.mucf.se/lupp
Ale, Härryda, Kungälv, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn.
3 Samma fokus har gällt de tidigare Lupp-rapporter som GR, FoU i Väst har tagit fram på uppdrag av
Kungsbacka kommun.
1
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åttonde avsnitt resultaten från en särskild enkätfråga om upplevda förändringar i
livssituationen på grund av Corona-pandemin.
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.
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Om målgrupper, genomförande
och resultatens tolkningsram
Målgrupper
Undersökningen har omfattat två målgrupper av ungdomar:
1. Elever i årskurs 8 på en skola Kungsbacka kommun, inklusive ungdomar som bor
i någon annan kommun.
2. Kommunens invånare på gymnasiets år 2 (inklusive introduktionsprogram),
oavsett i vilken kommun som skolan ligger, samt ungdomar utanför gymnasiet födda
år 2003.
Därtill kommer i en separat rapport redovisas resultat för målgruppen av samtliga
år2-elever på Kungsbackas sju gymnasier, det vill säga inklusive elever som bor i
andra kommuner. (En liknande rapport kommer att tas fram för åk8-resultaten
fördelade per skola.)

Genomförande
Svarsperiod har varit oktober–november 2020 4. I åk8 skedde insamlingen med
spridning under hela perioden (2 okt–27 nov), i gy2 var merparten svar (99 procent)
inkomna den 12 november.
Åk8-eleverna har i huvudsak besvarat enkäten i klassrumsmiljö, via en digital länk.
Även gymnasieungdomarna som går på en skola i Kungsbacka kommun, eller på en
skola i de kommuner i Göteborgsregionen som samarbetar kring Lupp, har besvarat
enkäten inom ramen för undervisningen. I Kungsbacka har det enbart handlat om
klassrumsundervisning, men för ungdomar som går på skolor i andra kommuner kan
det även ha handlat om distansundervisning på grund av Corona-pandemin.
De flesta gymnasieungdomar som går på en skola i Göteborg har kontaktats via
mejl. Det har kunnat göras med hjälp från flertalet av skolorna att vidareförmedla ett
mejl med enkätlänk från kommunen (stort tack till dessa skolor!). Därutöver har
kommunen skickat hem en pappersenkät till fåtalet ungdomar utanför gymnasiet.
Men dessvärre är varken mejl eller ett hemskickat brev lika effektivt som ett
organiserat klassrumsgenomförande (se vidare nedan).

Urval, svarsfrekvens och representativitet
Undersökningens urval omfattar grovt räknat 1 200 elever i båda åldersgrupper:
1 261 åk8-elever och 1 150 ”gy2-ungdomar” 5.
Svarsfrekvensen i åk8 var god: 86 procent. Variationen mellan de 17 högstadieskolorna var 64–98 procent (64 procent i en skola, övriga minst 74 procent).

1 svar inkom 4 dec, i extra insamling på gymnasium i Mölndal.
I nettourvalet har räknats bort 29 skolungdomar som inte har inte kunnat kontaktas, där merparten är
elever på några av Göteborgs gymnasier (Kitas, Drottning Blanka Gårda, GTI, Rytmus) och några går på
en skola utan för Göteborgsregionen.
4
5
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För gruppen ”gy2-ungdomar” var svarsfrekvensen lägre: 60 procent. Bland
ungdomarna som går på en gymnasieskola i Kungsbacka 6 var svarsfrekvensen dock
väsentligt högre: 78 procent. Det innebär att dessa ungdomar är något överrepresenterade i svarsunderlaget, vilket tydligast gäller eleverna på de två stora
skolorna Aranäsgymnasiet och Elov Lindälvs gymnasium. Tvärtom är elever som går
på en skola utanför kommunen underrepresenterade, vilket i första hand gäller
Göteborg. Även om försök har gjorts att kontakta flertalet av dessa ungdomar via mejl
(se ovan) har det gett ett begränsat resultat. 7
Bortfallsanalysen kan dock visa att svarsunderlaget är förhållandevis representativt
vad gäller gymnasieprogrammens övergripande inriktning, om än med en viss överrepresentation av elever på yrkesprogram.
Tjejerna är svagt överrepresenterade i båda svarsunderlagen till följd av tjejernas
något högre svarsfrekvens, men det skiljer inte mer än 2 procentenheter mellan
svarsunderlagens fördelning och urvalens. 8
Enkäten innehöll en fråga om boendeområde, med sju svarsalternativ (se nästa
avsnitt). Bortfallsanalysen visar att svarsunderlaget även i detta avseende är tämligen
representativt. I gymnasiegruppen ska dock noteras att boende i Särö/Kullavik är
underrepresenterade, kopplat till att dessa ungdomar i relativt stor utsträckning går i
skola utanför kommunen/i Göteborg och i mindre utsträckning besvarat enkäten. I
stället är i första hand ungdomar i Onsala lite överrepresenterade. I åk8 liknar
svarens fördelning i boendegeografi målgruppens; det skiljer som mest 3 procentenheter för någon områdesgrupp (här är både Onsala och Särö/Kullavik något
överrepresenterade bland svaren).
Sammanfattningsvis har svarsunderlaget för åk8 en hög svarsfrekvens och är
representativt för målgruppen i de avseenden som kan kontrolleras. Svarsunderlaget
för gymnasiegruppen är lite mindre stabilt, med en lägre svarsfrekvens och en
skevhet i bortfallet som innebär att elever på skolorna i kommunen är överrepresenterade. Det är rimligt att anta att gymnasieresultaten därmed riskerar att
överskatta en berördhet av, och ett intresse för, kommunens angelägenheter, till följd
av underrepresentationen av elever som på daglig basis rör sig utanför kommungränsen. Resultaten för gymnasiegruppen ska därför tolkas försiktigt, och därmed
även jämförelser över tid, även om motsvarande skevhet har funnits även i tidigare
Lupp-undersökningar.
Detaljerad information om urval, svarsfrekvens och representativitet återfinns i
bilagans tabeller 1–4.
Eftersom bortfall i skolundersökningar generellt tenderar att vara kopplat till
skolfrånvaro riskerar resultaten i övrigt att i någon mån underskatta olika tecken på
ohälsa och tvärtom överskatta engagemang i såväl skolfrågor som vidare samhällsfrågor.

Det gäller 72 procent av gy2-ungdomarna som bor i kommunen.
Fyra skolor kunde eller ville inte förmedla mejlet; se not 5. Övriga Göteborgsskolor har varit behjälpliga
med att skicka ut mejl med information och enkätlänk från Kungsbacka. Det varierar dock i vilken
utsträckning som skolmejlen läses, och det går inte att veta om enkäten besvaras. Totalt har 18 ungdomar
svarat genom Kungsbackas enkätlänk och svarat ”annan gymnasieskola”, dvs. än de namngivna skolorna i
Kungsbacka, vilket innebär en svarsfrekvens i denna grupp på cirka 6 procent.
8 Detta är lite svårfångat eftersom enkätens tre svarsalternativ inte helt kan jämföras med urvalsuppgifternas binära indelning efter ”juridiskt kön”.
6
7
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Om redovisningen
Resultaten i rapporten redovisas genomgående uppdelade på kön 9. Kungsbackas
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
Kungsbackas resultat från Lupp 2017. I de fall frågor och svarsalternativ är
jämförbara redovisas längre tidserier.
Därutöver redovisas resultaten nedbrutna på sju övergripande boendeområden i
kommunen (samma som 2017):
- Fjärås/Gällinge/Förlanda/Idala
- Kungsbacka stad
- Onsala
- Särö/Kullavik
- Vallda
- Åsa/Frillesås
- Älvsåker/Anneberg.
Antalet enkätsvar per område varierar stort: mellan 61 och 266 svar i åk8 och
mellan 43 och 187 svar i gy2. Det minsta antalet i gy2 gäller Särö/Kullavik där också
svarsfrekvensen är mycket låg (se föregående sida samt bilagans tabell 2).

9 De åtta åk8-elever och fem gy2-ungdomar som har svarat ”annan könstillhörighet” ingår i
redovisningen av samtliga.
10 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.
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Sammanfattade resultat från
Lupp 2020 i Kungsbacka kommun
Lupp 2020 visar till exempel att…
•

Ungefär var femte åk8-elev och mer än var fjärde gy2-ungdom tycker att det
finns för lite att göra på fritiden och lika många saknar aktiviteter där de bor.

•

Det finns ett utbrett intresse för att vara med och bestämma i olika skolfrågor.
Men det är väsentligt färre elever som upplever att de får göra det.

•

Bara var tredje åk8-tjej uppger att hon alltid är trygg i skolan (detsamma
gäller drygt hälften av killarna).

•

Ungefär varannan ungdom uppger att de vill vara med och påverka i frågor
som rör kommunen – men bara ungefär var fjärde åk8-elev och var femte gy2ungdom tror att de har möjlighet att föra fram åsikter till beslutsfattare.

•

Cirka 60 procent av ungdomarna i båda åldersgrupper uppger att de känner
till rättigheterna i barnkonventionen (men bara ungefär var fjärde svarar att
de vet vad den innebär i praktiken).

•

30 procent av åk8-eleverna och cirka 25 procent av gy2-ungdomarna uppger
att de under det senaste halvåret blivit utsatta för brott eller hot om brott –
och ännu lite fler upplever otrygghet i vardagen, tjejer i högre grad än killar.

•

Den självskattade hälsan hos tjejer har minskat successivt sedan mätningen
2010, medan den är stabil hos killar. 2020 uppger bara cirka 60 procent av
tjejerna i båda åldersgrupper att de mår åtminstone ganska bra. Det vanligaste
regelbundna hälsobesväret uppges vara stress (likaså hos killarna, men mindre
vanligt) och även nedstämdhet, sömnproblem, huvudvärk och magont är
relativt utbrett (främst hos tjejerna).

•

Cigarettrökning har minskat stegvis i båda åldersgrupper under senare år
medan snusande har ökat jämfört med 2017, särskilt markant bland gy2-tjejer.

•

Den tidigare nedåtgående trenden i alkoholanvändning har vänt i åk8 (det ska
dock betonas att här kan förekomma oseriösa svar som gör resultaten osäkra)
– och i gy2 dricker fortfarande mer än varannan ungdom alkohol varje månad.

•

Sommarjobbande har successivt minskat i den yngre gruppen sedan 2007.
2020 hade 17 procent i åk8 sommarjobbat, 58 procent i gy2.

•

Drygt 80 procent av åk8-eleverna räknar med att de kommer att läsa vidare
efter grundskolan, något färre än 2017.

•

Nästan var fjärde ungdom i båda åldersgrupper uppger, hösten 2020, att livet
som helhet blivit lite eller mycket sämre jämfört med hur det var före coronapandemin. Som helhet är det möjligheten till extrajobb som flest tycker har
försämrats. En del uppfattar dock att delar har förändrats till det bättre.

Mer detaljerade resultat återfinns i rapportens diagramdel. Resultaten från samtliga
temaområden sammanfattas mer utförligt i följande avsnitt.
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Fritid
Ungefär 20 procent av åk8-eleverna och 30 procent av gy2-ungdomarna i
kommunen tycker att det finns för lite att göra på fritiden – tjejer i något
högre grad än killar. I båda åldersgrupper är ungdomarna som bor i Fjärås-området
(inklusive Gällinge, Förlanda, Idala) något mer kritiska till fritidsutbudet jämfört
med övriga, i åk8 med sällskap av dem i Åsa/Frillesås. Fjäråsområdets åk8ungdomar stack ut även 2017. Sett till kommunen som helhet har andelen kritiska
killar i åk8 minskat sedan 2013 12.
Ungefär lika många ungdomar saknar fritidsaktiviteter i det egna boendeområdet.
Här dock utan könsskillnad i åk8, och i gymnasiegruppen är andelen killar som
saknar lokala aktiviteter större än andelen tjejer. Andelen i åk8 har minskat jämfört
med 2017 (frågan ingick inte tidigare), i detta fall hos både tjejer och killar, och det
gäller även gymnasietjejerna. Med det lokala perspektivet ser skillnaderna utifrån
boendeområde lite annorlunda ut än för den mer allmänna frågan. Här ligger
Fjäråsområdet strax under kommunsnittet i båda åldersgrupper medan Åsa/Frillesås
ligger över tillsammans med Älvsåker/Anneberg och Vallda. Resultatet är
annorlunda än 2017 då Fjäråsområdet låg över kommunsnittet i båda åldersgrupper
(45 procent i åk8 och 38 procent i gy2).
Nästan två av tre åk8-elever är medlemmar i någon förening och detsamma gäller
hälften av gy2-ungdomarna, ett resultat som är tämligen likt det från 2017. 13 Här
finns inga könsskillnader att tala om. Sett till boendeområde avviker åk8-elelverna
som bor i Särö/Kullavik tydligast från kommunsnittet med en lite större andel medan
de i Kungsbacka stad och Älvsåker/Anneberg i båda åldersgrupper ligger under.
På frågan hur nöjd eller missnöjd man är med fritiden svarar nio av tio ungdomar i
båda åldersgrupper att de är ganska eller mycket nöjda, men killar i lite högre grad än
tjejer. Tjejernas andel är i båda åldersgrupper något mindre 2020 än 2017. Inom
Kungsbacka är skillnaderna utifrån boendeområde relativt små.
Ungefär lika många svarar att de är ganska eller mycket nöjda när det gäller
kompisar – fortfarande killar i något högre grad än tjejer, och med ännu mindre
skillnader utifrån boendeområde.
För en del sätter ekonomin gränser för aktiviteterna: 6 procent av åk8- och 5
procent av gy2-ungdomarna 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”. I gy2-gruppen är det en minskning sedan 2017. Fjärås-området sticker ut
något i åk8 (11 procent), i gy2 gäller det dock tydligast Åsa/Frillesås (13 procent).
Som helhet är det ungefär lika många som oroar sig för sina föräldrars ekonomi.
Inom kommunen gäller det ”bara” fåtalet åk8-elever som bor i Onsala och Särö/
Kullavik medan Särö/Kullavik i gymnasiegruppen tvärtom avviker med en dubbelt så
stor andel som kommunsnittet, men det ska påminnas om att svarsfrekvensen i
denna grupp är mycket låg.
Som helhet speglar Kungsbackas resultat inom fritidsområdet ”GR-snittet”.

12 En förändring av enkätformuleringen mellan 2010 och 2013 gör utvecklingen i det längre
tidsperspektivet svårtolkad.
13 Att andelen föreningsmedlemmar var större 2013 ska tolkas försiktigt på grund av att enkätfrågan var
annorlunda konstruerad då.
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Skolan
Flertalet tycker att skolundervisningen är ganska eller mycket bra, 86 procent
av åk8- och 93 procent av gy2-eleverna. Något färre är nöjda med möjligheten
att få hjälp eller stöd vid behov, men fortfarande över 80 procent. Sett till båda frågor
och åldersgrupper sammantaget anas en liten ökning jämfört med 2017.
Könsskillnaderna är relativt små och i gy2-gruppen inte heller konsekventa.
75 procent av åk8-eleverna uppger att de trivs med stämningen i skolan, och 84
procent i gy2. Särskilt i högstadiet men även i gymnasiet är trivseln mer utbredd
bland killar än tjejer, mönstret var i det närmaste identiskt 2017.
Könsskillnaden är ännu tydligare beträffande trygghet – och större 2020 än 2017.
Bara var tredje åk8-tjej beskriver sig som alltid trygg i skolan, och lite mer än
varannan kille. I gy2 gäller det totalt drygt hälften, med lite mindre könsskillnad.
Beträffande såväl undervisning och möjlighet till stöd som trivsel och trygghet
avviker åk8-eleverna som bor i Fjärås-området och i Vallda från genomsnittet med en
mindre positiv bild. När det gäller gymnasiegruppens uppfattning om trivsel och
trygghet i är det i stället boende i Särö/Kullavik som ger minst positiv bild, men
resultatet måste tolkas försiktigt på grund av gruppens låga svarsfrekvens.
Gymnasieeleverna ger generellt en lite mer positiv bild än åk8-eleverna av samtliga
dessa fyra aspekter på situationen i skolan, vilket kan ses som naturligt sett till att de i
högre grad valt sin utbildning och skola. Eftersom bortfallet är större i gymnasiet
finns det samtidigt en risk att skillnaden kan vara överdriven i resultaten på grund av
att elever som är närvarande och beredda att besvara en enkät kan förväntas vara
mer nöjda och trivas bättre än de som inte är närvarande och inte besvarar enkäten.
Det finns ett utbrett intresse för att vara med och bestämma i olika skolfrågor. Det
gäller i lite högre grad hur man arbetar, maten, läxorna, schemat, proven, vad man
får lära sig jämfört med skolmiljön och regler – men det är lite av en glidande skala.
Intresset för att bestämma är minst beträffande skolmiljön och regler, men det gäller
fortfarande mer än hälften i åk8 och, bortsett från skolmiljön ute gäller det även i
gy2-gruppen. Det är dock väsentligt färre som upplever att de får vara med och
bestämma. Denna typ av ”inflytandegap” är störst ifråga om maten och schemat.
Minst gap, relativt sett, återfinns i gy2-gruppens uppfattningar om arbetsformer, där
hälften uppger att de får vara med och bestämma. Därefter gäller regler och skolmiljön, där intresset för att bestämma är förhållandevis begränsat i båda årskurser.
Den här typen av inflytandegap är inget nytt utan återfinns i alla årens Luppresultat. När det gäller skolmiljön inomhus, en av de två delfrågor som
tidsjämförelsen fokuserar, har såväl intresset för att påverka som uppfattningen om
att få göra det minskat under de två sista mätningarna. Tidigare års könsmönster
med ett generellt lite större ”inflytandegap” hos tjejer än killar framträder delvis även
2020, i första hand som en följd av tjejernas större intresse för att vara med och
bestämma. Ifråga om arbetsformer uttrycker dock gy2-tjejerna i högre grad även en
upplevelse av att få bestämma (och samma tendens syntes 2017).
Den jämförelse som kan göras mellan Kungsbackas resultat på skoltemat och ”GRsnittet” för åk8 visar inte på några stora skillnader. Den största gäller Kungsbackatjejernas lite större upplevelse av inflytande beträffande skolmiljön inne (28 mot 23
procent) och killarnas lite större intresse för att bestämma om hur man arbetar (77
mot 71 procent).
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Politik och samhälle
Grovt räknat hälften av ungdomarna uppger att de vill vara med och påverka i
frågor som rör kommunen: knappt hälften i åk89 och drygt hälften i gy2. I åk8
är andelen lite mindre än 2017, i första hand hos killarna, med följden att könsskillnaden med lite mer intresserade tjejer är större 2020 än 2017. Hos både tjejer
och killar är andelen i åk8 större än 2007 när den första mätningen gjordes. I
gymnasiegruppen har andelen killar vuxit successivt sedan 2013, vilket medfört att
motsvarande könsskillnad tidigare år är borta 2020. I båda åldersgrupper urskiljer
sig Fjärås-området med minst andel ungdomar som vill vara med och påverka.
En del av eleverna har också på olika sätt gett offentligt uttryck för sina åsikter:
ungefär 40 procent av åk8-eleverna och 45 procent av gy2-ungdomarna. Ytterligare
en dryg tiondel uppger att de kan tänka sig att göra det. Här ser vi en påtaglig ökning
jämfört med 2017 då samma typ av fråga ställdes. En närmare granskning visar att
ökningen först och främst gäller internetbaserad aktivitet: att gilla/dela inlägg om
samhällsfrågor/politik på internet.
Grovt räknat en av fyra åk8-elever och en av fem gy2-ungdomar tror sig ha ganska
eller mycket stora möjligheter att själv föra fram åsikter till beslutsfattare. I åk8 finns
det en könsskillnad med mer optimistiska killar än tjejer härvidlag. Andelen har dock
ökat något jämfört med 2017 hos både tjejer och killar (medan andelen minskat hos
killarna i gy2-gruppen). Resultaten är tämligen lika de från 2017. Hos både tjejer och
killar är andelen i åk8 större än 2007 och 2010, men skillnaden över tid är lite
svårtolkad beroende på förändrade frågeformuleringar. Precis som 2017 ligger dock
ungdomarna boende i Fjäråsområdet kvar på denna lägre nivå även 2020. I åk8
avviker från det andra hållet ungdomarna i Särö/Kullavik med ungefär fyra av tio
som tror att de har ganska eller stora möjligheter att föra fram sina åsikter.
I sammanhanget är det intressant att hälften av åk8-eleverna och drygt 40 procent
av gy2-ungdomarna uttrycker ett ganska eller mycket stort förtroende för politiker. I
åk8 är det hos tjejerna en liten nedgång jämfört med 2017 (48 mot 53 procent). Som
referenspunkt kan nämnas att ungefär tre av fyra ungdomar i båda åldersgrupper har
ett ganska eller mycket stort förtroende för vuxna i allmänhet. Även beträffande
förtroende för politiker och vuxenvärld ligger andelen Fjäråsbor under kommunsnittet, vilket de i båda åldersgrupper dock delar med ungdomar i Åsa/Frillesås (och
även andra grupper varje åldersgrupp tagen för sig).
I Lupp 2017 ställde Kungsbacka en extrafråga i enkäten om ungdomarnas egna
kunskaper om sina rättigheter enligt barnkonventionen samt om deras uppfattning
om de flesta vuxnas kunskaper inom samma område, och 2020 ingick den som
ordinarie fråga i Lupp-enkäten.
2020 svarade 27 procent av Kungsbackas åk8-elever att de både känner till rättigheterna i barnkonventionen och vet vad de kan innebära i praktiken för egen del, en
något större andel killar än tjejer. Lägger vi till dem som uppger att de känner till
rättigheterna men inte vad de innebär i praktiken försvinner könsskillnaden och
andelen blir cirka 60 procent hos både tjejer och killar. Andelen är ungefär
densamma i gy2-gruppen, där dock en något mindre andel svarar att de vet vad
rättigheterna innebär i praktiken. Ytterligare ungefär 20 procent av ungdomarna i
båda åldersgrupper svarar att de inte känner till rättigheterna och ungefär lika många
till svarar att de inte alls vet vad barnkonventionen är för något.
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Såväl tjejer som killar i åk8 har en betydligt större tilltro till vuxnas kunskaper om
barnets rättigheter än till sin egen; motsvarande skillnad gäller bara marginellt på
gymnasiet. Åk8-elevernas bild av vuxnas kunskaper är också lite mer positiv 2020 än
2017. När det gäller den egna kunskapen är andelen gy2-ungdomar som uppger att
de känner till rättigheterna i barnkonventionen lite större 2020 än 2017.
Sett till Kungsbackas boendeområden kan det noteras att Fjäråsområdet i båda
åldersgrupper ligger lite över kommunsnittet medan Vallda ligger lite under.
Jämfört med GR-snittet för åk8 är den självskattade kunskapen om de egna
rättigheterna i barnkonventionen lite större hos Kungsbackas åk8-killar (61 mot 50
procent uppger att de känner till rättigheterna). I övrigt gäller den största skillnaden
inom temat politik och samhälle att Kungsbackas åk8-elever i lite högre grad tror på
sina egna möjligheter till inflytande (24 mot 18 procent).

Trygghet
I åk8 beskriver 30 procent av eleverna att de under det senaste halvåret blivit
utsatta för brott – stöld, misshandel och/eller sexuellt våld/utnyttjande – eller
hot om brott. I gy2-gruppen gäller det något färre, 26 procent. I den äldre gruppen
gäller det en större andel killar än tjejer, en könsskillnad som funnits alla mätår utom
2017. I åk8 har det sett mer likt ut för tjejer och killar; 2020 är det ingen skillnad alls.
På totalen är resultaten 2020 ungefär desamma som 2017 (den stora förändringen
mellan 2013 och 2017 ska tolkas försiktigt på grund av ändrad frågekonstruktion).
Om det i åk8 inte är någon skillnad mellan tjejer och killar är skillnaden större
mellan boendeområden: störst andel drabbade gäller eleverna som bor i Vallda, 40
procent, minst andel dem i Onsala, 22 procent. I gy2 är det Älvsåker/Anneberg som
avviker tydligast från kommunsnittet med 44 procent som uppger att de utsatts
senaste halvåret; det ska dock observeras att gruppen är relativt liten och att andelen
här var betydligt mindre än kommunsnittet 2017.
En analys av den uppleva tryggheten i nio olika vardagsmiljöer visar att nästan 40
procent av åk8-eleverna är sällan eller aldrig trygga i minst någon av dessa miljöer –
och detsamma gäller drygt 30 procent av gy2-ungdomarna. I båda åldersgrupper är
andelen otrygga något större 2020 än 2017. En större skillnad gäller dock mellan
könen: i båda åldersgrupper är otryggheten väsentligt mer utbredd bland tjejer än
killar, en skillnad som är större 2020 än 2017 eftersom andelen har ökat mer hos
tjejer än killar. Här är skillnaderna mellan boendeområden mindre jämfört med den
faktiska utsattheten. Störst andel otrygga återfinns bland åk8-eleverna som bor i
Vallda, där det gäller varannan elev; minst andel gäller gy2-ungdomarna i Fjäråsområdet och Onsala (lite drygt var fjärde). Beträffande såväl upplevd otrygghet som
faktiskt utsatthet är Kungsbackas resultat tämligen lika GR-snittet.
De miljöer som flest Kungsbacka-ungdomar uppfattar som otrygga är stan/centrum
och kollektivtrafiken (”på buss, tåg eller liknande”). I båda åldersgrupper kommer
internet på tredje plats – i åk8 på ungefär samma nivå som skolan. Könsskillnaden
med mer utbredd otrygghet bland tjejer gäller i åk8 åtta av de nio områden som
enkätfrågan täcker, och i gy2 fyra av områdena. I flera fall är andelen otrygga tjejer
mer än dubbelt så stor som andelen otrygga killar (kollektivtrafiken och internet i
båda åldersgrupper; skolan och vägen till/från skolan i åk8).
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I åk8 uppger 28 procent att de blivit mobbade, trakasserade eller utfrysta under det
senaste halvåret; i gy2 är andelen 20 procent. Andelen är väsentligt mindre som varit
utsatta under en längre period: 6 respektive 3 procent. Resultaten visar att tjejerna
har utsatts i betydligt högre grad än killarna, och tjejernas andel är också lite högre
än GR-snittet. Hos killarna är resultatet 2020 lite bättre än 2017. Sett till boendeområdena är andelen åk8-elever som utsatts för mobbning störst i Fjäråsområdet och
Särö/Kullavik, ungefär var tredje elev, där Särö/Kullavik avviker tydligare i
gymnasiegruppen (dock ett osäkert resultat på grund av den låga svarsfrekvensen).
Grovt räknat fyra av tio ungdomar i båda åldersgrupper uppger att de under senaste
halvåret har blivit orättvist behandlade (på ett sätt så den utsatta ”mått dåligt”) –
ungefär en av tio har upplevt detta flera gånger. I båda fallen är andelen i åk8 lite
större än i gy2. Även denna erfarenhet är vanligare bland tjejer än killar, och även här
är killarnas resultat något bättre 2020 än 2017. Oavsett om det skett någon gång eller
flera är andelen som utsatts bland åk8-eleverna som bor i Vallda större än
kommunsnittet (lite mindre tydligt gäller det även Fjäråsområdet och Åsa/Frillesås).

Hälsa och livstillfredsställelse
Tre av fyra åk8-elever beskriver sin hälsa som ganska eller mycket bra, att
jämföra med 85 procent av gy2-ungdomarna. Skillnaden mellan tjejer och
killar inom de två åldersgrupperna är större, särskilt när det kommer till att beskriva
hälsan som mycket bra. I gy2-gruppen är det bara en av tio tjejer som gör det, mot en
av tre killar. I åk8 gäller 18 mot 49 procent.
Enkätfrågan har förändrats vid två tillfällen sedan 2010 men den olika utvecklingen
för killar och tjejer är slående. Medan andelen killar som svarar att de mår ganska
eller mycket bra legat stabilt på 86–88 procent i åk8 och varierat mellan 79 och 85
procent i gy2, har andelen tjejer minskat successivt efter 2010 i båda åldersgrupper.
Från det omvända perspektivet uppger 58 procent av åk8-eleverna och 67 procent
av gy2-ungdomarna någon typ av regelbundet hälsobesvär – huvudvärk, magont,
stress, nedstämdhet/deppighet och/eller sömnproblem – som man har haft minst
flera gånger i veckan under det senaste halvåret. Även här är könsskillnaden stor:
bland tjejerna handlar det om 72 procent i åk8 och 82 procent i gy2 (mot killarnas 44
respektive 51 procent). Hos killarna är andelen 2020 något större än 2017 i båda
åldersgrupper, medan det hos tjejerna bara gäller i gymnasiegruppen.
När det gäller typerna av hälsobesvär är stress allra vanligast, särskilt tydligt hos
tjejerna, med nära 60 procent i åk8 och nära 70 procent i gy2 som uppger att de
besväras av stress flera gånger i veckan eller oftare (26 respektive 31 procent av
killarna). Hos tjejerna kommer därefter nedstämdhet på andra plats (ungefär 40
procent), medan gy2-killarna i högre grad pekar på sömnproblem (drygt 20 procent)
och åk8-killarna anger sömnproblem och nedstämdhet i ungefär samma utsträckning
(knappt 20 procent). I båda åldersgrupper är huvudvärk och magont förhållandevis
ovanligt hos killarna (6–10 procent) medan detta hos tjejerna är ungefär lika vanligt
som sömnproblem (grovt räknat 25–30 procent).
Sett till hälsobesvären och den självskattade hälsan sammantaget finns inga större
konsekventa skillnader utifrån boendeområde när båda åldersgrupper vägs in.
Kungsbackas åk8-elever som helhet ligger tämligen nära GR-snittet, med antydan till
något mer positivt resultat.
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I åk8 uppger 80 procent av eleverna att de tränar flera gånger i veckan – medan det
bara gäller 65 procent av gy2-ungdomarna. Killarna tränar i lite större utsträckning
än tjejerna i båda åldersgrupper. I åk8 är andelen 2020 något större än 2017 hos
både tjejer och killar. I gymnasiegruppen är resultaten ungefär desamma som 2017.
Här uppger också i stället 17 procent att de tränar max några gånger i månaden (6
procent i åk8), med en lite större andel tjejer än killar. Sett till boendeområdena är
skillnaderna störst sett till det lågfrekventa tränandet, med nästan tre gånger så stor
andel åk8-elever som ”sällantränar” i Älvsåker/Anneberg mot Åsa/Frillesås, men
utan att skillnaden avspeglas i den äldre gruppen, där variationen relativt sett också
är mindre. Som helhet tränar Kungsbackas åk8-elever i högre grad än GR-snittet.
Det är få som röker eller snusar regelbundet i åk8 (3 respektive 4 procent), för
snusning dock en större andel än 2017 (2 procent). Bland gy2-ungdomarna är
andelarna lite större, i första hand med 20 procent snusare men också 9 procent
rökare. Medan andelen rökare har fortsatt minska sedan nivån på kring 20 procent
2007–2013, ökar i stället andelen snusare. Hos tjejer var det ett stort undantag att
snusa 2017 medan 13 procent uppger att de gör detta 2020. Hos killar är andelen 27
procent 2020, mot 23 procent i förra mätningen. Gy2-ungdomarna i Älvsåker/
Anneberg drar tydligast upp kommunsnittet. I åk8 gäller det eleverna som bor i
Vallda (men tvärtom i gymnasiegruppen). Samma områden ligger över kommunsnittet även när det kommer till rökning. Sett till kommunen i sin helhet är rökning
och snusning i åk8 ungefär i nivå med GR-snittet.
I gymnasiets år 2 uppger 15 procent av ungdomarna att de varje vecka dricker
alkohol i form av starköl, starkcider, alkoläsk, vin eller sprit – och totalt 55 procent
att de dricker minst någon gång i månaden. Andelen är något mindre än 2017 (58
procent). På veckobasis är andelen densamma hos tjejer och killar, men hos tjejerna
hittas en lite större andel månadskonsumenter. När det gäller folköl är dock killar
både vecko- och månadskonsumenter i högre grad än tjejer. Den totala andelen gy2ungdomar som uppger att de dricker folköl minst någon gång i månaden är 25
procent, en ökning jämfört med 2017, tydligast hos killar (36 mot 26 procent).
I åk8 är alkoholanvändningen mer begränsad men både folköl och starkare alkohol
förekommer i högre grad än 2017, hos både tjejer och killar. År 2020 uppger 14
procent av åk8-eleverna att de dricker starkare alkohol minst varje månad, och 9
procent att de dricker folköl. Här har därmed den tidigare nedgående trenden brutits.
Tre boendeområden bidrar till att dra upp kommunsnittet i åk8 beträffande den
starkare alkoholen: Vallda, Älvsåker-Anneberg och Särö/Kullavik. I gy2-gruppen
gäller det tydligast Älvsåker/Anneberg och Onsala. Sett till kommunen som helhet är
nivån i åk8 något över GR-snittet, både vad gäller folköl och starkare alkohol.
Det ska beaktas att den här typen av enkätresultat är känsliga för oseriösa svar, som
kan förekomma i grupper/klasser med ganska stort genomslag på ett genomsnitt,
särskilt i de mindre kommunområdesgrupperna. Det finns också anledning att
påminna om att bortfall på skolenkäter till följd av elevfrånvaro kan samvariera med
alkohol- och droganvändning.
Det stora flertalet åk8-elever har aldrig använt narkotika men 3 procent uppger att
de har gjort det (2017: 4 procent). GR-snittet är 4 procent. I gy2 uppger 11 procent att
de använt narkotika, vilket är mindre än resultatet 2017 på 15 procent, en minskning
som i första hand gäller killarna (12 mot 18 procent 2017). 2020 är könsskillnaderna
små, men en större andel killar svarar att de använt narkotika flera gånger. Inom
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kommunen är det särskilt ungdomarna i Särö-Kullavik och Älvsåker-Anneberg som
drar upp snittet i gymnasiegruppen. I åk8 gäller det Älvsåker-Anneberg, Vallda och
Fjäråsområdet. Återigen ska påminnas om att den här typen av enkätresultat är
känsliga för oseriösa svar och för bortfall beroende på elevfrånvaro. Det gör det också
vanskligt att tolka skillnader mellan boendeområden.
Den stora majoriteten av ungdomarna uppger sig vara nöjda med sina liv: 85
procent i åk8 och 88 procent i gy2-gruppen. Killar är nöjda i större utsträckning än
tjejerna, tydligast i åk8 – en könsskillnad som finns även i GR-snittet som ligger på
jämförbar nivå. För åk8-tjejerna är andelen något mindre än 2017 (79 mot 83
procent). I båda åldersgrupper avviker Fjärås-ungdomarna med en lite mindre andel
nöjda jämfört med kommunsnittet, och samma område avvek i åk8 2017. I övrigt
finns inga skillnader i boendegeografi som är konsekventa i båda åldersgrupper.

Arbete
Nästan 60 procent av gy2-ungdomarna sommarjobbade senaste sommaren,
en något mindre andel än 2017, men främst jämfört med resultatet 2007 på 66
procent. I åk8 har andelen minskat kontinuerligt sedan 2007, från 28 till 17 procent.
Nedgången gäller såväl killar som tjejer, men andelen killar som sommarjobbat före
höstterminen i åk8 har varje år varit större än andelen tjejer. I gy2 är andelen för
killar och tjejer tvärtom slående lika. I den äldre gruppen avviker i stället ett boendeområde från kommunsnittet med en relativt liten andel: Vallda med 44 procent. I åk8
är andelen som sommarjobbat störst hos de som bor i Åsa/Frillesås och Älvsåker/
Anneberg (andelen i Åsa/Frillesås var märkbart större än kommunsnittet även 2017).
Sett till kommunen som helhet är andelen sommarjobbande åk8-elever lite större än
GR-snittet hos såväl killar som tjejer.

Framtid
Drygt 80 procent av åk8-eleverna räknar med att de kommer att läsa vidare
efter grundskolan. Andelen har minskat något jämfört med 2017 (82 mot 86
procent). Av gy2-ungdomarna svarar två av tre att de tror att de kommer att läsa
vidare vid universitet/högskola, Komvux, folkhögskola eller liknande. Här är andelen
tvärtom större än 2017, vilket dock bara tydligt gäller tjejer (73 mot 65 procent).
Liksom 2017 är det vanligare att tjejer än killar tror att de kommer att läsa vidare, i
båda åldersgrupper. I åk8 avviker eleverna som bor i Fjäråsområdet mest från
kommunsnittet: 74 mot 82 procent. I gy2 gäller det dem i Älvsåker/Anneberg: 53 mot
67 procent. Som helhet speglar kommunresultatet i åk8 GR-snittet.
Ungefär nio av tio ungdomar i båda åldersgrupper ger uttryck för en ganska eller
mycket positiv framtidssyn. I åk8 gäller det killar i något högre grad än tjejer (samma
sak 2017). Sett till boendegeografi hittar vi störst andel åk8-elever som ser ljust på
framtiden i Särö/Kullavik och minst i Älvsåker/Anneberg (95 mot 83 procent), men
detta gäller inte för gymnasiegruppen där andelen i stället är störst i Älvsåker/
Anneberg och Onsala (97–98 procent) och minst i Fjäråsområdet (83 procent).
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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 nästan var fjärde Kungsbacka-ungdom i båda åldersgrupper att det
blivit lite eller mycket sämre. Könsskillnaden är påtaglig, med nära identiska resultat
i åk8 och gy2: 32 procent av tjejerna svarar att det blivit sämre mot 13–14 procent av
killarna. Resultatet speglar nästan helt GR-snittet för åk8. Inom Kungsbacka avviker
åk8-eleverna som bor i Älvsåker/Anneberg tydligt från kommunsnittet med 37
procent som uppger att det blivit lite eller mycket sämre. I gy2 ligger dock områdets
ungdomar strax under kommunsnittet; här är det i stället Vallda som avviker mest, åt
andra hållet, med 16 procent av ungdomarna som uppger att det blivit sämre.
Den generella könsskillnaden syns i båda åldersgrupper beträffande alla de
livsområden som täcks av enkätfrågan. Utöver livet som helhet är könsskillnaden i
båda åldersgrupper särskilt stor beträffande den psykiska ohälsan med tjejers mer
negativa erfarenheter.
För såväl tjejer som killar i båda åldersgrupper är det möjligheten till extrajobb som
flest upplever negativa konsekvenser för: på totalen 60 procent i gy2 och 53 procent i
åk8. I åk8 kommer därefter fritiden på en tydlig plats två (40 procent), medan det i
gy2 i ungefär lika hög grad gäller den psykiska hälsan och skolsituationen (34–38
procent). Därefter kommer i gy2 den fysiska hälsan, kompisumgänget, familjens
ekonomi och familjerelationen, med mellan 10 och 25 procent, och i åk8 återfinns
även skolsituationen på den här lägre nivån (16 procent).
En del uppfattar tvärtom att delar av detta har förändrats till det bättre. Allra flest
har svarat att det blivit lite eller mycket bättre ifråga om den fysiska hälsan och
familjerelationen; dessa andelar ligger inom intervallet 18–20 procent i båda
åldersgrupper.
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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, vilket i Kungsbackas fall i första hand gäller gymnasieungdomarna som
går på en skola utanför kommunen.
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 Kungsbackas resultat
med grannkommunernas resultat. Ännu viktigare är att Kungsbackas 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
Kungsbackas ungdomar har förändrats framöver.
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Bilaga
Tabell 1. Svarsfrekvensen i olika grupper, årskurs 8
Antal
enkätsvar1

Antal
elever

Svarsfrekvens
i procent

1 090

1 261

86

Samtliga
Skola

Kapareskolan
Hålabäcksskolan
Smedingeskolan
Varlaskolan
Älvsåkersskolan
Åsaskolan
Åsa Gårdsskola
Hedeskolan
Särö skola
Kullaviksskolan
Toråsskolan2
Frillesåsskolan
Kollaskolan (inkl. särskola)
Fullriggaren Malevik
Kullavik Montessori
Onsala Montessori
Nova Montessori
Vittra Forsgläntan
Ej svar/okänd skola

202
38
87
116
48
57
30
71
72
69
44
45
76
22
24
14
25
47
3

221
44
105
148
50
63
31
78
78
80
69
52
92
27
27
19
28
48
1

91
86
83
78
96
90
97
91
92
86
64
87
83
81
89
74
89
98
-

Kön

Killar
Tjejer
Annan könstillhörighet
Ej svar

538
537
8
7

647
614
-

83
87
-

Boendeområde3

Fjärås/Gällinge/Förlanda/Idala
Kungsbacka stad
Onsala
Särö/Kullavik
Vallda
Åsa/Frillesås
Älvsåker/Anneberg
Annat/okänt område i kommunen
Annan kommun än Kungsbacka3
Ej svar/okänt område/kommun

89
215
266
167
88
139
61
46
15
1

87
292
292
179
125
159
89
32
6

102
74
91
93
70
87
69
47
17

Kommentarer: Urvalsantalet kan i vara något högre till följd av att uppgift saknas om eventuella
elever på fristående skolor som bor i annan kommun än Kungsbacka.
1 Fyra inkomna enkätsvar har tagits bort ur datafilen distribuerad från MUCF: två helt tomma och
två nästan tomma (fåtalet svar i slutet av enkäten, det ena rimligen även oseriöst).
2 Toråsskolans relativt låga svarsfrekvens förklaras delvis med enskilda elevers frånvaro i samband
med genomförandet i de tre klasserna (16 elever).
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3 Totalt har 28 elever gett ett annat svar än Kungsbacka på frågan om hemkommun (Göteborg 14;
Mölndal 4; Kungälv 2; ”annan kommun” än de 13 namngivna i Göteborgsregionen 8). Av dessa har
dock 13 elever besvarat frågan om boendeområde med ett område i Kungsbacka. En förklaring till
de inkonsekventa svaren kan vara att vissa områden ligger vid kommungränsen (t. ex. Särö), en
annan att man växelbor hos föräldrar med olika hemkommun.

Tabell 2. Svarsfrekvensen i olika grupper, gy2
Antal
enkätsvar1

Antal
elever

Svarsfrekvens
i procent

Samtliga

688

1 150

60

Skola

Aranäsgymnasiet
Beda Hallbergs gymnasium
Drottnings Blankas Gymnasieskola
Elof Lindälvs gymnasium
Kungsbacka Praktiska Gymnasium
LBS Kungsbacka
Sveriges Ridgymnasium2
Gymnasium i Mölndal3
Annan gymnasieskola4
Ej svar
Går ej i gymnasiet5

287
16
31
263
19
16
15
10
18
1
12

361
15
35
356
30
26
2
10
306
9

80
>100
89
74
63
62
>100
100
6
>100

Programinriktning

Högskoleförberedande
Yrkesprogram
GYSÄR6
Annan (inkl. introduktionsprogram)
Okänd inriktning / ej svar

484
188
0
0
4

840
257
21
23

58
73
0
0

Kön

Killar
Tjejer
Annan könstillhörighet
Ej svar

332
345
5
6

582
568
-

57
61
-

Boendeområde7

Fjärås/Gällinge/Förlanda/Idala
Kungsbacka stad
Onsala8
Särö/Kullavik9
Vallda
Åsa/Frillesås
Älvsåker/Anneberg
Annat område i kommunen
Ej svar/okänt område

56
158
187
43
70
103
34
33
4

69
285
255
206
104
162
79
18
-

81
55
73
21
67
64
43
>100
-

Kommentarer: Urvalsuppgifter och svarsfrekvenser ska tolkas ungefärligt; det har inte varit möjligt
att säkerställa exakt antal ungdomar som omfattats, inom vilka undergrupper.
1 Ett

inkommet enkätsvar har tagits bort ur datafilen distribuerad från MUCF, bedömt som
uppenbart oseriöst.
2 Den till synes orimliga svarsfrekvensen beror sannolikt på att skolan har elever som är
folkbokförda i en annan kommun i Sverige men i praktiken bor i Kungsbacka.
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3 Mölndals genomförande omfattade endast en begränsad del av Krokslättsgymnasiet, vilket
innebar att 1 av skolans 2 Kungsbacka-ungdomar inte omfattats av genomförandet och är
exkluderad ur det redovisade nettourvalet. Övriga 9 ungdomar går på Franklins gymnasium.
4 Svarsgruppen avser elever som svarat "Annan gymnasieskola" via Kungsbackas enkätlänk, som
enbart har skickats till elever på Göteborgs gymnasier. Totalt 26 skolungdomar har inte kunnat
kontaktas och är bortdefinierade ur urvalet (ungdomar på Kitas gymnasier, Drottning Blanka
Gårda, GTI, Rytmus samt några skolor utanför Göteborgsregonen).
5 Frågan

till grund för uppgifterna i svarsgruppen lyder ”Vad gör du huvudsakligen?”, och andra
enkätsvar pekar på att de kan gå i skolan även om de exempelvis svarat att de arbetar.

6 Kungsbacka (och även andra kommuner) har genomfört Lupp i särskolan, men svarsalternativet
finns inte i enkäten, och det kan variera vilken inriktning/annat som eleverna anger.
7 Svarsfrekvensen per boendeområde är generellt underskattningar pga. att boendeområde är
okänt för ungdomar som definierats bort från urvalet i efterhand (se not 4). 3 respondenter har
besvarat frågan med ett område i annan kommun än Kungsbacka trots att de angett Kungsbacka
som hemkommun. En förklaring till de inkonsekventa svaren kan vara att området ligger vid
kommungränsen, en annan att man växelbor hos föräldrar med olika hemkommun.
8 Inkluderar

26 ungdomar i Forsbäck, Oskarsberg (postnummerområde 434 91).

9 Den

låga svarsfrekvensen ska tolkas i ljuset av att många ungdomar i området går på skola i
Göteborg med mycket begränsad svarsfrekvens (se rapportens metodavsnitt).

Tabell 3. Skola, kön och boendeområde i enkätsvaren jämfört med elevurvalet, årskurs 8
Enkätsvaren
Kommunal skola
Fristående skola

Skola

Summa procent
Antal personer1
Killar
Tjejer

Kön

Summa procent
Antal personer
Boendeområde

90
10

0
0

100
1 087

100
1 260

100

50
50

51
49

-1
1

9
21
26
16
8
13
6
1

Summa procent
Antal personer

Differens
(procentenheter)

90
10

100
1 0752

Fjärås/Gällinge/Förlanda/Idala
Kungsbacka stad
Onsala
Särö/Kullavik
Vallda
Åsa/Frillesås
Älvsåker/Anneberg
Annan kommun än Kungsbacka

Urvalet

100
1 0403

100
1 261
7
23
23
14
10
13
7
3

2
-2
3
2
-2
0
-1
-2

100
1 261

Kommentarer:
1 Elever

på okänd skola ingår inte i beräkningen.

2 Exkluderar

de 15 svarspersoner som angivit annan könstillhörighet eller ej besvarat frågan.

3 Exkluderar

svarspersoner utan känt kommunområde eller som besvarat enkätens fråga med
”annat område”.
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Tabell 4. Skola, programinriktning, kön och boendekommun i enkätsvaren jämfört med
urvalet, gy2
Enkätsvaren
Skola /
ej skola

Aranäsgymnasiet
Beda Hallbergs gymnasium
Drottnings Blankas Gymnasieskola
Elof Lindälvs gymnasium
Kungsbacka Praktiska Gymnasium
LBS Kungsbacka
Sveriges Ridgymnasium1
Skola utanför Kungsbacka
Går ej i gymnasiet
Summa procent
Antal personer

Programinriktning

Summa procent
Antal personer
Kön

31
1
3
31
3
2
0
28

2

1

72
28
0
0
100
6724

Killar
Tjejer

49
51

Summa procent
Antal personer
Boendeområde6

42
2
5
38
3
2
2
4

100
6872

Högskoleförberedande
Yrkesprogram
GYSÄR3
Annan (inkl. introduktionsprogram)

100
6775

Fjärås/Gällinge/Förlanda/Idala
Kungsbacka stad
Onsala
Särö/Kullavik
Vallda
Åsa/Frillesås
Älvsåker/Anneberg
Summa procent
Antal personer6

Urvalet

Differens
(procentenheter)
11
1
2
7
0
0
2
-24
1

100
1 150
74
22
2
2

-2
6
-2
-2

100
1 141
51
49

-2
2

100
1 150

8
24
29
7
11
16
5

6
24
22
18
9
14
7

100
651

100
1 160

2
0
7
-11
2
2
-2

Kommentarer:
1 Se

tabell 2, not 2.

2 Exkluderar
3 Se

den (1) svarsperson som ej besvarat frågan.

tabell 2, not 6.

4 Exkluderar

de 5 svarspersoner som ej besvarat frågan.

5 Exkluderar

de 11 svarspersoner som angivit annan könstillhörighet eller ej besvarat frågan.

6 Urvalsunderlaget

och svarsunderlaget är inte helt jämförbart; se tabell 2, not 4. Antalsuppgifterna
exkluderar personer med annat/okänt kommunområde eller som ej besvarat enkätfrågan.
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Resultatdiagram
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Innehåll
Svarsunderlag och svarsfrekvens
Resultatdiagram per tema
Fritid

Hälsa

Skola

Arbete

Politik och samhälle

Framtid

Trygghet

Corona

Resultat från Lupp 2020, Kungsbacka kommun

Svarsfrekvens Lupp 2020
Antal
enkätsvar

Antal
elever

Svarsfrekvens
i procent

1 090

1 261

86

Kungsbackas gy2-ungdomar

688

1 150

60

…varav elever på skolor i Kungsbacka

647

825

78

Årskurs 8
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Fritid

•

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

För litet fritidsutbud
Samtliga

Tjejer

Killar

Procent
40

33
30

30

27

26

24
21
20

19

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

13

15

10

Resultaten visar andelen som svarat ganska/väldigt lite/
ingenting, baserat på 1 087 svar i åk8 och 687 svar i gy2.
GR9k (randiga staplar) motsvarar genomsnittet för de nio
GR-kommuner som genomfört Lupp 2020 i åk8.

0

Åk8
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GR9k: Åk8

Gy2

För litet fritidsutbud
2007–2020
2007

2010

2013

2017

2020

Procent
40
35
31

30

Enkätfrågan 2020: Hur mycket eller lite tycker du att det
finns att göra på fritiden?

24 24

22 22

20

18

19

17

17

Svarsalternativ: 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?
2007 och 2010: Hur mycket, av det du är intresserad av,
finns det att göra på fritiden?. Även svarsalternativen har
ändrats något men med helt jämförbar innebörd.

24
19 19

28
23

21 21

20

33 33

30 30

22

27 26

21

18

18

16
13

10

0

Samtliga

Resultaten visar andelen som svarat ganska/väldigt lite/
ingenting.

Tjejer

Killar

Samtliga

Åk8

Tjejer

Killar

Gy2
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För litet fritidsutbud
-- efter boendeområde
Procent
40

Fjärås/Gällinge/
Förlanda/Idala
Kungsbacka stad

38
34
30

30

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

27

26

25
20

Resultaten visar andelen som svarat ganska/väldigt lite/
ingenting.

22

20

10

Minsta antalet personer i områdesgrupperna är
34 gy2-ungdomar bosatta i Älvsåker/Anneberg. Resultatet
för gy2-ungdomar bosatta i Särö/Kullavik ska tolkas
försiktigt utifrån mycket låg svarsfrekvens i gruppen.

0

27 26
21

19
15

I gruppen ”Samtliga” ingår ungdomar bosatta i annat
område (och i åk8 även annan kommun) samt eventuella
personer med okänt boendeområde.

28

12

Onsala
Särö/Kullavik
Vallda
Åsa/Frillesås

13

Älvsåker/Anneberg
SAMTLIGA

Åk8
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26

Gy2

Saknar fritidsaktiviteter i boendeområdet
Samtliga

Tjejer

Killar

Procent
40

32
30

27
21

21

21

23

22

22

20

20

Enkätfråga: Tycker du att det saknas fritidsaktiviteter där
du bor?

10

Svarsalternativ: Ja; Nej; Vet inte.
Resultaten visar andelen som svarat ja, baserat på 1 087
svar i åk8 och 686 svar i gy2.
GR9k (randiga staplar) motsvarar genomsnittet för de nio
GR-kommuner som genomfört Lupp 2020 i åk8.

0

Åk8

GR9k: Åk8

Gy2
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Saknar fritidsaktiviteter i boendeområdet
2017, 2020
2017

2020

Procent
40

30

28

27

26
21

31

30

29

21

21

Tjejer

Killar

32

28
22

20

10

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

0

Samtliga

Åk8

Resultaten visar andelen som svarat ja.
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Samtliga

Tjejer
Gy2

Killar

Saknar fritidsaktiviteter i boendeområdet
-- efter boendeområde
Procent
40

Fjärås/Gällinge/
Förlanda/Idala
Kungsbacka stad

35
33

30

20
19

Resultaten visar andelen som svarat ja.

Särö/Kullavik

23
21

21

27

26

24

Svarsalternativ: Ja; Nej; Vet inte.

Onsala

30
27 28

Enkätfråga: Tycker du att det saknas fritidsaktiviteter
där du bor?

32

21

Vallda

19
15

I gruppen ”Samtliga” ingår ungdomar bosatta i annat
område (och i åk8 även annan kommun) samt eventuella
personer med okänt boendeområde.

10

Minsta antalet personer i områdesgrupperna är
34 gy2-ungdomar bosatta i Älvsåker/Anneberg. Resultatet
för gy2-ungdomar bosatta i Särö/Kullavik ska tolkas
försiktigt utifrån mycket låg svarsfrekvens i gruppen.

0

Åsa/Frillesås
Älvsåker/Anneberg
SAMTLIGA

Åk8

Gy2
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Föreningsmedlemskap
Samtliga

Tjejer

Killar

Procent
80
70

65

66

65

61

62

61

60

50

50

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

51

40
30
20

Svarsalternativ: Nej; Ja, jag är medlem i en förening.
Resultaten visar andelen som svarat ja, baserat på
1 077 svar i åk8 och 683 svar i gy2.
GR9k (randiga staplar) motsvarar genomsnittet för de nio
GR-kommuner som genomfört Lupp 2020 i åk8.

10
0

Åk8
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GR9k: Åk8

Gy2

49

Föreningsmedlemskap
2013–2020
2013

2017

2020

Procent
80

73

70

75

73
64 65

66

64

64

65

60

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. En liknande fråga ingick 2007 och 2010
men frågans utformning skiljer sig för mycket för att
svaren ska vara jämförbara.

55

54
47

50

50

55
49 51

46

49

40
30
20
10
0

Samtliga

Tjejer

Killar

Samtliga

Åk8

Tjejer

Killar

Gy2
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Föreningsmedlemskap
-- efter boendeområde
Procent
80
70

73
69

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..

Fjärås/Gällinge/
Förlanda/Idala
Kungsbacka stad

64

65 66

65
59

58

Onsala

58

56

55

50

51
46

40

50
44 45

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

Vallda

Resultaten visar andelen som svarat ja.

30

I gruppen ”Samtliga” ingår bosatta i annat område
(och i åk8 även annan kommun) samt personer med okänt
boendeområde.

20

Minsta antalet personer per område är 33 gy2-ungdomar
bosatta i Älvsåker/Anneberg. Resultatet för gy2-ungdomar
bosatta i Särö/Kullavik ska tolkas försiktigt utifrån låg
svarsfrekvens i gruppen.

Särö/Kullavik

Åsa/Frillesås
Älvsåker/Anneberg

10

SAMTLIGA

0

Åk8
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Gy2

Nöjd med fritiden
Samtliga

Tjejer

Killar

Procent

95

100

90

84

93

90

87

94

89

84

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 1 073 svar i åk8 och 678
svar i gy2.
GR9k (randiga staplar) motsvarar genomsnittet för de
nio GR-kommuner som genomfört Lupp 2020 i åk8.

20

0

Åk8

GR9k: Åk8

Gy2
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Nöjd med fritiden
2017, 2020
2017

2020

Procent
100

91

90

93

89

95

84

89

89

87

91

94

84

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

20

0

Samtliga

Tjejer
Åk8
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30

Killar

Samtliga

Tjejer
Gy2

Killar

Nöjd med fritiden
-- efter boendeområde
Procent
100

80

Enkätfråga: Hur nöjd eller missnöjd är du med ditt liv
när det handlar om följande?, med Fritiden
som en av flera delfrågor.
Svarsalternativ: Mycket missnöjd; Ganska missnöjd;
Ganska nöjd; Mycket nöjd.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller
mycket nöjd.
I gruppen ”Samtliga” ingår bosatta i annat område
(och i åk8 även annan kommun) samt personer med
okänt boendeområde.
Minsta antalet personer per område är 33 gy2-ungdomar
bosatta i Älvsåker/Anneberg. Resultatet för gy2-ungdomar
bosatta i Särö/Kullavik ska tolkas försiktigt utifrån låg
svarsfrekvens i gruppen.

86

89

92 93
88
82

90 90

90
85

84

82

Fjärås/Gällinge/
Förlanda/Idala
Kungsbacka stad

94
88 88 89

Onsala
60

Särö/Kullavik
Vallda

40

Åsa/Frillesås
20

Älvsåker/Anneberg
SAMTLIGA

0

Åk8

Gy2
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Goda kompisrelationer
Samtliga

Tjejer

Killar

Procent
100

92

96
89

93

92

95

93

91

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 1 085 i åk8 och 685 svar i
gy2.
GR9k (randiga staplar) motsvarar genomsnittet för de
nio GR-kommuner som genomfört Lupp 2020 i åk8.
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GR9k: Åk8

Gy2

95

Goda kompisrelationer
2017, 2020
2017

2020

Procent
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Enkätfråga: Hur nöjd eller missnöjd är du med ditt liv när
det handlar om följande?, med Kompisar som en av flera
delfrågor.
Svarsalternativ: Mycket missnöjd; Ganska missnöjd;
Ganska nöjd; Mycket nöjd.
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0

Samtliga

Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket
nöjd.

Tjejer

Killar
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Goda kompisrelationer
-- efter boendeområde
Procent
100
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89

92 93 93 94 92 92

95 93 94

91

97

94
89

80

Enkätfråga: Hur nöjd eller missnöjd är du med ditt liv
när det handlar om följande?, med Kompisar
som en av flera delfrågor.
Svarsalternativ: Mycket missnöjd; Ganska missnöjd;
Ganska nöjd; Mycket nöjd.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller
mycket nöjd.
I gruppen ”Samtliga” ingår bosatta i annat område
(och i åk8 även annan kommun) samt personer med
okänt boendeområde.
Minsta antalet personer per område är 34 gy2-ungdomar
bosatta i Älvsåker/Anneberg. Resultatet för gy2-ungdomar
bosatta i Särö/Kullavik ska tolkas försiktigt utifrån låg
svarsfrekvens i gruppen.
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Gy2

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

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?

10

8

6

Svarsalternativ: Ja, flera gånger; Ja, en gång; Nej.
Resultaten visar andelen som svarat ”ja, flera
gånger”, baserat på 1 054 svar i åk8 och 684 svar i
gy2.

5

GR9k (randiga staplar) motsvarar genomsnittet för de
nio GR-kommuner som genomfört Lupp 2020 i åk8.
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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?
Svarsalternativ: Ja, flera gånger; Ja, en gång; Nej.
Resultaten visar andelen som svarat ”ja, flera
gånger”.
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Killar

Samtliga

Tjejer
Gy2

Killar

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

Fjärås/Gällinge/
Förlanda/Idala
Kungsbacka stad

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?
Svarsalternativ: Ja, flera gånger; Ja, en gång; Nej.
Resultaten visar andelen som svarat ”ja, flera gånger”.
I gruppen ”Samtliga” ingår bosatta i annat område (och
i åk8 även annan kommun) samt personer med okänt
boendeområde.
Minsta antalet personer per område är 34 gy2-ungdomar
bosatta i Älvsåker/Anneberg. Resultatet för gy2-ungdomar
bosatta i Särö/Kullavik ska tolkas försiktigt utifrån låg
svarsfrekvens i gruppen.
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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?

10

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

5

Resultaten visar andelen som svarat ganska eller
mycket orolig, baserat på 1 085 svar i åk8 och 687
svar i gy2.

5

GR9k (randiga staplar) motsvarar genomsnittet för de
nio GR-kommuner som genomfört Lupp 2020 i åk8.
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Oro för föräldrarnas ekonomi
2017, 2020
2017

2020

Procent
25

20

15
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7

Enkätfråga: I vilken grad är du orolig för dina föräldrars
ekonomi?
Svarsalternativ: Inte alls orolig; Inte särskilt orolig;
Ganska orolig; Mycket orolig.
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Samtliga

Resultaten visar andelen som svarat ganska eller
mycket orolig.
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Oro för föräldrarnas ekonomi
-- efter boendeområde
Procent
25

Fjärås/Gällinge/
Förlanda/Idala
Kungsbacka stad

20

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.
I gruppen ”Samtliga” ingår bosatta i annat område (och
i åk8 även annan kommun) samt personer med okänt
boendeområde.
Minsta antalet personer per område är 34 gy2-ungdomar
bosatta i Älvsåker/Anneberg. Resultatet för gy2-ungdomar
bosatta i Särö/Kullavik ska tolkas försiktigt utifrån låg
svarsfrekvens i gruppen.
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Skola

•

Bra skolundervisning

•

Bra möjlighet till hjälp/stöd
vid behov

•

Elevinflytande i skolan:
– vill respektive får bestämma

•

Trivs med stämningen i skolan

•

Alltid trygg i skolan

Bra skolundervisning
Samtliga

Tjejer

Killar

Procent
100

86

84

88

93
85

84

95

87

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 1 071 svar i åk8 och 664 svar
i gy2.

20

GR9k (randiga staplar) motsvarar genomsnittet för de
nio GR-kommuner som genomfört Lupp 2020 i åk8.
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Bra skolundervisning
2017, 2020
2017

2020

Procent
100
85

90

86

82

84

88

91

93

93

95
90

91

80

60

40

Enkätfråga: Nu kommer några frågor om din skola. Vad
tycker du om…? med Undervisningen som en av åtta
delfrågor.
Svarsalternativ: Inte alls bra; Mindre bra; Ganska bra;
Mycket bra.
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Samtliga

Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket
bra.
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Bra skolundervisning
-- efter boendeområde
Procent
100
91

89
87 88

80

94 94
87 86

92 90 93

96 97

Svarsalternativ: Inte alls bra; Mindre bra; Ganska bra;
Mycket bra.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket bra.
I gruppen ”Samtliga” ingår bosatta i annat område (och i åk8
även annan kommun) samt personer med okänt
boendeområde.
Minsta antalet personer per område är 33 gy2-ungdomar
bosatta i Älvsåker/Anneberg. Resultatet för gy2-ungdomar
bosatta i Särö/Kullavik ska tolkas försiktigt utifrån låg
svarsfrekvens i gruppen.
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Enkätfråga: Nu kommer några frågor om din skola. Vad tycker
du om…?, med Undervisningen som en av åtta delfrågor.
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Möjlighet till hjälp/stöd vid behov
Samtliga

Tjejer

Killar

Procent
100

82
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.
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Svarsalternativ: Inte alls bra; Mindre bra; Ganska bra;
Mycket bra.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller
mycket bra, baserat på 1 061 svar i åk8 och 671 svar i
gy2.

20

GR9k (randiga staplar) motsvarar genomsnittet för de
nio GR-kommuner som genomfört Lupp 2020 i åk8.
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Möjlighet till hjälp/stöd vid behov
2017, 2020
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Procent
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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.
Svarsalternativ: Inte alls bra; Mindre bra; Ganska bra;
Mycket bra.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket
bra.
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Killar

Samtliga

Tjejer
Gy2

Killar

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

Fjärås/Gällinge/
Förlanda/Idala
Kungsbacka stad

97
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.
Svarsalternativ: Inte alls bra; Mindre bra; Ganska bra;
Mycket bra.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket bra.
I gruppen ”Samtliga” ingår bosatta i annat område (och i åk8
även annan kommun) samt personer med okänt
boendeområde.
Minsta antalet personer per område är 33 gy2-ungdomar
bosatta i Älvsåker/Anneberg. Resultatet för gy2-ungdomar
bosatta i Särö/Kullavik ska tolkas försiktigt utifrån låg
svarsfrekvens i gruppen.
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Trivs med stämningen i skolan
Samtliga

Tjejer

Killar

Procent
100

84
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 att ta ställning till.
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GR9k: Åk8

60
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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 1 082 svar i åk8 och 674
svar i gy2.

20

GR9k (randiga staplar) motsvarar genomsnittet för de
nio GR-kommuner som genomfört Lupp 2020 i åk8.
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Trivs med stämningen i skolan
2017, 2020
2017

2020

Procent
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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.
Svarsalternativ: Stämmer inte alls; Stämmer till viss del;
Stämmer till stor del; Stämmer helt; Vet inte.
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Samtliga

Resultaten visar andelen som svarat att det stämmer
helt/till stor del.
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Trivs med stämningen i skolan
-- efter boendeområde
Procent
100
91

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.
I gruppen ”Samtliga” ingår bosatta i annat område (och
i åk8 även annan kommun) samt personer med okänt
boendeområde.
Minsta antalet personer per område är 33 gy2-ungdomar
bosatta i Älvsåker/Anneberg. Resultatet för gy2-ungdomar
bosatta i Särö/Kullavik ska tolkas försiktigt utifrån låg
svarsfrekvens i gruppen.
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Alltid trygg i skolan
Samtliga

Tjejer

Killar

Procent
80
70
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60
50

Enkätfråga: Hur ofta känner du dig trygg på följande
ställen? med I skolan som en av nio delfrågor.
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40

Svarsalternativ: Aldrig; Sällan; Oftast; Alltid samt i gy2enkäten Ej aktuellt.

30

Resultaten visar andelen som svarat ”alltid”, baserat
på 1 072 svar i åk8 och 681 svar i gy2. Gymnasieungdomar som svarat ”ej aktuellt” ingår inte i
analysen.

20

GR9k (randiga staplar) motsvarar genomsnittet för de
nio GR-kommuner som genomfört Lupp 2020 i åk8.
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Alltid trygg i skolan
2017, 2020
2017

2020

Procent
80
71

70

66

60
50

54
48

45

40

56

63
56

59
48

42
33

30

Enkätfråga: Hur ofta känner du dig trygg på följande
ställen? med I skolan som en av nio delfrågor.
Svarsalternativ: Aldrig; Sällan; Oftast; Alltid samt i gy2enkäten Ej aktuellt.
Resultaten visar andelen som svarat ”alltid”.
Gymnasieelever som svarat ”ej aktuellt” ingår inte i
analysen.
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Samtliga

Tjejer
Gy2

Killar

Alltid trygg i skolan
-- efter boendeområde
Procent
80
70

Enkätfråga: Hur ofta känner du dig trygg på följande ställen?,
med I skolan som en av nio delfrågor.
Svarsalternativ: Aldrig; Sällan; Oftast; Alltid samt i
gy2-enkäten Ej aktuellt.

50

30

I gruppen ”Samtliga” ingår bosatta i annat område (och i åk8
även annan kommun) samt personer med okänt
boendeområde.
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Gymnasieelever som svarat ”ej aktuellt” ingår inte i analysen.

Minsta antalet personer per område är 34 gy2-ungdomar
bosatta i Älvsåker/Anneberg. Resultatet för gy2-ungdomar
bosatta i Särö/Kullavik ska tolkas försiktigt utifrån låg
svarsfrekvens i gruppen.
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Resultaten visar andelen som svarat ”alltid”.
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Elevinflytande

Samma svarsalternativ för båda frågor: Väldigt lite/
ingenting; Ganska lite; Ganska mycket; Väldigt
mycket.
*Formulering i enkäten: Hur vi ska arbeta, till
exempel grupparbete/projektarbete.

Procent
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Får

73

18

Skolmiljön inne
Skolmiljön ute

Resultaten visar andelen som svarat ganska eller
väldigt mycket på respektive fråga, baserat på
minst 1 060 svar i åk8 och 656 svar i gy2.

Vill
81

36

Gy2

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?

67

26

Åk8

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

Vad jag får lära mig
Arbetsformer*
Läxorna
Proven
Åk8
Schemat
Maten
Skolans ”regler”
Skolmiljön inne
Skolmiljön ute
Vad jag får lära mig
Arbetsformer*
Läxorna
Proven
Gy2
Schemat
Maten
Skolans ”regler”
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Elevinflytande över: Arbetsformer
Vill

Får

Procent
100

94

90
81

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 1 060 svar i åk8 och 656 svar i gy2.
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GR9k motsvarar genomsnittet för de nio GRkommuner som genomfört Lupp 2020 i åk8.
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Elevinflytande över: Arbetsformer
2007–2020
Vill

Får

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

10

Före 2017 innehöll frågorna tio delfrågor och
svarsskalan var omvänd men i övrigt densamma.
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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.
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Elevinflytande över: Skolmiljön inne
Vill

Får

Procent
80
70

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 1 060 svar i åk8 och 656 svar i gy2.
GR9k motsvarar genomsnittet för de nio GRkommuner som genomfört Lupp 2020 i åk8.
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Elevinflytande över: Skolmiljön inne
2007–2020
Vill

Får

Procent
80

73

75

73

Samma svarsalternativ för båda huvudfrågor:
Väldigt lite/ingenting; Ganska lite; Ganska mycket;
Väldigt mycket.
Före 2017 innehöll frågorna tio delfrågor. Den
redovisade delfrågan följdes i 2007 och 2010 års
enkäter av två exempel: ” Skolmiljön inne, t.ex.
klassrum och uppehållsrum”. Svarsskalan före
2017 var omvänd men i övrigt densamma.
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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.
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Politik och
samhälle

•

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

•

Kunskaper om barnets
rättigheter i barnkonventionen

Vill påverka i frågor som rör den egna kommunen
Samtliga

Tjejer

Killar

Procent
70
60

54

51
50

54

49

45

44
38

40

39

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
1 073 svar i åk8 och 682 svar i gy2.
GR9k (randiga staplar) motsvarar genomsnittet för de
nio GR-kommuner som genomfört Lupp 2020 i åk8.
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Vill påverka i frågor som rör den egna kommunen
2007–2020
2007

2010

2013

2017

2020

Procent
70
60

55
46

40

52

51

51
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59

57
47

46
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36

36

36

39

28

54

54

53

45

54
45

42

40

38

38

35

32

30

54

32

25

20

Enkätfråga: Vill du vara med och påverka i frågor som rör
din kommun?
Svarsalternativ: Ja; Nej.

10
0

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

Samtliga

Tjejer

Killar

Samtliga

Åk8

Resultaten visar andelen som svarat ja.
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Vill påverka i frågor som rör den egna kommunen
-- efter boendeområde
Procent
70

Fjärås/Gällinge/
Förlanda/Idala
Kungsbacka stad

60
55

50

Enkätfråga: Vill du vara med och påverka i frågor som rör
din kommun?
Svarsalternativ: Ja; Nej.

48 47
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40
30

51 50
45

57

56

53

51

46

53 54

Onsala
Särö/Kullavik

40

Vallda

34

Resultaten visar andelen som svarat ja.
I gruppen ”Samtliga” ingår bosatta i annat område (och
i åk8 även annan kommun) samt personer med okänt
boendeområde.
Minsta antalet personer per område är 34 gy2-ungdomar
bosatta i Älvsåker/Anneberg. Resultatet för gy2-ungdomar
bosatta i Särö/Kullavik ska tolkas försiktigt utifrån låg
svarsfrekvens i gruppen.
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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 1 073 svar i åk8 och 682
svar i gy2.
GR9k motsvarar genomsnittet för de nio GRkommuner som genomfört Lupp 2020.
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Aktivt samhällsengagemang
2017, 2020
2017

2020

Procent
50
42

39

40

34

30

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.
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Aktivt samhällsengagemang
-- efter boendeområde
Procent
60

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 visar andelen som svarat att de gjort något av
detta.
I gruppen ”Samtliga” ingår bosatta i annat område (och
i åk8 även annan kommun) samt personer med okänt
boendeområde.
Minsta antalet personer per område är 34 gy2-ungdomar
bosatta i Älvsåker/Anneberg. Resultatet för gy2-ungdomar
bosatta i Särö/Kullavik ska tolkas försiktigt utifrån låg
svarsfrekvens i gruppen.
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Tror på stora möjligheter att själv föra fram åsikter till
beslutsfattare
Samtliga

Tjejer

Killar

Procent
50

40

28

30

24

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

Resultaten visar andelen som svarat ganska eller
mycket stora möjligheter, baserat på 1 079 svar i åk8
och 686 svar i gy2.

10

GR9k (randiga staplar) motsvarar genomsnittet för de
nio GR-kommuner som genomfört Lupp 2020 i åk8.
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Tror på stora möjligheter att själv föra fram åsikter till
beslutsfattare
2007–2020

2007

2010

2013

2017

2020

Procent
50

40

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.
Före 2017 var frågorna något annorlunda formulerade:
Hur stor möjlighet tror [2013] / tycker [2007, 2010] 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.
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Samtliga

Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket
stora möjligheter.

Tjejer
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Samtliga
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Tror på stora möjligheter att själv föra fram åsikter till
beslutsfattare
-- efter boendeområde
Procent
50

Fjärås/Gällinge/
Förlanda/Idala
Kungsbacka stad

40

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.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket
stora möjligheter.
I gruppen ”Samtliga” ingår bosatta i annat område
(och i åk8 även annan kommun) samt personer med
okänt boendeområde.
Minsta antalet personer per område är 34 gy2-ungdomar
bosatta i Älvsåker/Anneberg. Resultatet för gy2-ungdomar
bosatta i Särö/Kullavik ska tolkas försiktigt utifrån låg
svarsfrekvens i gruppen.
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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.
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51

48

45

45

43

41

40

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

30

Resultaten visar andelen som svarat ganska eller
mycket stort förtroende, baserat på 1 065 svar i åk8
och 680 svar i gy2.

10

GR9k (randiga staplar) motsvarar genomsnittet för de
nio GR-kommuner som genomfört Lupp 2020 i åk8.
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Förtroende för politiker
2017, 2020
2017

2020

Procent
90
80
70
60

53

50

50

53
48

52

51
42

43

42

45

41

41

40

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.
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50

Killar

Samtliga

Tjejer
Gy2

Killar

Förtroende för politiker
-- efter boendeområde
Procent
90

Fjärås/Gällinge/
Förlanda/Idala
Kungsbacka stad

80

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

70

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

50

Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket
stort förtroende.

40

I gruppen ”Samtliga” ingår bosatta i annat område (och
i åk8 även annan kommun) samt personer med okänt
boendeområde.
Minsta antalet personer per område är 34 gy2-ungdomar
bosatta i Älvsåker/Anneberg. Resultatet för gy2-ungdomar
bosatta i Särö/Kullavik ska tolkas försiktigt utifrån låg
svarsfrekvens i gruppen.
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Förtroende för vuxna i allmänhet
Samtliga

Tjejer

Killar

Procent
90
80

73

70

77
69

71

76

75

75

68

60

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

50
40

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

30

Resultaten visar andelen som svarat ganska eller
mycket stort förtroende, baserat på 1 061 svar i åk8
och 681 svar i gy2.

10

GR9k (randiga staplar) motsvarar genomsnittet för de
nio GR-kommuner som genomfört Lupp 2020 i åk8.
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Förtroende för vuxna i allmänhet
2017, 2020
2017

2020

Procent
90
74
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76
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69

70

73

76

50

30

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.
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Åk8

Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket
stort förtroende.
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Förtroende för vuxna i allmänhet
-- efter boendeområde
Procent
90
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81

80

77
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Förlanda/Idala
Kungsbacka stad

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

70

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

50

Särö/Kullavik

Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket
stort förtroende.

40

Vallda

30

Åsa/Frillesås

I gruppen ”Samtliga” ingår bosatta i annat område (och
i åk8 även annan kommun) samt personer med okänt
boendeområde.
Minsta antalet personer per område är 34 gy2-ungdomar
bosatta i Älvsåker/Anneberg. Resultatet för gy2-ungdomar
bosatta i Särö/Kullavik ska tolkas försiktigt utifrån låg
svarsfrekvens i gruppen.
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Egna kunskaper om rättigheterna i barnkonventionen
Procent
100
90

20

19

20

19

19

19

25

21

17

80

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 baserat på 1 055 svar i
åk8 och 679 svar i gy2.
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GR9k motsvarar genomsnittet för de nio GRkommuner som genomfört Lupp 2020 i åk8.
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Uppfattning om de flesta vuxnas kunskap om barnets rättigheter
i barnkonventionen
Procent
100
90

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 baserat på 1 048 svar i
åk8 och 678 svar i gy2.
GR9k motsvarar genomsnittet för de nio GRkommuner som genomfört Lupp 2020 i åk8.
’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.
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Känner till men bryr
sig inte så mycket
Känner till och
försöker ta hänsyn

Självskattad kunskap i relation till uppfattning om de flesta vuxnas
kunskap om barnets rättigheter i barnkonventionen
Procent
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Resultaten baseras på minst 1 048 svar i åk8 och
minst 678 svar i gy2.
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Enkätfrågor: Känner du till vilka rättigheter du har
enligt barnkonventionen? samt Tror du att vuxna i
allmänhet känner till barnets rättigheter enligt
barnkonventionen?
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Egna kunskaper om rättigheterna i barnkonventionen
2017, 2020
2017

2020

Procent
100

80
63

61

65

62

62

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 visar andelen som svarat med något av de två
positiva svarsalternativen.
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Killar

Samtliga

Tjejer
Gy2

Killar

Uppfattning om de flesta vuxnas kunskap om barnets
rättigheter i barnkonventionen
2017, 2020

2017

2020

Procent
100

80

82

80

78

76

73

70

69
63

63

65
58

60

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.

61

40

20

0

Samtliga

Resultaten visar andelen som svarat med något av de två
positiva svarsalternativen.

Tjejer

Killar

Samtliga

Åk8

Tjejer

Killar

Gy2
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Egna kunskaper om rättigheterna i barnkonventionen
-- efter boendeområde
Procent
100

Fjärås/Gällinge/
Förlanda/Idala
Kungsbacka stad

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 visar andelen som svarat med något av de två
positiva svarsalternativen.
I gruppen ”Samtliga” ingår bosatta i annat område (och
i åk8 även annan kommun) samt personer med okänt
boendeområde.
Minsta antalet personer per område är 34 gy2-ungdomar
bosatta i Älvsåker/Anneberg. Resultatet för gy2-ungdomar
bosatta i Särö/Kullavik ska tolkas försiktigt utifrån låg
svarsfrekvens i gruppen.
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55

Gy2

Uppfattning om de flesta vuxnas kunskap om barnets
rättigheter i barnkonventionen
-- efter boendeområde
Procent
100

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 visar andelen som svarat med något av de två
positiva svarsalternativen.
I gruppen ”Samtliga” ingår bosatta i annat område (och
i åk8 även annan kommun) samt personer med okänt
boendeområde.
Minsta antalet personer per område är 34 gy2-ungdomar
bosatta i Älvsåker/Anneberg. Resultatet för gy2-ungdomar
bosatta i Särö/Kullavik ska tolkas försiktigt utifrån låg
svarsfrekvens i gruppen.
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Trygghet

56

•

Utsatt för brott/hot

•

Upplever otrygghet
i vardagsmiljön

•

Utsatt för
mobbning/utfrysning

•

Blivit orättvist behandlad
och mått dåligt som följd

Utsatt för brott/hot
det senaste halvåret
Samtliga

Tjejer

Killar

Procent
50

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

30

30

30

32

29

28

26

26
20

20

Svarsalternativ: Nej; Ja; Vill inte svara.
Resultaten visar andelen som svarat att (minst) något
av detta hänt, baserat på 1 080 personer i åk8 och
686 personer i gy2 som besvarat åtminstone någon av
delfrågorna.
GR9k (randiga staplar) motsvarar genomsnittet för de
nio GR-kommuner som genomfört Lupp 2020 i åk8.
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Åk8

GR9k: Åk8

Gy2
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Utsatt för brott/hot
2007–2020
2007

2010

2013

2017

2020

Procent
50

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.

40
34

30

Resultaten visar andelen som svarat ja (eller före 2017
kryssat för) beträffande något av: hot, stöld, misshandel,
sexuellt våld/utnyttjande.

20

30
26

22

Svarsalternativ: Nej; Ja; Vill inte svara.
Före 2017 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).
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Samtliga
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Samtliga

Tjejer
Gy2

Killar

Utsatt för brott/hot
-- efter boendeområde
Procent
50

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.

Fjärås/Gällinge/
Förlanda/Idala
Kungsbacka stad

44

40
40
37

Onsala

36

35

35

30
29

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

20

28

Särö/Kullavik

30
27

26

22

24

26

Vallda

22
18

I gruppen ”Samtliga” ingår bosatta i annat område (och i åk8
även annan kommun) samt personer med okänt
boendeområde.

Åsa/Frillesås

10

Minsta antalet personer per område är 34 gy2-ungdomar
bosatta i Älvsåker/Anneberg. Resultatet för gy2-ungdomar
bosatta i Särö/Kullavik ska tolkas försiktigt utifrån låg
svarsfrekvens i gruppen.

Älvsåker/Anneberg
SAMTLIGA

0
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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 (åk8) respektive fyra (gy2) sista delfrågorna Ej
aktuellt.
Resultaten visar andelen som svarat ”aldrig” eller
”sällan” på minst en delfråga, baserat på 1 080 svar i
åk8 och 685 svar i gy2. Svarspersoner som inte
besvarat någon av delfrågorna är exkluderade ur
analysen.
GR9k (randiga staplar) motsvarar genomsnittet för de
nio GR-kommuner som genomfört Lupp 2020 i åk8.
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GR9k: Åk8

Gy2

Otrygghet i vardagsmiljön
2017, 2020
2017

2020

Procent
60
51

50
43

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

39

40

36

35

32

30

27

25

28
20

20

Svarsalternativ: Aldrig; Sällan; Oftast; Alltid samt för
de två (åk8) respektive fyra (gy2) sista delfrågorna
Ej aktuellt.

23

10
0

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

Samtliga

Tjejer

Killar

Samtliga

Åk8

Tjejer

Killar

Gy2
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Otrygghet i vardagsmiljön
-- efter boendeområde
Procent

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.

60

50

40

Svarsalternativ: Aldrig; Sällan; Oftast; Alltid samt för de två
(åk8) respektive fyra (gy2) 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.
I gruppen ”Samtliga” ingår bosatta i annat område (och i åk8
även annan kommun) samt personer med okänt
boendeområde.
Minsta antalet personer per område är 34 gy2-ungdomar
bosatta i Älvsåker/Anneberg. Resultatet för gy2-ungdomar
bosatta i Särö/Kullavik ska tolkas försiktigt utifrån låg
svarsfrekvens i gruppen.
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Gy2

Otrygga vardagsmiljöer

23
22

Stan/centrum

18
10

Internet

Svarsalternativ: Aldrig; Sällan; Oftast; Alltid samt för
de två (åk8) respektive fyra (gy2) sista delfrågorna
Ej aktuellt.

8
9

Skolan

5

Till/från skolan

5
5

Ungdomens hus/fritidsgård/
liknande*

4
5

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.

Bostadsområdet

* Andelen som svarat ”ej aktuellt” var 76 procent i
åk8; 78 procent i gy2 (undantagna i analysen).

Hemmet

** Andelen som svarat ”ej aktuellt” var 15 procent i
åk8; 20 procent i gy2 (undantagna i analysen).

Procent

Gy2

24

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.

Åk8

3
4
4
2
2
2
0

10

20

30

Resultat från Lupp 2020, Kungsbacka kommun

Otrygga vardagsmiljöer
– åk8

24

Kollektivtrafiken

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

16
10
17
4
9
13
4
5

Till/från skolan

7
3
4

Bostadsområdet

6
2

Ungdomens hus/fritidsgård/
liknande*

4
4
5

Träningen/annan organiserad
fritidsaktivitet**

3
4
3
2
2

Hemmet

1

* Andelen som svarat ”ej aktuellt” var 76 procent.
Procent

** Andelen som svarat ”ej aktuellt” var 15 procent.
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60

Killar

29

Skolan

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

Tjejer

23

Stan/centrum
Internet

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

34
14

0

10

20

30

40

Otrygga vardagsmiljöer
– gy2

22

Stan/centrum

10
8
12
3

Ungdomens hus/fritidsgård/
liknande*

5
4
5
5

Till/från skolan

6
3
5
5
5

Skolan
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.

4
4
4

Hemmet

2
2
2

Bostadsområdet

2
2
2

* Andelen som svarat ”ej aktuellt” var 78 procent.
Procent

** Andelen som svarat ”ej aktuellt” var 20 procent.

Killar

25

Internet

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

Tjejer

18

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.
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Utsatt för mobbning/utfrysning
det senaste halvåret
Procent
50

40

37
28

30

33
26

28
22

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 1 073 svar i åk8 och 684
svar i gy2. Den redovisade andelen över staplarna
motsvarar samtliga utsatta.
GR9k motsvarar genomsnittet för de nio GRkommuner som genomfört Lupp 2020 i åk8.
’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.
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K

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

2020

Procent
50
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28
24
19

19

20

26

20

12

Enkätfråga: Under de senaste sex månaderna, har
du blivit mobbad, trakasserad eller utfryst?
Svarsalternativ: Ja, under en längre period; Ja,
enstaka gånger; Nej.
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0

Samtliga

Resultaten visar andelen som svarat ”ja” oavsett
hur många gånger/hur länge.

Tjejer

Killar

Samtliga
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Utsatt för mobbning/utfrysning
det senaste halvåret -- efter boendeområde
Procent
50

Fjärås/Gällinge/
Förlanda/Idala
Kungsbacka stad

40

Enkätfråga: Under de senaste sex månaderna, har du
blivit mobbad, trakasserad eller utfryst?
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).
I gruppen ”Samtliga” ingår bosatta i annat område
(och i åk8 även annan kommun) samt personer med
okänt boendeområde.
Minsta antalet personer per område är 34 gy2-ungdomar
bosatta i Älvsåker/Anneberg. Resultatet för gy2-ungdomar
bosatta i Särö/Kullavik ska tolkas försiktigt utifrån låg
svarsfrekvens i gruppen.
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Gy2

Blivit orättvist behandlad och mått dåligt som följd
det senaste halvåret
Procent
60
53

52

34

50
43

40

50

37

36

42

31

38

31

29

32

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.
Resultaten baseras på 1 073 svar i åk8 och 681
svar i gy2. Den redovisade andelen över staplarna
motsvarar samtliga utsatta.
GR9k motsvarar genomsnittet för de nio GRkommuner som genomfört Lupp 2020 i åk8.
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’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.
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Blivit orättvist behandlad och mått dåligt som följd
det senaste halvåret
2017, 2020

2017

2020

Procent
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38

32
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20

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.
Resultaten visar andelen som svarat ja (att det hänt
någon eller flera gånger).
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Killar

Samtliga

Tjejer
Gy2

Killar

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

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

10

8

10

14

9

6

6

3

0
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Svarsalternativ: Ja, flera gånger; Ja, någon gång;
Nej.
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Blivit orättvist behandlad och mått dåligt som följd
det senaste halvåret -- efter boendeområde
Procent
60

50

Fjärås/Gällinge/
Förlanda/Idala
Kungsbacka stad

52 51
48

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.
Resultaten visar andelen som svarat ja (att det hänt någon
eller flera gånger).
I gruppen ”Samtliga” ingår bosatta i annat område (och
i åk8 även annan kommun) samt personer med okänt
boendeområde.
Minsta antalet personer per område är 33 gy2-ungdomar
bosatta i Älvsåker/Anneberg. Resultatet för gy2-ungdomar
bosatta i Särö/Kullavik ska tolkas försiktigt utifrån låg
svarsfrekvens i gruppen.
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Blivit orättvist behandlad och mått dåligt som följd
flera gånger det senaste halvåret -- efter boendeområde
Procent
60

Fjärås/Gällinge/
Förlanda/Idala
Kungsbacka stad

50

Onsala

40

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.
I gruppen ”Samtliga” ingår bosatta i annat område (och
i åk8 även annan kommun) samt personer med okänt
boendeområde.
Minsta antalet personer per område är 33 gy2-ungdomar
bosatta i Älvsåker/Anneberg. Resultatet för gy2-ungdomar
bosatta i Särö/Kullavik ska tolkas försiktigt utifrån låg
svarsfrekvens i gruppen.
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Hälsa

65

•

God hälsa

•

Hälsobesvär

•

Träning

•

Röker cigaretter

•

Snusar

•

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

•

Dricker folköl

•

Använt narkotika

•

Livstillfredsställelse
som helhet

God hälsa
Procent
100
87

80

75

Svarsalternativ: Mycket bra; Ganska bra; Varken
bra eller dålig; Ganska dålig; Mycket dålig.
Resultaten baseras på 1 077 svar i åk8 och 684
svar i gy2. Den redovisade andelen över staplarna
visar summan av ganska och mycket bra hälsa.
GR9k motsvarar genomsnittet för de nio GRkommuner som genomfört Lupp 2020 i åk8.
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Enkätfråga: Under de senaste sex månaderna,
hur bedömer du din hälsa, hur du mår eller
känner dig?
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God hälsa
2007–2020
2007

2010

2013

2017

2020

Procent
100
83

87

78

80

86 87 87 88 87

87

84
75

80

81

85 85

79 81
72 73

69

69

63

72

85
79

76
66
60 59

60

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?, medan 2007 och 2010 års fråga
saknade halvårsperspektivet: Hur bedömer du ditt
allmänna hälsotillstånd?, och därtill hade ett annorlunda
formulerat mittalternativ: Någorlunda.
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Resultaten visar andelen som svarat ganska/mycket bra.
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Killar

Samtliga

Tjejer
Gy2

Killar

79

God hälsa
-- efter boendeområde
Procent
100

Fjärås/Gällinge/
Förlanda/Idala
Kungsbacka stad

80

81
75 76

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 visar andelen som svarat ganska eller mycket bra.
I gruppen ”Samtliga” ingår bosatta i annat område (och i åk8
även annan kommun) samt personer med okänt
boendeområde.
Minsta antalet personer per område är 34 gy2-ungdomar
bosatta i Älvsåker/Anneberg. Resultatet för gy2-ungdomar
bosatta i Särö/Kullavik ska tolkas försiktigt utifrån låg
svarsfrekvens i gruppen.
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Hälsobesvär
minst flera gånger i veckan
Samtliga

Tjejer

Killar

Procent
90

82

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

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, baserat på
1 075 svar i åk8 och 684 svar i gy2.
GR9k (randiga staplar) motsvarar genomsnittet för de
nio GR-kommuner som genomfört Lupp 2020 i åk8.
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Gy2

Hälsobesvär minst flera gånger i veckan
2017, 2020
2017

2020

Procent
90

82

80

73

74

72
67

70
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.

60

58

57

50
41

48

44

51

40
30
20
10
0

Samtliga

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.

Tjejer
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Samtliga

Åk8

Tjejer
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Gy2
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Hälsobesvär
minst flera gånger i veckan-- efter boendeområde
Procent
90

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.
I gruppen ”Samtliga” ingår bosatta i annat område (och
i åk8 även annan kommun) samt personer med okänt
boendeområde.
Minsta antalet personer per område är 34 gy2-ungdomar
bosatta i Älvsåker/Anneberg. Resultatet för gy2-ungdomar
bosatta i Särö/Kullavik ska tolkas försiktigt utifrån låg
svarsfrekvens i gruppen.
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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
80
69
58

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
1 066 svar i åk8 och minst 674 svar i gy2.
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Träning
Flera gånger i veckan

Max några gånger i månaden

Procent
90
80

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

75

77

73

71

69

70

65
60

60

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

50

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 1 072 svar i åk8 och
682 svar i gy2. Svarsalternativet ”en gång i veckan”
(resterande andel) visas inte.

30

GR9k motsvarar genomsnittet för de nio GR-kommuner
som genomfört Lupp 2020 i åk8.
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Regelbunden träning
2007–2020
2007

2010

2013

2017

2020

Procent
90
80

79 80 78

77

84 83

80
74

76 76

72

80

82

85

75

74
69

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.

60

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.
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Samtliga

Resultaten visar dels andelen som svarat ”flera
gånger i veckan” eller oftare.
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Regelbunden träning
-- efter boendeområde
Procent
90
80

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.
Resultaten visar andelen som svarat ”i stort sett varje dag”
eller ”flera gånger i veckan”.
I gruppen ”Samtliga” ingår bosatta i annat område (och
i åk8 även annan kommun) samt personer med okänt
boendeområde.
Minsta antalet personer per område är 34 gy2-ungdomar
bosatta i Älvsåker/Anneberg. Resultatet för gy2-ungdomar
bosatta i Särö/Kullavik ska tolkas försiktigt utifrån låg
svarsfrekvens i gruppen.
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Gy2

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

Fjärås/Gällinge/
Förlanda/Idala
Kungsbacka stad

20
20

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

17

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

15

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

10

15

I gruppen ”Samtliga” ingår bosatta i annat område (och
i åk8 även annan kommun) samt personer med okänt
boendeområde.
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Minsta antalet personer per område är 34 gy2-ungdomar
bosatta i Älvsåker/Anneberg. Resultatet för gy2-ungdomar
bosatta i Särö/Kullavik ska tolkas försiktigt utifrån låg
svarsfrekvens i gruppen.
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Röker cigaretter
Procent
100
90

Sällan/aldrig

80
70
79
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50

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 1 065 svar i åk8 och
683 svar i gy2.
GR9k motsvarar genomsnittet för de nio GRkommuner som genomfört Lupp 2020 i åk8.
’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.
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I stort sett varje
dag

Röker cigaretter
2007–2020
2007

2010

2013

2017

2020

Procent
30
24

25

Enkätfråga: Hur ofta brukar du…, med Röka cigaretter 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, 2010 och 2007 ingick sex respektive fem
svarsalternativ, något annorlunda formulerade.
2013: Aldrig; Någon gång per år; Någon gång i månaden;
En gång i veckan; Flera gånger i veckan; Varje dag.
2010 och 2007: Aldrig; En gång om året eller mer sällan;
Några gånger per år, Någon gång i månaden; En gång i
veckan; Flera gånger i veckan; Varje dag.
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Samtliga

Resultaten visar andelen som svarat att de röker minst
varje vecka.
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Röker cigaretter
-- efter boendeområde
Procent
30

Fjärås/Gällinge/
Förlanda/Idala
Kungsbacka stad

25

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.
I gruppen ”Samtliga” ingår bosatta i annat område (och
i åk8 även annan kommun) samt personer med okänt
boendeområde.
Minsta antalet personer per område är 34 gy2-ungdomar
bosatta i Älvsåker/Anneberg. Resultatet för gy2-ungdomar
bosatta i Särö/Kullavik ska tolkas försiktigt utifrån låg
svarsfrekvens i gruppen.
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Snusar
Procent
100
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Sällan/aldrig
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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 1 065 svar i åk8 och 679
svar i gy2.
GR9k motsvarar genomsnittet för de nio GRkommuner som genomfört Lupp 2020 i åk8.
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Snusar
2007–2020
2007

2010

2013

2017

2020

Procent
30
27

Enkätfråga: 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, 2010 och 2007 ingick sex respektive fem
svarsalternativ, något annorlunda formulerade. 2013:
Aldrig; Någon gång per år; Någon gång i månaden; En
gång i veckan; Flera gånger i veckan; Varje dag. 2010 och
2007: Aldrig; En gång om året eller mer sällan; Några
gånger 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.
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Snusar
-- efter boendeområde
Procent
30

Fjärås/Gällinge/
Förlanda/Idala
Kungsbacka stad

29
25

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

25
24

Svarsalternativ: Sällan eller aldrig; Någon eller några gånger
i månaden; En gång i veckan; Flera gånger i veckan;
I stort sett varje dag.
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17
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Resultaten visar andelen som svarat att de snusar minst
varje vecka.
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11

10

I gruppen ”Samtliga” ingår bosatta i annat område (och
i åk8 även annan kommun) samt personer med okänt
boendeområde.

5

Minsta antalet personer per område är 34 gy2-ungdomar
bosatta i Älvsåker/Anneberg. Resultatet för gy2-ungdomar
bosatta i Särö/Kullavik ska tolkas försiktigt utifrån låg
svarsfrekvens i gruppen.

7

Älvsåker/Anneberg

5
3

4

4

SAMTLIGA

2

2

0

Åsa/Frillesås

Åk8

Gy2

Resultat från Lupp 2020, Kungsbacka kommun

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

86

84

89

90

88

91

45

41

49

90

Sällan/aldrig

80
70
60
40

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

50

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

30

Resultaten baseras på 1 066 svar i åk8 och 682
svar i gy2.

10

11

6

0

3

3

7

10

3

3

2

3

TOT

Tj

K

TOT

Tj

K

GR9k motsvarar genomsnittet för de nio GRkommuner som genomfört Lupp 2020 i åk8.
’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.
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GR9k: Åk8
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TOT
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K

Gy2

Dricker alkohol
starköl, starkcider, alkoläsk, vin, sprit
2007–2020

2007

2010

2013

2017

2020

Procent
80
69

70

Enkätfråga: Hur ofta brukar du…, med Dricka starköl,
starkcider, alkoläsk, vin eller sprit 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, 2010 och 2007 ingick sex respektive fem
svarsalternativ, något annorlunda formulerade.
2013: Aldrig; Någon gång per år; Någon gång i månaden;
En gång i veckan; Flera gånger i veckan; Varje dag.
2010 och 2007: Aldrig; En gång om året eller mer sällan;
Några gånger per år, Någon gång i månaden; En gång i
veckan; Flera gånger i veckan; Varje dag.
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Samtliga

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

Tjejer
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Samtliga

Åk8
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Dricker alkohol
starköl, starkcider, alkoläsk, vin, sprit -- efter boendeområde
Procent
80
70

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

60

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

50

Resultaten visar andelen som svarat att de dricker alkohol
minst varje månad.
I gruppen ”Samtliga” ingår bosatta i annat område (och
i åk8 även annan kommun) samt personer med okänt
boendeområde.
Minsta antalet personer per område är 34 gy2-ungdomar
bosatta i Älvsåker/Anneberg. Resultatet för gy2-ungdomar
bosatta i Särö/Kullavik ska tolkas försiktigt utifrån låg
svarsfrekvens i gruppen.
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Gy2

Dricker folköl
Procent
100
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Sällan/aldrig
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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.

30

Resultaten baseras på 1 063 svar i åk8 och 672
svar i gy2.

10

GR9k motsvarar genomsnittet för de nio GRkommuner som genomfört Lupp 2020 i åk8.
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Dricker folköl
2007–2020
2007

2010

2013

2017

2020

Procent
50
42

Enkätfråga: Hur ofta brukar du…, med Dricka folköl 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, 2010 och 2007 ingick sex respektive fem
svarsalternativ, något annorlunda formulerade.
2013: Aldrig; Någon gång per år; Någon gång i månaden;
En gång i veckan; Flera gånger i veckan; Varje dag.
2010 och 2007: Aldrig; En gång om året eller mer sällan;
Några gånger 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.
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Killar

Samtliga

Tjejer
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Killar

Dricker folköl
- efter boendeområde
Procent
50

Fjärås/Gällinge/
Förlanda/Idala
Kungsbacka stad

40

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

Onsala

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

33

30

Särö/Kullavik

29

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

23

20

I gruppen ”Samtliga” ingår bosatta i annat område (och
i åk8 även annan kommun) samt personer med okänt
boendeområde.

10

Minsta antalet personer per område är 33 gy2-ungdomar
bosatta i Älvsåker/Anneberg. Resultatet för gy2-ungdomar
bosatta i Särö/Kullavik ska tolkas försiktigt utifrån låg
svarsfrekvens i gruppen.
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Använt narkotika
Procent
25

20

Enkätfråga: Har du någon gång använt narkotika?
Med narkotika avses t.ex. marijuana, amfetamin,
kokain, heroin, spice, GHB och andra narkotikaklassade preparat.
Svarsalternativ: Ja, flera gånger; Ja, ett fåtal gånger;
Ja, en gång; Nej.
Resultaten baseras på 1 066 svar i åk8 och 683
svar i gy2. Den redovisade andelen över staplarna
motsvarar samtliga som använt narkotika.
GR9k motsvarar genomsnittet för de nio GRkommuner som genomfört Lupp 2020 i åk8.
’Tj’ avser tjejer, ’K’ killar.
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Flera gånger

Använt narkotika
2013–2020
2013

2017

2020

Procent
25

20
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15
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14

Enkätfråga: Har du någon gång använt narkotika? Med
narkotika avses t.ex. marijuana, amfetamin, kokain,
heroin, spice, GHB och andra narkotikaklassade preparat.
Svarsalternativ: Ja, flera gånger; Ja, ett fåtal gånger; Ja,
en gång; Nej.
2013 års fråga gav inga exempel. En liknande fråga ingick
2007 och 2010 men frågans utformning skiljer sig för
mycket för att svaren ska vara jämförbara.
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Resultaten visar andelen som svarat ja.
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Använt narkotika
- efter boendeområde
Procent
25

20

Enkätfråga: Har du någon gång använt narkotika?
Med narkotika avses t.ex. marijuana, amfetamin, kokain,
heroin, spice, GHB och andra narkotikaklassade preparat.
Svarsalternativ: Ja, flera gånger; Ja, ett fåtal gånger;
Ja, en gång; Nej.
Resultaten visar andelen som svarat ja (en eller flera gånger).
I gruppen ”Samtliga” ingår bosatta i annat område (och i åk8
även annan kommun) samt personer med okänt
boendeområde.
Minsta antalet personer per område är 34 gy2-ungdomar
bosatta i Älvsåker/Anneberg. Resultatet för gy2-ungdomar
bosatta i Särö/Kullavik ska tolkas försiktigt utifrån låg
svarsfrekvens i gruppen.
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Åsa/Frillesås
7
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Livstillfredsställelse som helhet
Samtliga

Tjejer

Killar

Procent
100

91
85
79

80

91
83

88

90

86

77

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 1 084 svar i åk8 och 687
svar i gy2.
GR9k (randiga staplar) motsvarar genomsnittet för de
nio GR-kommuner som genomfört Lupp 2020 i åk8.
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Livstillfredsställelse som helhet
2017, 2020
2017

2020

Procent
100
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79
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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.
Svarsalternativ: Mycket missnöjd; Ganska missnöjd;
Ganska nöjd; Mycket nöjd.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket
nöjd.
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Samtliga

Tjejer
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Killar

Livstillfredsställelse
- efter boendeområde
Procent
100
97
93

92
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.
Svarsalternativ: Mycket missnöjd; Ganska missnöjd;
Ganska nöjd; Mycket nöjd.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller
mycket nöjd.
I gruppen ”Samtliga” ingår bosatta i annat område
(och i åk8 även annan kommun) samt personer med
okänt boendeområde.
Minsta antalet personer per område är 34 gy2-ungdomar
bosatta i Älvsåker/Anneberg. Resultatet för gy2-ungdomar
bosatta i Särö/Kullavik ska tolkas försiktigt utifrån låg
svarsfrekvens i gruppen.
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Arbete

•

80

Hade sommarjobb
senaste sommaren

Hade sommarjobb senaste sommaren
Procent
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Nej, sökte inte
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Enkätfråga: Hade du ett sommarjobb i somras?,

40

Svarsalternativ: Ja; Nej, men jag försökte att få
ett sommarjobb utan att lyckas; Nej, jag sökte
inte något sommarjobb.
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Resultaten baseras på 1 063 svar i åk8 och 683
svar i gy2.
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GR9k motsvarar genomsnittet för de nio GRkommuner som genomfört Lupp 2020 i åk8.
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Hade sommarjobb senaste sommaren
2007–2020
2007

2010

2013

2017

2020

Procent
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64
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64
58 59

50
40
32

30

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.
2013 års svarsalternativ var något annorlunda
formulerade men med helt jämförbar innebörd. 2007
och 2010 års svarsalternativ var begränsade till: Ja; Nej.
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Resultaten visar andelen som svarat ja.
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Killar

Samtliga

Tjejer
Gy2

Killar

57

Hade sommarjobb senaste sommaren
-- efter boendeområde
Procent
70
60
57

59

62 63

62 62
58

Onsala

50

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.

Fjärås/Gällinge/
Förlanda/Idala
Kungsbacka stad

44

40

Särö/Kullavik
Vallda

30

Resultaten visar andelen som svarat ja.
I gruppen ”Samtliga” ingår bosatta i annat område
(och i åk8 även annan kommun) samt personer med
okänt boendeområde.
Minsta antalet personer per område är 34 gy2-ungdomar
bosatta i Älvsåker/Anneberg. Resultatet för gy2-ungdomar
bosatta i Särö/Kullavik ska tolkas försiktigt utifrån låg
svarsfrekvens i gruppen.
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Framtid

82

•

Tror sig läsa vidare efter
grundskolan/gymnasiet

•

Framtidstro

Tror sig läsa vidare efter grundskolan/gymnasiet
Samtliga
Enkätfråga till åk8-elever: 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.
Enkätfråga till gy2-ungdomar: Tror du att du kommer
läsa vidare efter gymnasiet, direkt eller senare?
Svarsalternativ: Ja, jag kommer att läsa vidare vid
universitet/högskola, Komvux, folkhögskola eller
motsvarande; Nej, jag kommer inte att läsa vidare
efter gymnasiet; Vet inte.
Resultaten visar andelen som svarat med någotdera
ja-alternativ, baserat på 1 062 svar i åk8 och 680
svar i gy2.
GR9k (randiga staplar) motsvarar genomsnittet för de
nio GR-kommuner som genomfört Lupp 2020 i åk8.
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Tror sig läsa vidare efter grundskolan/gymnasiet
2017, 2020
2017

2020

Procent
100
86

Enkätfråga till åk8-elever: 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.
Enkätfråga till gy2-ungdomar: Tror du att du kommer
läsa vidare efter gymnasiet, direkt eller senare?
Svarsalternativ: Ja, jag kommer att läsa vidare vid
universitet/högskola, Komvux, folkhögskola eller
motsvarande; Nej, jag kommer inte att läsa vidare
efter gymnasiet; Vet inte.
Resultaten visar andelen som svarat med någotdera
ja-alternativ.
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83

Killar

Samtliga

Tjejer
Gy2

Killar

Tror sig läsa vidare efter grundskolan/gymnasieskolan
-- efter boendeområde
Enkätfråga till åk8-elever: 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.
Enkätfråga till gy2-ungdomar: Tror du att du kommer läsa
vidare efter gymnasiet, direkt eller senare? Svarsalternativ:
Ja, jag kommer att läsa vidare vid universitet/högskola,
Komvux, folkhögskola eller motsvarande; Nej, jag kommer
inte att läsa vidare efter gymnasiet; Vet inte.
Resultaten visar andelen som svarat med någotdera ja-svar.
I gruppen ”Samtliga” ingår bosatta i annat område (och i åk8
även annan kommun) samt personer med okänt
boendeområde.
Minsta antalet personer per område är 34 gy2-ungdomar
bosatta i Älvsåker/Anneberg. Resultatet för gy2-ungdomar
bosatta i Särö/Kullavik ska tolkas försiktigt utifrån låg
svarsfrekvens i gruppen.
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Framtidstro
Samtliga

Tjejer

Killar

Procent
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93

86

80
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Enkätfråga: Hur ser du på framtiden?

40

Svarsalternativ: Mycket positivt; Ganska positivt;
Ganska negativt; Mycket negativt.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller
mycket positivt, baserat på 1 063 svar i åk8 och 679
svar i gy2.

20

GR9k (randiga staplar) motsvarar genomsnittet för de
nio GR-kommuner som genomfört Lupp 2020 i åk8.
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Framtidstro
2017, 2020
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Procent
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Enkätfråga: Hur ser du på framtiden?
Svarsalternativ: Mycket positivt; Ganska positivt; Ganska
negativt; Mycket negativt.
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Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket
positivt.

Tjejer

Killar

Samtliga

Åk8

Tjejer

Killar

Gy2

Resultat från Lupp 2020, Kungsbacka kommun

Framtidstro
-- efter boendeområde
Procent
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83

88
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83

97

93

Fjärås/Gällinge/
Förlanda/Idala
Kungsbacka stad
Onsala

Enkätfråga: Hur ser du på framtiden?
Svarsalternativ: Mycket positivt; Ganska positivt;
Ganska negativt; Mycket negativt.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket
positivt.
I gruppen ”Samtliga” ingår bosatta i annat område
(och i åk8 även annan kommun) samt personer med
okänt boendeområde.
Minsta antalet personer per område är 33 gy2-ungdomar
bosatta i Älvsåker/Anneberg. Resultatet för gy2-ungdomar
bosatta i Särö/Kullavik ska tolkas försiktigt utifrån låg
svarsfrekvens i gruppen.
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Resultaten visar andelen som svarat lite eller mycket sämre.
I gruppen ”Samtliga” ingår bosatta i annat område
(och i åk8 även annan kommun) samt personer med okänt
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Minsta antalet personer per område är 34 gy2-ungdomar
bosatta i Älvsåker/Anneberg. Resultatet för gy2-ungdomar
bosatta i Särö/Kullavik ska tolkas försiktigt utifrån låg
svarsfrekvens i gruppen.
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Remiss - Boverkets promemoria "Önskemål om utökat bemyndigande att meddela
föreskrifter för friytor för lek och utevistelse vid skolor, förskolor, fritidshem och
annan jämförlig verksamhet, KS 2021-00458
Förslag till beslut
Nämnden för Förskola och Grundskola antar Yttrandet över Boverkets promemoria "Önskemål om
utökat bemyndigande att meddela föreskrifter för friytor för lek och utevistelse vid skolor, förskolor,
fritidshem och annan jämförlig verksamhet", 2021-04-30 och översänder det till kommunfullmäktige
för fastställande.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har begärt att nämnden för Förskola & Grundskola ska yttra sig över förslag från
Boverket om utökat bemyndigande gällande friytor.
Nämnden för Förskola & Grundskola anser att Boverkets förslag till ändring i 10 kap. 9 § plan- och
byggförordningen (2011:338), PBF är rimlig. Nämnden yttrar sig utifrån barnperspektivet samt
planeringsperspektivet där ändringen tydligt fokuserar på storlek (utan att definiera) av ytan och
faktorer som är främst kopplade till planering av nya verksamhetslokaler (byggnader).
Nämnden inte är delaktig i processen vid detaljplanearbete utan presenterar ett behov av
utbildningsplatser. Dock ser nämnden en nytta i att friytan prioriteras redan i tidiga skeden för att
möjliggöra en ändamålsenlig och väl fungerande verksamhet samt underlätta planering.
Nämnden för Förskola & Grundskola instämmer i Boverkets förslag till ändring med några få
synpunkter som finns definierade nedan.
Nämnden för Förskola & Grundskola anser att:




”Lärmiljöer” bör inkluderas i definitionen av Friyta i Bilaga 1
Hänvisning till riktlinjer/allmänna råd för storlek i kvm bör fortsättningsvis även finnas hos
Boverket som rekommendation.
Definitionen av när en yta ska vara solbelyst bör utvärderas och skrivas om för att uppnå målet
med den detaljrika definitionen.
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Beslutsunderlag
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-04-30
Önskemål om utökat bemyndigande att meddela föreskrifter för friytor för lek och utevistelse vid
skolor, förskolor, fritidshem och annan jämförlig verksamhet, 2021-03-23
Yttrande, 2021-04-30

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Maria Andersson

Julia Tryggvadottir Tollesson

Skolchef

Biträdande förvaltningschef

YTTRANDE
Förskola & Grundskola
Datum

2021-05-12
Diarienummer

FG 2021-00523

Klicka här för att ange remitterande instans dnr

Yttrande över myndighetens remiss: Boverkets promemoria "Önskemål om utökat
bemyndigande att meddela föreskrifter för friytor för lek och utevistelse vid skolor,
förskolor, fritidshem och annan jämförlig verksamhet"
Yttrande över Boverkets promemoria "Önskemål om utökat bemyndigande att meddela föreskrifter för
friytor för lek och utevistelse vid skolor, förskolor, fritidshem och annan jämförlig verksamhet"
Sammanfattande inställning
Nämnden för Förskola & Grundskola anser att Boverkets förslag till ändring i 10 kap. 9 § plan- och
byggförordningen (2011:338), PBF är rimlig. Nämnden yttrar sig utifrån barnperspektivet samt
planeringsperspektivet där ändringen tydligt fokuserar på storlek (utan att definiera) av ytan och
faktorer som är främst kopplade till planering av nya verksamhetslokaler (byggnader).
Nämnden inte är delaktig i processen vid detaljplanearbete utan presenterar ett behov av
utbildningsplatser. Dock ser nämnden en nytta i att friytan prioriteras redan i tidiga skeden för att
möjliggöra en ändamålsenlig och väl fungerande verksamhet samt underlätta planering.
Nämnden för Förskola & Grundskola instämmer i Boverkets förslag till ändring med några få
synpunkter som finns definierade nedan.
Nämnden för Förskola & Grundskola anser att:




”Lärmiljöer” bör inkluderas i definitionen av Friyta i Bilaga 1
Hänvisning till riktlinjer/allmänna råd för storlek i kvm bör fortsättningsvis även finnas hos
Boverket som rekommendation.
Definitionen av när en yta ska vara solbelyst bör utvärderas och skrivas om för att uppnå målet
med den detaljrika definitionen.

Kommunens inställning i detalj
Nämnden för Förskola & Grundskola ställer sig positiva till förslaget avser ett utökat bemyndigande
för Boverket att meddela föreskrifter om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, skolor, förskolor
och annan jämförlig verksamhet.
Nämndens namn
«OrgEpost»
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Nämnden för Förskola & Grundskola anser att behov finns för att även fortsättningsvis definiera vilken
storlek på yta som är tillräckligt när det gäller olika åldrar på barn och elever, då som rekommendation
snarare än lag. Då ytans storlek ofta är kopplad till möjligheterna att utveckla säkra, ändamålsenliga
och tillgängliga friytor för lek, fysisk aktivitet och kreativa lärmiljöer anser nämnden det positivt med
ett direktiv hur stor denna yta bör vara. Detta för att undvika egna tolkningar till fördel för andra
ändamål än friyta. Utifrån barnperspektivet är ett tydligt direktiv gynnsamt för att utemiljöerna faktiskt
får möjligheten att utvecklas för barnens bästa. Utifrån planeringsperspektivet bör direktivet vara en
rekommendation för att inte utgöra ett allt för stort hinder vid mindre motiverade avvikelser.

Nämnden för Förskola & Grundskola anser att en koppling till lärmiljöer saknas i definitionen av
Friyta i bilaga 1. Utifrån barnperspektivet bör tiden som spenderas på skolgård eller liknande friyta
inte bara kunna bidra till lek och aktivitet utan även till ett mångsidigt lärande. Med ett förtydligande
av friytan till att även inkludera lärmiljöer öppnas möjligheter för ett samband mellan inne och ute för
elever och barn.

Nämnden för Förskola & Grundskola anser att definitionen i Bilaga 1 av när en yta ska vara solbelyst
bör utvärderas och skrivas om för att uppnå målet med den detaljrika specifikationen. Det finns många
tillfällen där direkt solsken inte är att föredra för lekande barn och elever (eller personal). En oro med
denna skrivning är att den sätter hinder i uppsättning av solskydd och liknande anordningar där
behovet finns. Skrivelsen riktar sig troligtvis mest till tätbebyggda områden där skuggning ger en
begränsad tillgång till direkt solljus och bör skrivas om för att beskriva syftet bättre.

Nämnde Förskola & Grundskola
Kungsbacka kommun
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Önskemål om utökat bemyndigande att meddela föreskrifter
för friytor för lek och utevistelse vid skolor, förskolor,
fritidshem och annan jämförlig verksamhet
Boverket lämnar härmed förslag till ändring i 10 kap. 9 § plan- och
byggförordningen (2011:338), PBF. Förslaget avser ett utökat bemyndigande
för Boverket att meddela föreskrifter om friyta för lek och utevistelse vid
fritidshem, skolor, förskolor och annan jämförlig verksamhet enligt 8 kap. 9 §
andra stycket samt 10 och 11 §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Boverket önskar ett utökat bemyndigande att meddela föreskrifter om friyta för
lek och utevistelse enligt 8 kap. 9 § andra stycket samt 10 och 11 §§ PBL.
Boverket vill kunna ställa bindande krav på kvaliteter och placering av friytor
för lek och utevistelse vid fritidshem, skolor, förskolor och annan jämförlig
verksamhet. Boverket har dock inte för avsikt att genom föreskrifter ställa krav
på friytornas storlek.
Bakgrund
Boverket tog år 2015, på uppdrag av regeringen, fram vägledningen ”Gör plats
för barn och unga! En vägledning för planering, utformning och förvaltning av
skolors och förskolors utemiljö”. I samband med vägledningen utarbetade och
beslutade Boverket också allmänna råd – Boverkets allmänna råd (2015:1) om
friytor för lek och utevistelse vid skolor, förskolor och fritidshem.

Fastställd: dnr 4892/2020

Under remissen av de allmänna råden framförde flera remissinstanser att det är
nödvändigt med föreskrifter för att tvinga kommuner och byggaktörer att se till
att behovet av tillräckligt stor friyta vid skola och förskola tillgodoses.
Boverket bedömde emellertid att det då var lämpligt att som första steg besluta
om vägledning och allmänna råd och att en så ingripande reglering som
föreskrifter inte var motiverad. Boverket skrev dock i konsekvensutredningen
att man avsåg att utvärdera effekterna av de allmänna råden. Om utvärderingen
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visade att den avsedda effekten inte skulle ha uppnåtts, skulle Boverket
överväga att begära föreskriftsrätt.1
Trender

Trots forskning och kunskap om utemiljöns viktiga roll för barns och ungas
lek, lärande och hälsa, finns en tydlig trend de senaste åren att barn får allt
mindre utrymme i stadsmiljöer.
Utemiljöer vid förskolor och skolor bli allt mindre. Inte sällan hamnar de på
bostadsgårdar och/eller ska kompletteras med utevistelse i närliggande parker. I
takt med att vi bygger allt tätare stadsmiljöer trängs barnen ihop på små gårdar
som hårdgörs för att klara slitaget.
Även tillgången till grönområden minskar generellt i stadsmiljöer. Med
förtätning ökar antalet användare av befintliga parker och nyare parker är ofta
små och hårdgjorda.
Ytterligare en trend är att rörelsefriheten för barn och unga minskar. Allt färre
barn går och cyklar till skola och fritidsaktiviteter.
Sammantaget innebär detta utemiljöerna vid skola och förskola får en allt
större betydelse för att tillgodose barns behov av fysisk aktivitet, rekreation och
lek. Dessa miljöer blir de utemiljöer som barn har störst chans att utnyttja i
vardagen.
Nationell kartläggning av skolgårdar visar att friytorna blir mindre

Trenden bekräftas i SCB:s och Boverkets nationella kartläggning av landets
skolgårdar 2013–2017. Kartläggningen visar att skolgårdarna krymper. Mellan
2014–2017 minskade den genomsnittliga friytan per elev från 48,5 kvadratmeter till 44,8 kvadratmeter. I genomsnitt fick alltså grundskoleeleverna 3,7
kvadratmeter mindre friyta per person på tre år. Det är stora skillnader runt om
i landet, särskilt på kommunnivå. Eleverna i Storumans kommun har till
exempel tio gånger så mycket yta som eleverna i Stockholm, drygt 148
kvadratmeter i Storuman mot knappt 15 kvadratmeter i Stockholm. Nästan en
halv miljon barn har mindre än 30 kvadratmeter per elev. Orsaken till
minskningen är ökat antal elever, förtätning på skolgårdar och att nya skolor
byggs med allt mindre friyta.2
Ny vägledning på gång

I Boverkets uppdrag om arkitektur och gestaltad livsmiljö tar myndigheten
fram en ny vägledning för skolors och förskolors inomhus- och
utomhusmiljöer. Boverket har besökt ett flertal skolor och förskolor och kan

1

Konsekvensutredning till Boverkets allmänna råd (2015:1), s. 17.
https://www.boverket.se/contentassets/ba825e66cbed4d2188e727459c53beb7/konsekvensutredning-fri1.pdf Hämtat 2021-03-18.
2 https://www.boverket.se/contentassets/7f6b1586a5504fcfa11ea370f73b2b05/rapport-grundskolor-ochfriytor.pdf Hämtat 2021-03-18.
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konstatera att flera av dessa både är små och har bristande kvaliteter för lek och
utevistelse.
Barnkonventionen är svensk lag

Sedan den 1 januari 2020 är FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag
– lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter.
Konventionen slår fast att alla barn har samma rättigheter och lika värde.
Huvudprincipen är att barnets bästa alltid ska komma i första rummet (artikel
3). För att detta ska kunna uppfyllas måste barnets rättigheter enligt artiklarna
2, 6 och 12 vara säkerställda.
Ett stadsbyggande för att främja barns och ungas rörelsefrihet och tillgång till
attraktiva och trygga platser i det offentliga rummet är i linje med samhällets
åtagande gentemot barnkonventionen. Det handlar om att säkerställa och
utveckla miljöer i tätorten och staden som barn och unga finner trygga,
trivsamma och tillgängliga och där de kan mötas och vistas på egna villkor.
Barnkonventionens artikel 31 handlar om barns rätt till lek, vila och fritid. Lek
är barns och ungas naturliga sätt att förhålla sig till omvärlden. Oavsett hur
man väljer att definiera lek, bidrar leken till barnets fysiska och psykiska
utveckling, samt till dess hälsa och välbefinnande.
I den allmänna kommentaren (nr 17) till artikel 31 betonas det nära sambandet
mellan barnets rättigheter i artikel 31 och barnkonventionens huvudprinciper
(artikel 2, 3, 6 och 12) och konventionsstaternas skyldigheter att stärka det
sambandet förtydligas. Här betonas kommunal planering och skola som viktiga
åtgärder för att förverkliga artikelns intentioner. Bland annat bör kommunen
bedöma beståndet av lek- och rekreationsanläggningar för att garantera samma
tillgänglighet för alla grupper av barn.
I överensstämmelse med skyldigheterna enligt artikel 31 bör den offentliga
planeringen prioritera att skapa miljöer som främjar barnets välbefinnande.
Skolan bör därför utrustas med lämpliga inom- och utomhusutrymmen för lek,
idrott, spel och drama, både under skoldagen och i anslutning till denna.3
Utöver ovan nämnda artiklar säger artikel 4 att staten har en skyldighet att till
det yttersta av sina resurser tillgodose barnets sociala, ekonomiska och
kulturella rättigheter.
Om gällande regler om friyta och tillämpning
PBL är den enda lagstiftning som ställer ett uttalat krav på att det ska finnas
tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse vid skolor,
förskolor, fritidshem och liknande. Friytor för lek och utevistelse är enligt
2 kap. 7 § PBL ett allmänt intresse som ska tillgodoses i planläggning. Det
allmänna intresset av lämpliga platser för lek och utevistelse preciseras också
3

Barnombudsmannen. Barnets rätt till vila, fritid, lek och rekreation samt till det kulturella och
konstnärliga livet (art.31). Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 17 (2013). Stockholm:
Barnombudsmannen, 2014.
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som ett krav på tomter att det ska finnas tillräckligt stor friyta lämplig för lek
och utevistelse (8 kap. 9 § andra stycket PBL).
Krav på friyta när tomter ska bebyggas

När en obebyggd tomt ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller bland
annat lokaler för fritidshem, förskola och skola, ska det enligt 8 kap. 9 § andra
stycket PBL, på tomten eller i närheten av denna finnas tillräckligt stor friyta
som är lämplig för lek och utevistelse. Om det inte finns tillräckliga utrymmen
för att ordna både friyta och parkering, ska man i första hand ordna friyta enligt
8 kap. 9 § andra stycket PBL.
Enligt 8 kap. 10 § PBL ska reglerna i 8 kap. 9 § andra stycket tillämpas i skälig
utsträckning om tomten är bebyggd.
Enligt 8 kap. 11 § PBL ska reglerna i 8 kap. 9 § andra stycket tillämpas på
bebyggda tomter också vid ändringar som kräver lov eller anmälan enligt PBL
eller PBF, i den utsträckning som är skälig med hänsyn till kostnaderna för
arbetet och tomtens särskilda egenskaper.
8 kap. 9 § PBL anger krav på tomter. Med tomt avses ett område som ligger i
direkt anslutning till en byggnad och som behövs för att byggnaden ska kunna
användas för avsett ändamål (1 kap. 4 § PBL). När det gäller fritidshem,
förskola, skola eller jämförlig verksamhet behöver därför bedömas om det på
tomten eller i närheten av denna finns en friyta som uppfyller de krav som
ställs i 8 kap. 9 § andra stycket. Friytan ska både vara tillräckligt stor och vara
lämplig för lek och utevistelse.
Utöver dessa allmänt hållna krav finns det ingenting i PBL eller i förarbetena
till lagen som anger hur bedömningen ska göras, hur stor yta som är tillräcklig
eller hur den kan utformas för att vara lämplig för lek och utevistelse och svara
mot barns behov av en god utemiljö.
Boverkets allmänna råd (2015:1) är baserade på forskning och beprövad
erfarenhet med syftet att utgöra ett stöd vid bedömningen av friytans storlek
och lämplighet för lek och utevistelse.4 De allmänna råden anger bland annat
vilka faktorer som bör vara avgörande vid prövning av friytans lämplighet, att
friytan bör placeras i direkt anslutning till den byggnad som innehåller lokaler
för förskola och liknande, samt att friytan inte bör kunna tas i anspråk för ett
annat ändamål utan att ersättas med friyta med likvärdiga egenskaper.
Syftet med de allmänna råden är att ge rekommendationer och stödja
kommunerna i tolkningen av PBL:s bestämmelser om friyta, så att alla barn
och unga får tillgång till en tillräckligt stor och välfungerande utemiljö.

4

https://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/fri---bfs-20151/ Hämtat 2021-03-18.
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Särskilt om friyta vid detaljplaneläggning

Enligt 2 kap. 7 § 4 PBL ska vid planläggning hänsyn tas till behovet av att det
inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen bebyggelse finns
lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse.
8 kap. 9 § PBL är tillämplig på tomter, utan någon begränsning till ärendetyp,
att jämföra med 2 kap. 7 § PBL som endast är tillämplig vid planläggning. Det
finns ingen uttrycklig bestämmelse som anger att 8 kap. 9 § PBL är tillämplig
vid planläggning. Däremot måste detaljplanen vara genomförbar och utformas
med hänsyn till befintliga förhållanden (4 kap. 36 § PBL). För att detaljplanen
ska vara möjlig att genomföra ska den därför utformas så att det är möjligt att
uppfylla kraven i 8 kap. 9 § PBL.
Om en detaljplan som innehåller exempelvis en skola ska kunna antas, måste
kommunen ta ställning till behovet av en lämplig plats för lek, motion och
utevistelse enligt 2 kap. 7 § PBL. Eftersom 8 kap. 9 § andra stycket PBL anger
att det måste finnas en friyta i anslutning till en skola, kan det i en sådan
situation alltid antas att ett sådant behov som anges i 2 kap. 7 § PBL finns. Det
ska också finnas förutsättningar för att kunna uppfylla kravet på friyta enligt
8 kap. 9 § andra stycket PBL. Dessa förutsättningar måste utredas i planen och
vid behov ska kommunen införa de bindande planbestämmelser som behövs.
Kravet på friyta handlar ofta om att lämna mark obebyggd, eller reservera
mark. Det kan därför ofta vara lämpligt att säkra att marken är obebyggd
genom planens reglering. Samtidigt finns det inget hinder mot att kommunen
antar en flexibel detaljplan även i situationer där det finns behov av friyta. I en
sådan detaljplan prövas kravet på friyta enbart vid bygglovet.
Vid bygglovsprövning finns dock i princip ingen möjlighet att ompröva en
fråga som redan avgjorts genom en detaljplan. Enligt 9 kap. 30 § 2 och 4 PBL
ska både detaljplanens bestämmelser följas, och 8 kap. 9–11 §§ PBL. Det
innebär i vissa situationer att byggnadsnämnden vid lovprövning inom
detaljplanelagt område med stöd av 8 kap. 9 § PBL kan kräva en viss placering
av friytan om detaljplanen inte redan bestämt en exakt placering. Däremot kan
8 kap. 9 § inte leda till att byggrätten enligt detaljplanen minskas, till exempel
så att den utnyttjandegrad som planen medger inte kan nyttjas fullt ut. För att
säkra friyta kan det därför vara nödvändigt att reglera friytan särskilt genom
planens bestämmelser.
En viktig fråga är vilka omständigheter kommunen är skyldig att beakta när det
bestäms om detaljplanen uttryckligen ska reglera friytan. Exempelvis är det vid
prövningen av hur stor friyta som behövs viktigt att beakta formerna för skolverksamheten, exempelvis antalet barn och barnens ålder. Detta är omständigheter som inte alltid är kända vid planens antagande. Boverket anser att frågan
måste bedömas från fall till fall. I situationer där det kan befaras att behovet av
friyta inte kommer kunna tillgodoses utan tvingande reglering, bör kommunen
välja att reglera detta i planen. Även om det inte alltid går att garantera
formerna för verksamheten, går det alltid att göra ett antagande baserat på
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omständigheterna, exempelvis statistik och behovet av den verksamhet friytan
ska vara till för.
I detta sammanhang kan en föreskrift göra nytta. Genom att det slås fast genom
tvingande reglering vilka egenskaper friytan kommer ha, blir det lättare att
avgöra om friytan kommer behöva säkras genom planens reglering. Frågor om
hur bedömningen ska göras i praktiska situationer beskrivs däremot lämpligast
genom vägledning och/eller allmänna råd.
Kommunala riktlinjer kan behövas för att tillgodose det allmänna intresset och
kravet på friyta i PBL

Det är upp till kommunen att bedöma vad som är tillräckligt stor friyta som är
lämplig för lek och utevistelse. Bedömningen av tillräckligt stor friyta behöver
ta hänsyn till både friytan per barn och till den totala storleken på friytan.
Som stöd för sina bedömningar i enskilda plan- eller bygglovsärenden kan
kommunen anta riktlinjer. Här kan man sammanställa principer för hur
kommunen ska tillgodose friytebehoven i olika typer av bebyggelse, lösa
samutnyttjande av friytor, behov av tredimensionell fastighetsbildning och
faktamaterial. Detta för att underlätta vid detaljplanering och bygglovsprövning.
Boverket ser att fler kommuner tar fram egna riktlinjer för friytor vid skolor
och förskolor, både avseende kvantitativa och kvalitativa aspekter, men också
att kommunerna har vissa svårigheter att hävda dem i praktiken.
Exempel på rättsfall

I domstolarna har frågan om hur 8 kap. 9 § PBL ska prövas varit uppe ett fåtal
gånger.
I en dom från Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, från 2019, bedömdes
tillgången på friyta i en detaljplan som antagits av Solna kommun (mål nr
P 8568–18). Planen medgav främst bostadsändamål, men även förskola i
byggnadernas bottenvåning. Detaljplanen hade som syfte att ett befintligt
kvarter med innergård delvis skulle rivas och bebyggas med nya, ytterligare
bostadshus. Vid antagandet fanns två förskolor som bedrev verksamhet på
fastigheten. Boverket yttrade sig i målet och ansåg att den friyta som
kommunen disponerat i detaljplanen inte var tillräckligt stor och att den efter
genomförandet inte hade sådana kvaliteter att 8 kap. 9 § PBL gick att uppfylla.
MÖD ansåg dock att detaljplanens utformning låg inom det handlingsutrymme
som lagen ger kommunen och avslog överklagandena.
Det finns även en dom från MÖD från 2018 som behandlade ett tillsynsärende
enligt miljöbalken, MB, (mål nr M 1926–17). Kommunen hade med stöd av
9 kap. 9 § MB fattat ett beslut om förbud mot utökning av en befintlig
förskoleverksamhet, eftersom det saknades tillräckligt stor yta för lek och
utevistelse i anslutning till förskolan. Kommunen bedömde att detta innebar
sådan olägenhet för människors hälsa som avses i 9 kap. 9 § MB. MÖD ansåg
dock att enbart det faktum att utearean vid en förskola uppgår till ett visst
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kvadratmeterantal per förskolebarn inte i sig kan anses innebära en olägenhet
för barnens hälsa. MÖD skrev:
”Stort antal barn på en mindre area kan emellertid leda till
konsekvenser som kan innebära olägenhet för barnens hälsa.
Exempel på det kan vara höga bullernivåer. Att främja fysiska
aktiviteter är visserligen ett angeläget intresse i ett folkhälsoperspektiv men sådana hälsofrämjande aktiviteter, eller frånvaron
av dessa, är inte något som regleras i miljöbalken. Avsaknad av
fysisk aktivitet kan således inte betraktas som en sådan störning
som enligt miljöbalken kan anses utgöra en olägenhet för
människors hälsa.” (Mål nr M 1926-17, s. 3.)
Eftersom domen bara hanterar frågan om olägenhet för människors hälsa enligt
MB, har den ett mycket begränsat värde för frågan om friyta enligt PBL.
Däremot har den ett signalvärde för den kommunala planeringen. Det är också
ett tydligt exempel på hur viktig tillämpningen av PBL, och särskilt detaljplaneringen, är för att säkra barns tillgång till ytor för lek och utevistelse. Det
finns egentligen ingen annan lagstiftning som kan ställa relevanta krav i det
avseendet.
Kommunen i tillsynsärendet har sedan 2011 haft egna riktlinjer för förskolegårdar på 30 kvm per barn, vilka åberopades från kommunens sida. På begäran
av kommunen yttrade sig Boverket till Mark- och miljödomstolen i Växjö i
ärendet 20165. Med domen från MÖD godtogs en friyta på 6 kvm per barn.
En jämförelse kan också göras med hur kravet på parkering i 8 kap. 9 § PBL
tillämpats i rättspraxis. Bland annat har MÖD uttryckt att vid detaljplaneläggning för bebyggelse bör det framgå att parkeringsbehovet som bebyggelsen
genererar kan tillgodoses (mål nr P 3739–19). I ett annat fall från 2013
upphävde MÖD del av en detaljplan, eftersom det inte framgick att planen
kunde fungera självständigt och att parkeringsbehovet gick att lösa på ett
godtagbart sätt (mål nr P 1584–13). Boverket anser att det framgår av dessa
domar att kravet på parkering tillämpas på ett mer strikt sätt än kravet på friyta
i praxis.
Analys och slutsatser
Tillämpningen av 8 kap. 9 § andra stycket PBL är i dagsläget bristfällig när det
gäller friytor för skolor och förskolor. Utifrån Boverkets löpande omvärldsbevakning och kontakter med kommuner och andra myndigheter kan följande
konstateras:
•

5

De bestämmelser som prövningen grundas på är oklara. PBL är till sin karaktär en avvägningslag, och det är viktigt att kommunerna har möjlighet
att göra avvägningar och bedömningar med hänsyn till situationen.

Boverkets dnr 2875/2016.
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Samtidigt behövs en tydlig ram för bedömningen för att syftet med bestämmelserna ska kunna tillgodoses.
•

Boverkets allmänna råd (2015:1) ger inte tillräckligt stöd i bedömningen av
friytans storlek och innehåll. Detta kan bero på att de bestämmelser som de
allmänna råden grundas på är för vagt formulerade för att dessa råd ska
kunna få avsedd effekt.

•

Prövningen av bygglov samt framtagandet av detaljplaner är arbetsuppgifter som ofta sköts under tidspress och med påtryckningar från externa aktörer. För att kunna utgöra ett gott stöd för bedömningen av friyta är det viktigt att reglerna är klara och tydliga.

•

I avvägningen mellan behovet av friyta och intresset av att exploatera mark
för exempelvis bostäder, får det senare intresset ofta företräde. Det saknas
ofta ekonomiska incitament i enskilda projekt för att lämna mark obebyggd.

•

I rättspraxis om detaljplan har kravet på parkering ofta tillämpats på ett mer
strikt sätt än kravet på friyta, trots att kraven finns i samma bestämmelse i
PBL. Det kan indikera att lagens krav avseende friyta inte i sig är tillräckliga för att åstadkomma samma skydd som finns för parkeringsbehovet.

Överväganden
Mot bakgrund av ovanstående har Boverket analyserat fyra olika alternativ för
att säkerställa barns rätt till en bra utemiljö vid fritidshem, skola och förskola
och annan jämförlig verksamhet med avseende på arbetsinsats och nytta i stort.
Alternativen har varit:
•

Att utveckla nuvarande allmänna råd (2015:1) till föreskrifter.

•

Ändra nuvarande allmänna råd (2015:1).

•

Ta fram föreskrifter med allmänna råd.

•

Förbättra och förtydliga vår vägledning utifrån nuvarande allmänna råd.

Resultatet av analysen har lett fram till att det mest effektiva skulle vara att ta
fram bindande regler för friytor vid fritidshem, skolor, förskolor och annan
liknande verksamhet. Detta innebär att Boverket behöver begära föreskriftsrätt
hos regeringen.
Föreskriftsrätt
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer har redan idag
bemyndigande att meddela de föreskrifter om krav på tomter som omfattas av
8 kap. och som utöver bestämmelserna i 8 kap. behövs för en lämplig
utformning av tomter (16 kap. 5 § 2 PBL).
Regeringen har med stöd av detta gett Boverket bemyndigande att besluta om
föreskrifter om tomter som krävs för tillämpningen av 8 kap 9 § första stycket
2, 3, 5 och 6 PBL (10 kap 9 § PBF). Det saknas dock bemyndigande för att
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skriva föreskrifter till 8 kap 9 § andra stycket PBL, där friyta för lek och
utevistelse regleras.
Författningstekniskt skulle en lösning kunna vara att Boverkets nuvarande
bemyndigande i 10 kap. 9 § PBF utökas till att omfatta även 8 kap. 9 § andra
stycket PBL. Detta kräver inga ändringar i lag eftersom regeringen enligt ovan
redan har bemyndigande genom 16 kap. 5 § 2 PBL.
Bemyndigandet behöver, enligt Boverkets mening, även omfatta 8 kap.
10–11 §§ PBL, eftersom dessa bestämmelser anger i vilken omfattning kravet
på friyta enligt 8 kap. 9 § andra stycket PBL ska tillämpas för bebyggda tomter.
För att regleringen ska bli tydlig och för att ett helhetsperspektiv på behovet av
friyta ska uppnås behöver föreskrifterna även ange i vilken omfattning de ska
tillämpas för bebyggda tomter.
I bemyndigandet bör framgå att Boverket bara får meddela föreskrifter om krav
på friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskola, skola eller annan
jämförlig verksamhet.
Bemyndigandet föreslås träda i kraft så snart som möjligt. Ikraftträdandedatum
för Boverkets föreskrifter kommer övervägas i samband med att sådana tas
fram.
Författningsförslag
Boverket föreslår att 10 kap. 9 § PBF ges följande lydelse:
9 § Boverket får i fråga om tomter, allmänna platser och
områden för andra anläggningar än byggnader meddela de
föreskrifter som behövs för tillämpningen av 8 kap. 9 § första
stycket 2, 3, 5 och 6 samt 12 § första stycket plan- och bygglagen
(2010:900).
Boverket får i fråga om tomter även meddela de föreskrifter
om krav på friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskola,
skola eller annan jämförlig verksamhet som behövs för
tillämpningen av 8 kap. 9 § andra stycket, 10 och 11 §§ plan- och
bygglagen.

I detta ärende har rättschef Yvonne Svensson signerat dokumentet elektroniskt.
Föredragande har varit landskapsarkitekt Ulrika Åkerlund.

Yvonne Svensson
rättschef
Ulrika Åkerlund
landskapsarkitekt
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Bilagor:
1. Exempel på föreskrift om friyta.
2. Konsekvensbedömning av ett utökat bemyndigande.
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Bilaga 1. Exempel på föreskrift om friyta vid skola, förskola,
fritidshem eller annan jämförlig verksamhet
Friyta vid skola, förskola, fritidshem eller annan jämförlig verksamhet
X § En tomt som ska bebyggas med fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig
verksamhet ska ha tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Friytan
ska finnas på tomten eller i närheten av den.

Definitioner
X § Termer som används i detta avsnitt ska ha följande betydelse.
Friyta
Den utomhusmiljö som är tillgänglig för lek, rekreation och utevistelse. Förrådsbyggnader, bil- och cykelparkering samt ytor för lastning och lossning ingår inte i
friytan.

Krav på friyta vid skola, förskola, fritidshem eller annan jämförlig
verksamhet
X § När friytor för lek och utevistelse planeras ska särskilt beaktas friytans storlek, utformning, tillgänglighet, slitage, terrängförhållanden, vegetationsförhållanden, säkerhet och förutsättningar för att bedriva ändamålsenlig verksamhet. Med ändamålsenlig
verksamhet avses att friytan kan användas till lek, rekreation samt fysisk och pedagogisk aktivitet för den verksamhet som friytan är avsedd för.
Friytor för lek och utevistelse ska vara lätt åtkomliga och tillgängliga samt lämpligt
belägna med hänsyn till terrängen, landskapsbilden och befintliga miljökvaliteter.
Friytor ska ha goda sol- och skuggförhållanden, god luftkvalitet, goda ljudförhållanden och låg risk för olyckor. Friyta för lek och utevistelse ska vara placerad så att
minst halva friytan har förutsättningar att bli solbelyst minst 5 timmar mellan kl. 9 och
17 vår- och höstdagjämningen.
Friytans placering vid skola, förskola, fritidshem och liknande verksamhet
X § Friytan för förskola, förskoleklass, skola årskurs ett till sex, fritidshem eller liknande verksamhet ska placeras i direkt anslutning till byggnaden och barnen och eleverna ska självständigt kunna förflytta sig mellan byggnaden och friytan.
Friytan för elever i årskurs sju till nio ska placeras i direkt eller i nära anslutning till
lokaler för skola och eleverna ska självständigt kunna ta sig mellan byggnadsverket
och friytan. För gymnasieskolor ska friyta placeras och ordnas på det sätt som är
skäligt med hänsyn till elevernas och verksamhetens behov.
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Bilaga 2. Konsekvensbedömning av ett utökat bemyndigande
för Boverket att meddela föreskrifter om friytor för lek och
utevistelse vid skolor, förskolor, fritidshem och annan
jämförlig verksamhet
Inledning
Föreliggande dokument utgör Boverkets översiktliga konsekvensbedömning av
vilka aktörer som kan komma att påverkas av föreskrifter om friytor för lek och
utevistelse, förskolor, fritidshem och annan jämförlig verksamhet, samt på
vilket sätt dessa aktörer och samhället i stort kan påverkas.
En utförlig konsekvensutredning av de faktiska konsekvenserna av en eventuell
föreskrift kommer att tas fram och beslutas i samband med framtagning av
sådana föreskrifter i enlighet med förordningen (2007:1244) om
konsekvensutredning vid regelgivning. I den processen ingår samarbete med
referensgrupper med berörda aktörer som kommuner, byggaktörer och
huvudmän för skola och förskola samt ett remissförfarande.
Vilka berörs av en föreskrift om friytor vid skolor och förskolor?
En föreskrift om friytor vid skolor och förskolor riktar sig till kommunerna då
det är kommunerna som i sin planering enligt PBL och beslut om lov ska
hantera frågorna om friytor vid skolor och förskolor. Kommunen har också
enligt skollagen (2010:800) ett centralt ansvar för att tillgodose behovet av
platser i skola och förskola och är i många fall huvudman för skolor och
förskolor. Föreskriften får också konsekvenser för enskilda aktörer som agerar
som huvudmän för fristående skolor och förskolor. Det kan handla om större
skolföretag såväl som om mindre idéburna föreningar och stiftelser som bygger
om befintliga lokaler till skol- och förskoleverksamhet och/eller bygger nya
lokaler. Föreskriften får även konsekvenser generellt för små och stora
byggföretag, arkitekter och liknande som arbetar med att utforma och gestalta
skolor.
Kostnadsmässiga konsekvenser
Tydligare regler förenklar processen

En vanlig synpunkt från aktörer i samhällsbyggnadsprocessen är att tid är den
viktigaste aspekten vad gäller plan- och byggprocessen. Klara och tydliga
regler sparar tid i planering och byggande och därmed pengar. Föreskrifter
skulle medföra tydligare regler för alla inblandade. Även för kommunernas del
kan ett tydligare regelverk underlätta processen.
Lika regler ger bättre konkurrens och högre kvalitet

Enligt Boverkets uppfattning leder nuvarande regelverk till olika tolkningar
mellan olika kommuner av hur kravet på friyta ska tillgodoses. Genom mer
detaljerade regler skapas bättre förutsättningar för mer likartade tolkningar.
Detta skapar rättssäkerhet och kan också underlätta en god konkurrens på
området. Kommuner och andra byggaktörer anger ofta att de vill leverera bra
kvalitet och bra livsmiljöer men att konkurrensen gör att de behöver pressa sina
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projekt kostnadsmässigt för att vinna olika upphandlingar i processen. Om
konkurrensvillkoren (kraven) är lika för alla och icke valbara stödjer detta en
högre kvalitet.
Konkurrensen om marken är kostnadsdrivande

För skolornas och förskolornas huvudmän är de kostnadsmässiga
konsekvenserna helt beroende av var verksamheten planeras eller bedrivs. När
kommunerna ska bygga en förskola eller skola kan det kosta mycket mer att
bygga centralt än i ytterstaden. I många större städer och kommuner är mark en
bristvara, vilket driver upp priset på marken. Det är stor prisskillnad att bygga
en förskola eller en skola på obebyggd mark i stadsranden och att bygga
centralt i staden i ett omvandlingsområde. Orsakerna, förutom att tillgången på
friytor där är liten, kan vara att marken är förorenad och behöver saneras vilket
medför stora kostnader.
Samtidigt försöker de ansvariga skolförvaltningarna eller motsvarande bygga
så kostnadseffektivt som möjligt och har svårt att avsätta de extra medel som
behövs för att uppnå lika stora ytor och kvalitet i ett dyrare läge som i ett
billigare. Behovet av större ytor och mer kvalitativa ytor kan bli
kostnadsdrivande för både kommunala och fristående huvudmän för skola och
förskola, särskilt i förtätningsområden.
Samhällsekonomiska konsekvenser
Barns hälsa och välmående

Hur barn och unga mår när de är i skolan påverkar såväl skolresultat som
livsstil. På kort tid har det skett en ökning av övervikt och fetma och en ökande
psykisk ohälsa hos barn och unga. En viktig orsak till detta är mindre rörelse i
vardagen och ökade stillasittande aktiviteter. Brist på fysisk aktivitet är ett
globalt problem och Världshälsoorganisationen (WHO) beräknar att fysisk
inaktivitet är den fjärde största riskfaktorn till att dö i förtid.6 Förebyggande
arbete är att se till att det finns tid och rum för fysisk aktivitet i skolan och
förskolan. Planering och utformning av utemiljöer påverkar den goda jämlika
hälsan och att planering av friytor utifrån ett socioekonomiskt perspektiv kan
förstärka eller försvaga förutsättningar för detta. Skolgården och skolans
närområden är viktiga arenor för den dagliga fysiska aktiviteten.
Leken och utevistelsen på förskole- och skolgården gynnar förutom barns
fysiska aktivitet den sociala och mentala hälsan. Väl utformade utemiljöer
kombinerar flera hälsovinster på samma gång: motorik, inlärning, social
kompetens och ökad koncentration. Det kan i sin tur minska sjukfrånvaron och
motverkar stress.7

6

WHO. (2009). Global Health Risks - mortality and burden of disease attributable to selective mayor
risks. World Health Organization of United Nations.
7 Söderström, M. B. (2013). The quality of outdoor influences childrens' health – a cross-sectional study
of pre-schools. Acta Peadiatrica 102, s. 83–91.
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Kommunrevisionen - Ernst & Young - Revisionsrapport - granskning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet 2020

Förslag till beslut
Nämnden för Förskola & Grundskola beslutar om åtgärder med anledning av Revisionsrapport –
granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2020.
Nämnden uppdrar åt förvaltningen för Förskola och Grundskola att återredovisa åtgärderna på
nämndmöte 2021-10-31
Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungsbacka kommun har Ernst & Young AB granskat
det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende nämnden för Förskola och Grundskola.
Granskningen visar att det är otydligt hur nämnderna arbetar med de av kommunfullmäktige antagna
arbetsmiljömålen. Vidare visar granskningen att riskbedömningar görs vid förändringar i
verksamheten men att det i flera fall saknas en angiven ansvarig person för de föreslagna åtgärderna.
Granskningen visar även att det finns en riktlinje för fördelning av arbetsmiljöuppgifter.
Kommunrevisionen noterar också att det systematiska arbetsmiljöarbetet har förbättrats avsevärt sedan
granskningarna 2017 och 2019. Detta ses som en positiv utveckling.
Inom ramen för granskningen har det identifierats ett antal utvecklingsområden. Kommunrevisionen
rekommenderar nämnden för Förskola och Grundskola att i handlingsplaner för det systematiska
arbetsmiljöarbetet tydliggöra vem som ansvar för åtgärderna.
I svar till kommunrevisionen svara nämnden för Förskola och Grundskola att på vilka åtgärder som
kommer att vidtas med hänsyn till rekommendationen, när dessa kommer att vidtas samt vilken
verksamhet/funktions om kommer att ansvara för det.
De åtgärder som kommer att vidtas för att följa rekommendationen är att:
1. Informera samtliga chefsled om vikten av att tydliggöra vem som ansvarar för åtgärderna.
2. HR-funktionen kommer regelbundet att kontrollera att samtliga åtgärder som registreras i
Stratsys också har en namngiven ansvarig/funktion.
Åtgärderna för att följa rekommendationerna kommer att påbörjas omgående och HR-funktionen
kommer att ansvara för att dessa åtgärder genomförs.
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Nämnden för Förskola och Grundskola

2021-04-22

Kungsbacka kommun

Kommunrevisionen rekommenderar nämnden för Förskola & grundskola att:
-

I handlingsplaner för det systematiska arbetsmiljöarbetet tydliggöra vem som
ansvarar för åtgärder.

Kommunrevisionen önskar erhålla svar från nämnden för Förskola och Grundskola
med anledning av den rekommendation som redovisas i rapporten.
Vilka åtgärder avser nämnderna att vidta med anledning av de
rekommendationer som redovisas i rapporten?
De åtgärder som kommer att vidtas för att följa rekommendationen är att:
1. Informera samtliga chefsled om vikten av att tydliggöra vem som ansvarar för
åtgärderna.
2. Förvaltningen kommer att regelbundet kontrollera att samtliga åtgärder som
registreras i handlingsplaner också har en namngiven ansvarig/funktion.
När avser nämnderna att vidta eventuella åtgärder med anledning av de
rekommendationer som redovisas i rapporten samt när planeras åtgärderna att
vara genomförda?
Nämnden kommer att vidta ovan åtgärder omgående. Då handlingsplanerna är ett resultat av
ett kontinuerligt arbete inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet kommer
åtgärderna att pågå kontinuerligt tillsvidare.

Vilken verksamhet och/eller funktion i förvaltningen ansvarar för att
genomföra beslutade åtgärder med anledning av de rekommendationer som
redovisas i rapporten?
HR-funktionen på förvaltningen Förskola och Grundskola kommer att ansvara för att
dessa åtgärder genomförs.

Maria Andersson

Helena Hellman

Förvaltningschef

Personalchef
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Sammanfattning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungsbacka kommun granskat det
systematiska arbetsmiljöarbetet. Granskningen har syftat till att bedöma om det systematiska
arbetsmiljöarbetet bedrivs ändamålsenligt, det vill säga i enlighet med lagar, föreskrifter samt
kommunfullmäktiges mål, riktlinjer och beslut.
De huvudsakliga resultat som framkommit i granskningen är att:


Kommunfullmäktige i Kungsbacka kommun har antagit mål för arbetsmiljöarbetet. Det
är dock inte tydligt hur granskade nämnder arbetar med arbetsmiljömålen eller hur de
förväntas arbeta med dem.
 Granskningen visar att riskbedömningar görs vid förändring i verksamheten. Det sker
ingen återkommande, övergripande analys av risker för olycksfall och ohälsa.
Riskbedömningar sker i två olika forum. Vi menar att det medför en risk att det saknas
en samlad och enhetlig bild av riskläget i kommunens verksamheter. Handlingsplaner
för hantering av arbetsmiljörisker saknar i flera fall en angiven ansvarig person för de
åtgärder som ska vidtas.
 Det finns en riktlinje för fördelning av arbetsmiljöuppgifter. Denna kan förtydligas i några
avseenden. I riktlinjen finns viss otydlighet i vem som ansvarar för att ta fram mål för
arbetsmiljöarbetet. Riktlinjen kan förtydligas också avseende möjlighet att returnera
arbetsmiljöansvar samt uppgiftsfördelning vid chefs frånvaro. Stickprov visar att det
finns brister vad gäller chefers signering av sina arbetsmiljöuppgifter inom förvaltningen
för Vård & Omsorg och Individ & Familjeomsorg.
 Vad gäller kommunens arbetsmiljöarbete i förhållande till Covid-19-pandemin visar
granskningen att en skarp uppmaning om hemarbete kom åtta månader efter det att
statliga myndigheter uppmanat arbetsgivare att vidta åtgärder för att möjliggöra
hemarbete. Vidare har det funnits brister i samordningen vad gäller att tillgodose
skyddsmaterial.
Den sammanfattade bedömningen efter genomförd granskning är att kommunstyrelsen delvis
har säkerställt ett ändamålsenligt arbetsmiljöarbete och att granskade nämnder i stort
säkerställt detsamma. Vi noterar och ser positivt på att det systematiska arbetsmiljöarbetet har
förbättrats avsevärt sedan kommunrevisionen senast granskade och följde upp
arbetsmiljöarbetet 2017 respektive 2019. Vi har dock inom ramen för granskningen identifierat
ett antal utvecklingsområden och lämnar med anledning av detta nedanstående
rekommendationer.
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Vi rekommenderar kommunstyrelsen att:
► Förtydliga hur nämnder förväntas arbeta med målen för det systematiska
arbetsmiljöarbetet.
► Förtydliga chefers möjlighet att returnera arbetsmiljöuppgifter i riktlinjen för ansvarsoch uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter.
► Säkerställa en ändamålsenlig struktur i arbetet med att riskbedöma inom ramen för det
systematiska arbetsmiljöarbetet, exempelvis genom att:
o Tillse ett samlat system för hantering av riskbedömningar.
o Tillse att risker för ohälsa analyseras regelbundet och ur ett helhetsperspektiv,
det vill säga inte enbart i samband med förändringar i verksamheten.
 Tillse att uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet förtydligas, genom att
inbegripa också hur resultat av uppföljningen ska användas i kommande
arbetsmiljöarbete.
 Utreda möjligheterna till ökad transparens i det systematiska arbetsmiljöarbetet,
exempelvis genom att tillse läsbehörighet i systemstöd för fackliga representanter och
medarbetare.
 Säkerställa att de risker som identifieras i samband med pandemin konsekvent åtföljs
av skyndsamma åtgärder.
Vi rekommenderar nämnden för Vård & Omsorg att:
 Säkerställa att samtliga chefer inom förvaltningen signerar sitt arbetsmiljöansvar, samt
att detta sker i det anvisade systemstödet.
 I handlingsplaner för det systematiska arbetsmiljöarbetet tydliggöra vem som ansvarar
för åtgärder.
Vi rekommenderar nämnden för Individ & Familjeomsorg att:
 Säkerställa att samtliga chefer inom förvaltningen signerar sitt arbetsmiljöansvar.
 I handlingsplaner för det systematiska arbetsmiljöarbetet tydliggöra vem som ansvarar
för åtgärder.
Vi rekommenderar nämnden för Förskola & Grundskola att:
 I handlingsplaner för det systematiska arbetsmiljöarbetet tydliggöra vem som ansvarar
för åtgärder.
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1. Inledning
1.1. Bakgrund
Kommunrevisionen har bedömt att det är väsentligt att granska kommunens systematiska
arbetsmiljöarbete. Granskningen avser kommunstyrelsen, nämnden för Vård & Omsorg,
nämnden för Individ & Familjeomsorg samt nämnden för Förskola & Grundskola. I God
revisionssed framgår de grunder som revisorerna använder när de bedömer ansvarstagande
i styrelser och nämnder. Ansvarsgrunder som är aktuella i denna granskning är bland annat
risken för brister i styrning och kontroll av verksamheten. Mer information om bakgrunden till
granskningen finns i bilaga 1.
1.2. Syfte och revisionsfrågor
Granskningen syftar till att bedöma om det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs
ändamålsenligt, det vill säga i enlighet med lagar, föreskrifter samt kommunfullmäktiges mål,
riktlinjer och beslut.
Granskningen inriktas på följande revisionsfrågor:


Har kommunstyrelsen och granskade nämnder säkerställt en ändamålsenlig styrning
av arbetsmiljöarbetet?
o

Framgår roller och ansvar för arbetsmiljöarbetet tydligt i arbetsmiljöpolicy och
uppgiftsfördelning?

o

Hur säkerställs att riskanalyser genomförs på ett systematiskt sätt i
verksamheterna?

o

Finns
ändamålsenliga
arbetsmiljöarbetet?

policys,

handlingsplaner

och

rutiner

för



Har kommunstyrelsen och granskade nämnder säkerställt en ändamålsenlig
uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet?



Har kommunstyrelsen och granskade nämnder säkerställt tillräckliga riskbedömningar
och åtgärder avseende arbetsmiljön till följd av Covid 19-pandemin?

1.3. Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångspunkt för analys, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna kan hämtas från lagar och
förarbeten eller interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut. Kriterier kan också ha sin
grund i jämförbar praxis eller erkänd teoribildning.
I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av:


Kommunallagen (2017:725) som bland annat innehåller bestämmelser om styrelse och
nämnders ansvar.
 Arbetsmiljölagen (1977:1160).
 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1 och AFS 2015:4).
 Kungsbacka kommuns policy för arbetsmiljö samt ytterligare styrande dokument för
arbetsmiljöarbetet.
Revisionskriterierna beskrivs mer utförligt i bilaga 2.
4

1.4. Metod
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, intervjuer och fokusgrupper.
Förteckning över dokument samt intervjupersoner finns i bilaga 3.
1.5. Avgränsningar och ansvarig nämnd
Granskningen avser kommunstyrelsen, nämnden för Förskola & Grundskola, nämnden för
Vård & Omsorg samt nämnden för Individ & Familjeomsorg. Granskningen avgränsas i
enlighet med ställda revisionsfrågor och till att avse berörda nämnder.
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2. Styrning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
2.1. Vår bedömning
Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga
att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren ska se till att det finns
en tydlig, politiskt beslutad rollfördelning och att ansvariga chefer signerar sitt
arbetsmiljöansvar. Arbetsgivaren ska också se till att riskanalyser av arbetsmiljön
genomförs kontinuerligt och att åtgärder vidtas för att hantera identifierade risker. Därtill
ska det finnas en policy som tydliggör övergripande målsättningar för arbetsmiljöarbetet
samt rutiner som konkretiserar arbetet. Granskningen visar att dessa styrdokument finns
på plats och efterlevs generellt, men att det finns vissa brister som redogörs för nedan. Vi
bedömer att kommunstyrelsen delvis har tillsett en ändamålsenlig styrning av
arbetsmiljöarbetet samt att granskade nämner i stort har tillsett detsamma.
Granskningen visar att det finns en riktlinje för uppgiftsfördelning. Vi bedömer att denna
kan förtydligas i några avseenden. I riktlinjen finns viss otydlighet i vem som ansvarar för
att ta fram mål för arbetsmiljöarbetet. Riktlinjen kan förtydligas också avseende möjlighet
att returnera arbetsmiljöansvar samt uppgiftsfördelning vid chefs frånvaro. Vidare visar
stickprov att det finns brister vad gäller chefers signering av arbetsgivaransvar inom
förvaltningen för Vård & Omsorg och Individ & Familjeomsorg.
Granskningen visar att riskbedömningar görs vid förändring i verksamheten. Det sker
ingen återkommande, övergripande analys av risker för olycksfall och ohälsa.
Riskbedömningar sker i två olika forum. Vi menar att det medför en risk att det saknas en
samlad och enhetlig bild av riskläget i kommunens verksamheter. Därtill visar
granskningen att handlingsplaner för hantering av arbetsmiljörisker i flera fall saknar en
angiven ansvarig person för de åtgärder som ska vidtas. Handlingsplanerna innehåller
också i vissa fall åtgärder som daterar flera år bakåt i tiden utan att dessa markerats som
slutförda.
Granskningen visar att det finns mål för arbetsmiljöarbetet samt en arbetsgivarpolicy som
inkluderar hälsa och arbetsmiljö. Det är dock inte tydligt hur granskade nämnder arbetar
med arbetsmiljömålen eller hur de förväntas arbeta med dem. Kommunens rutiner för
arbetsmiljöarbete dokumenteras i en särskild arbetsmiljömodul i ett verksamhetssystem.
Där återfinns också styrdokument för arbetet. Av granskningen framkommer att fackliga
representanter och medarbetare inte har åtkomst till systemet. Det gör att
arbetsmiljöarbetet uppfattas som mindre transparent.
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2.2. Iakttagelser
2.2.1. Vision och budget
Med utgångspunkt i kommunens vision 2030 har kommunfullmäktige beslutat om
kommunövergripande mål med tillhörande fokusområden. I budget för 2020 finns inget mål
som direkt avser arbetsmiljö. Till målet Ett medskapande samhälle och en öppen attityd har
fullmäktige beslutat om fokusområdet Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med
modiga och medskapande medarbetare och ledare. De kommunövergripande målen med
fokusområden ska brytas ned till nämndmål. Nämnden för Vård & Omsorg samt nämnden för
Individ & Familjeomsorg har beslutat om nämndmål med bäring på arbetsmiljö. Nämnden för
Förskola & Grundskola har inte har gjort det1.
2.2.2. Arbetsgivarpolicy
Kommunfullmäktige beslutade 2019 om en arbetsgivarpolicy som utgör kommunens
arbetsgivarpolitiska inriktning. Arbetsmiljö och hälsa är en del i policyn. Enligt policyn ska varje
medarbetare vara medveten om och bidra till en god arbetsmiljö. Policyn tydliggör kommunens
övergripande målsättningar för arbetsmiljön. Av policyn framgår inte hur nämnderna förväntas
konkretisera policyn i sina respektive verksamheter.
Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2020 om mål för arbetsmiljöarbetet som ska utgöra
ett komplement till arbetsgivarpolicyn. Målen avser fysisk, digital, social och organisatorisk
arbetsmiljö. Kommunstyrelsen ansvarar för att leda, samordna och följa upp målen för
kommunens nämnder. Målen gäller även kommunens nämnder, men det framgår inte hur
nämnderna förväntas arbeta med målen. I intervju uppges att aktiviteter ska formuleras utifrån
arbetsmiljömålen. Vi har inom ramen för granskningen inte tagit del av några dokumenterade
aktiviteter kopplade till målen.
Målen ska utvärderas i juni 2021 och därefter vartannat år. Detta ska ske partsgemensamt. I
intervjuer uppges att det är målformuleringarna som ska utvärderas enligt denna intervall.
Målen i sig och aktiviteter kopplade till dem ska följas löpande i samband med ordinarie
rapporteringstillfällen.
Mål för det systematiska arbetsmiljöarbetet:


Ingen ska drabbas av ohälsa eller skadas på grund av sitt arbete.
Sjukfrånvaron ska minska.
 Alla chefer har kunskap om aktuell lagstiftning gällande arbetsmiljöområdet, samt
dess tillämpning.
 Alla medarbetare har möjlighet att ta de raster och pauser de behöver under
arbetsdagen.
 Medarbetarna upplever balans mellan krav och resurser i arbetet.


1

Enligt uppgift har nämnden för Förskola & Grundskola påbörjat arbete med att i samverkan bryta ned
arbetsmiljömålen.
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2.2.3. Roller och ansvar
I det gemensamma reglementet för kommunstyrelsen och nämnder anges att nämnderna är
anställningsmyndighet för all personal i förvaltningen, undantaget förvaltningschef som
anställs av kommunstyrelsen. Nämnderna ansvarar för personalfrågor inklusive
arbetsmiljöfrågor inom sina respektive verksamhetsområden.
HR-kompetens finns dels vid den kommuncentrala HR-avdelningen, dels inom respektive
förvaltning. Vård & Omsorg samt Individ & Familjeomsorg delar personalchef. Den
kommuncentrala HR-avdelningen ansvarar för att hålla styrdokument uppdaterade. Av
intervjuer framkommer att stödet från HR såväl centralt som inom förvaltningarna upplevs
fungera väl.
Kommunstyrelsen har beslutat om en riktlinje för ansvar och uppgiftsfördelning av
arbetsmiljöuppgifter. Av riktlinjen framgår ansvar för arbetsmiljöarbetet fördelat från
kommunfullmäktige och vidare ned till respektive chefsled fram till medarbetarnivå.
Av riktlinjen framgår att respektive nämnd ska se till att konkreta arbetsmiljömål tas fram.
Samtidigt anges att respektive förvaltningschef ska se till att det finns arbetsmiljömål och att
dessa följs upp. Intervjuade menar att framtagande av mål är ett gemensamt ansvar mellan
nämnd och förvaltning, men att det är nämnden som är formellt ansvarig för att mål finns.
I riktlinjen anges att förvaltningschef ska se till att det av uppgiftsfördelningen framgår hur
uppgiftsfördelningen ska se ut vid chefers sjukfrånvaro eller semester. Granskningen visar att
detta inte framgår av uppgiftsfördelningen.
Ansvar för arbetsmiljöuppgifter ska enligt lag signeras av ansvarig chef. I Kungsbacka kommun
sker detta elektroniskt genom kommunens verksamhetssystem för diarieföring. Av intervjuer
framkommer dock att det bland chefer finns viss osäkerhet kring hur signeringen sker. Chefer
ska också kunna returnera arbetsmiljöuppgifter om chefen i fråga inte anser sig ha
förutsättningar att ta ansvar för dem. Av riktlinjen för ansvar och uppgiftsfördelning framgår att
enhetschef/rektor samt arbetsledare/biträdande rektor eller motsvarande ska returnera varje
arbetsmiljöuppgift som de saknar befogenhet, kompetens eller resurser att utföra. För övriga
chefsnivåer specificeras inte att det finns möjlighet att returnera arbetsmiljöuppgifter. Av
intervjuer framgår att chefer känner till möjligheten att returnera arbetsmiljöuppgifter.
Intervjuade enhetschefer ifrågasätter dock huruvida det är möjligt att i praktiken avsäga sig ett
arbetsmiljöansvar. Det upplevs finnas en förväntan på respektive chef att acceptera
arbetsmiljöuppgifterna oavsett chefens förutsättningar att genomföra dem.
Stickprov av signerade uppgiftsfördelningar
Inom ramen för granskningen har ett stickprov genomförts av tre uppgiftsfördelningar per
granskad förvaltning. Vi har begärt ut ansvarig chefs signering av arbetsmiljöansvaret i syfte
att granska om uppgiftsfördelningar mottagits och signerats.
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Stickprovsgranskningen visar att ett särskilt
boende inom förvaltningen för Vård & Omsorg
har totalt fyra enhetschefer. Vi har inom ramen
Förskola
&
.
för stickprovet tagit del av signerad
Grundskola
uppgiftsfördelning för tre av dessa. I ett av dessa
Enhet 3
signeringsdokument stämmer inte det angivna
Individ
& Enhet 1
särskilda boendet med det boende som
familjeomsorg
Enhet 2
stickprovet avser. Vi noterar också att
Enhet 3
förvaltningen för Vård & Omsorg inte enbart
använder
den digitala signeringsfunktion som
Tabell 1: EY:s bedömning av genomförda
kommunen i stort uppges använda för signering
stickprov
avseende
signering
av
av
uppgiftsfördelning.
Vissa
av
de
arbetsmiljöansvar
signeringsdokument som vi tagit del av inom
ramen för granskningen är i fysisk blankettform. Dessa blanketter har olika utföranden. För
enheten ekonomi/analys har vi mottagit två signerade uppgiftsfördelningar, trots att enheten
enligt kommunens webbplats enbart har en ansvarig chef. Från förvaltningen för Individ &
Familjeomsorg har vi inte tagit del av signerad uppgiftsfördelning för en utav enheterna.
Vård & Omsorg

Enhet 1
Enhet 2
Enhet 3
Enhet 1
Enhet 2

2.2.4. Systemstöd för praktiskt utförande av arbetsmiljöarbetet
För att upprätta en struktur för det systematiska arbetsmiljöarbetet använder kommunen
systemstödet Stratsys med en särskild arbetsmiljömodul. I modulen finns ett årshjul som visar
vad som ska genomföras inom ramen för arbetsmiljöarbetet. I årshjulet ingår följande punkter:










Årlig uppföljning
Tillbud
APT
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
Arbetsmiljörond/skyddsrond
Rutin vid kränkande särbehandling
Rutiner och handlingsplan för en drogfri arbetsplats
Olyckor/ohälsa och allvarligare tillbud
Utvecklingssamtal

Intervjuade menar att systemstödet bidragit till en förbättrad systematik i arbetsmiljöarbetet.
Som utvecklingsområde nämns att systemstödet inte skickar påminnelse om när en uppgift
ska genomföras. En förvaltning har dock löst detta genom att lägga in aktiviteterna i kalendern
kopplat till mailprogrammet.
Enhetschefer och fackliga representanter ser det också som en brist att fackliga representanter
och medarbetare inte har läsbehörighet i systemstödet. Detta uppges skapa merarbete,
exempelvis där mötesprotokoll dokumenteras både i systemstödet och i ett pappersdokument
för att medarbetare ska kunna ta del av information. Det medför också att olika förvaltningar
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kommunicerar utfall av möten på olika sätt och att handlingar sparas på olika platser.
Intervjuade anser att det hade varit mer inkluderande gentemot medarbetare om även de
kunde följa status på aktiviteter.
2.2.5. Rapportering av olycksfall, ohälsa och tillbud
En rutin finns för rapportering av olycksfall, ohälsa och tillbud. Av rutinen framgår att alla
anmälningar av tillbud ska rapporteras av medarbetare. Av rutinen framgår vad som räknas
som ett tillbud, allvarligt tillbud och olycksfall/ohälsa i arbetet.
Sedan 2020 sker inrapportering av tillbud genom ett webbaserat informationssystem. Tidigare
gjordes rapportering av tillbud genom en fysisk blankett. I intervjuer framkommer en enig bild
om att användandet av informationssystemet har förbättrat förutsättningarna för rapportering
av tillbud. Det är inte längre en risk att en anmälan om tillbud ska försvinna eller inte nå
ansvarig chef. Intervjuade menar också att det webbaserade systemet ökar sannolikheten för
att tillbud rapporteras.
2.2.6. Arbete med riskanalyser
Information om när och hur riskbedömningar ska göras finns på kommunens intranät.
Riskbedömningar uppges genomföras löpande. Fysiska arbetsmiljörisker identifieras i
samband med den arbetsmiljörond som ska genomföras minst en gång per år. Psykosociala
arbetsmiljörisker uppges främst fångas upp i samband med utvecklingssamtal. I kommunen
finns en mall för riskbedömning inför ändring i verksamhet. I mallen ska förändringar av
verksamheten och eventuella risker beskrivas samt vilka åtgärder som avses vidtas.
Vidare finns en mall finns för handlingsplan utifrån genomförd riskbedömning. I mallen ska
anges vilket arbetsmoment som avses, vad som brister, vem som är ansvarig och vilka
åtgärder som ska vidtas.
Av intervjuer framkommer att riskbedömningar i huvudsak genomförs inför större förändringar
i verksamheten och inför förändringar som anses ha en negativ inverkan på verksamheten.
Intervjuade lyfter en medvetenhet om att riskbedömningar ska göras inför alla former av
förändringar, men menar att detta är en resursfråga. Vidare uppges att medarbetarsamtal är
ett forum för löpande riskanalys. Det finns en viss osäkerhet i förvaltningarna kring när
riskbedömningar ska göras. Intervjuad förvaltningschef för Förskola & Grundskola menar att
riskbedömningar sker i verksamheten löpande, men att förvaltningen kan bli bättre på att
systematisera detta. Det saknas en rutin för genomförande av återkommande, heltäckande
riskanalyser.
Riskbedömningar sker också i verksamhetssystemet för inrapportering av tillbud. När ett tillbud
rapporterats in i verksamhetssystemet ska en bedömning göras av allvaret i tillbudet samt
sannolikheten att samma händelse inträffar igen. Kommunen uppges arbeta med att
synkronisera de båda verksamhetssystemen.
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Stickprov riskbedömning och handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet
Inom ramen för granskningen har stickprov genomförts avseende förekomst samt utformning
av riskbedömningar och handlingsplaner för det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Riskbedömning och handlingsplan för tre enheter per förvaltning har begärts in. I stickprovet
har vi granskat om riskbedömning och handlingsplan finns för respektive enhet. Vidare har vi
granskat om enheten har beaktat såväl fysiska som organisatoriska och sociala
arbetsmiljörisker.
Riskbedömning
Nämnd

Enhet

Fysisk

Organisatorisk
& social

Handlingsplan

EY:s kommentar


Flera pågående åtgärder i
handlingsplanen saknar angiven
ansvarig person.



Flera pågående åtgärder i
handlingsplanen saknar angiven
ansvarig person.
Flera pågående åtgärder i
handlingsplanen saknar angiven
ansvarig person.
Ett stort antal åtgärder daterar till
2019.
Flera åtgärder i handlingsplanen
saknar angiven ansvarig person.

Enhet 1

Enhet 2
VO

Enhet 3


Enhet 1

IF

Enhet 2

Enhet 3

Enhet 1

FG
Enhet 2
Enhet 3





Flera åtgärder i handlingsplanen,
såväl pågående som avslutade,
saknar angiven ansvarig person.
Samtliga åtgärder i handlingsplanen
utom en saknar angiven ansvarig
person.
Flera åtgärder i handlingsplanen,
såväl pågående som avslutade,
saknar angiven ansvarig person.
Vissa åtgärder daterar till 2019.
Samtliga åtgärder i handlingsplanen
saknar angiven ansvarig person.
Bortfall*

Tabell 2: EY:s bedömning av genomförda stickprov avseende förekomst av riskbedömning och
handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet.
*Stickprovet bedömdes ej vara tillämpligt då enheten har en fristående huvudman.
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3. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
3.1. Vår bedömning
Enligt arbetsmiljöverkets föreskrift ska arbetsgivaren årligen följa upp systematiken i det
systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi bedömer att kommunstyrelsen och granskade
nämnder i stort säkerställt detta.
Granskningen visar att uppföljning av arbetsmiljöarbetet utgör en del av kommunens
årshjul för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Respektive nämnd tar årligen fram en
uppföljningsrapport av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi bedömer att systematiken i
det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp i rapporterna. I rapporterna saknas dock en
utförlig utvärdering av resultatet. Det är heller inte tydligt hur resultatet kopplas till
kommande års arbetsmiljöarbete.
3.2. Iakttagelser
3.2.1. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska enligt fullmäktiges riktlinje följas upp årligen. Av
riktlinjen framgår att:


Nämnden ska se till att det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp
 Förvaltningschef ska se till att det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp årligen.
Uppföljning av arbetsmiljöarbetet utgör en del av årshjulet för det systematiska
arbetsmiljöarbetet. Av årshjulet framgår att uppföljningen ska baseras på en checklista. Frågor
i checklistan avser exempelvis hur arbete med friskfaktorer genomförs, om utredning sker av
allvarliga tillbud och om kunskap finns om de föreskrifter och policies för arbetsmiljöarbetet
som gäller på arbetsplatsen. Respektive granskad nämnd följer upp arbetsmiljöarbetet utifrån
checklistan en gång årligen.
I Vård & Omsorgs samt i Förskola & Grundskolas uppföljningsrapporter saknas information
om hur resultatet av uppföljningen ska hanteras. Förvaltningen för Förskola & Grundskola
uppger att uppföljningsrapporten legat till grund för material som tagits fram inför
arbetsplatsträffar. I Individ & Familjeomsorgs uppföljningsrapport finns viss information om hur
resultatet av uppföljningen ska hanteras. Det är varken av rapporter eller intervjuer tydligt hur
resultatet av uppföljning utifrån checklistan väver in i kommande års systematiska
arbetsmiljöarbete.
Den kommuncentrala HR-avdelningen ansvarar för att följa upp kommunens arbetsgivarpolicy.
Då arbetsgivarpolicyn antogs i juni 2019 har den ännu inte följts upp.
3.2.2. Uppföljning inom ramen för ordinarie uppföljning
I delårsrapport per augusti sker uppföljning av det kommunövergripande arbetet kopplat till
kommunens medarbetare. I uppföljningen nämns arbetsmiljöarbetet med anledning av
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utbrottet av Covid-19. Arbetet uppges ha främjats av en god samverkan med
arbetstagarorganisationerna och ha gett organisationen, chefer och medarbetare goda
förutsättningar att hantera förändringar.
I delårsuppföljningen redogörs också för de kompetensutvecklingsinsatser som genomförts för
kommunens chefer. I delårsuppföljningen sker uppföljning av ett antal personalmått, bland
annat andel medarbetare som arbetar heltid, personalomsättning och sjukfrånvaro. Resultatet
för januari – juni 2020 jämförs med samma period föregående år.
3.2.3. Medarbetarundersökning
Från och med 2020 har kommunen gjort om sin struktur för medarbetarundersökningar.
Tidigare genomfördes en större undersökning vartannat år. Numera genomförs en
kommunövergripande
medarbetarenkät
årligen
med
frågor
om
hållbart
medarbetarengagemang och i vilken grad en medarbetare är benägen att rekommendera
kommunen som arbetsplats. Därutöver avser kommunen under 2021 påbörja arbete med så
kallade pulsmätningar med frågor kopplat till hållbart medarbetarengagemang. Avsikten är att
sådana pulsmätningar ska genomföras fyra gånger per år.
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4. Riskbedömningar och åtgärder med anledning av Covid-19pandemin
4.1. Vår bedömning
Av arbetsmiljölagen framgår att arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att
förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Covid-19-pandemin har
medfört betydande risker för ohälsa bland medarbetare, inte minst i granskade nämnder.
Under pandemin har ansvariga myndigheter kontinuerligt uppdaterat sina
rekommendationer för arbetsplatser generellt samt för skolor, förskolor, inom hemtjänst
samt på olika typer av omsorgsboenden.
Utifrån kraven i arbetsmiljölagstiftningen och rådande rekommendationer bedömer vi att
kommunstyrelsen delvis säkerställt tillräckliga åtgärder. Granskningen visar att en skarp
uppmaning om hemarbete kom åtta månader efter det att statliga myndigheter uppmanat
arbetsgivare att vidta åtgärder för att möjliggöra hemarbete. Medarbetare som hade
möjlighet att arbeta hemifrån uppmanades dock att göra det från och med mars månad. Vi
noterar således en skillnad i skärpa mellan dessa uppmaningar. Vi noterar också att det
funnits brister i samordningen vad gäller att tillgodose skyddsmaterial.
Vi bedömer att nämnden för Förskola & Grundskola, nämnden för Vård & Omsorg samt
nämnden för Individ & Familjeomsorg i stort har vidtagit tillräckliga åtgärder. Nämnderna
har säkerställt kontinuerliga riskbedömningar i verksamheterna kopplat till pandemin.
Åtgärder har vidtagits i syfte att minska identifierade risker.

4.2. Iakttagelser
Av intervjuer framkommer att såväl chefer på olika nivåer som fackliga representanter anser
att arbetsmiljöarbetet under pandemin överlag har fungerat väl. Extra samverkansgrupper på
kommuncentral nivå har införts. Detta arbetssätt upplevs ha bidragit till dialog och förankring i
arbetsmiljöarbetet. Strukturen i systemstödet för det systematiska arbetsmiljöarbetet, med
rutiner och lathundar, anses ha varit till hjälp i arbetet under pandemin.
I samband med hantering av Covid-19-pandemin har riskbedömningar genomförts så nära den
berörda verksamheten som möjligt. Riskbedömningar har inte gjorts på kommuncentral nivå.
HR centralt har istället fungerat som ett bollplank gentemot verksamheterna i arbetet med
riskbedömningar. I intervju uppges att Vård & Omsorg samt Individ & Familjeomsorg har varit
de förvaltningar som genomfört flest riskanalyser. Förvaltningarna uppges ha varit
konsekventa i att genomföra riskbedömning före en förändring i arbetssätt, såsom användande
av skyddsmaterial.
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Granskningen visar att bedömning av riskfaktorer inom arbetsmiljö kopplat till Covid-19pandemin har gjorts i samtliga tre förvaltningar. Riskbedömningar med handlingsplan finns
också på enhetsnivå. I tabellen nedan redovisas ett urval av identifierade risker och åtgärder
från den förvaltningsövergripande riskanalysen med handlingsplan2. Vi noterar att status på
åtgärder varierar, där vissa åtgärder inom Förskola & Grundskola är markerade som ej
påbörjade. Aktiviteter har dockpåbörjats på enheterna. En plan för pandemiberedskap samt
en handlingsplan vid eventuell bemanningsbrist har tagits fram.

Risk

Individ &
Familjeomsorg

Misstänkt eller
konstaterad smitta
hos brukare eller
klient

Status

Ansvarig
tjänsteperson
framgår

Tillämpa basala hygienrutiner
och följa rekommendationer

Avslutad

Nej

Använda plexiglas

Avslutad

Nej

Kontinuerlig och tydlig information

Pågående

Nej

Kontinuerlig och tydlig information
Kontakt vikariecenter

Avslutad

Nej

Följa rekommendationer
Folkhälsomyndigheten

Avslutad

Nej

Förstärkt uppdrag hygienombud

Pågående

Ja

Hygienutbildning för chefer och
skyddsombud

Avslutad

Ja

Användande av munskydd i
samband med ansiktsnära vård

Pågående

Nej

Basala hygienrutiner

Pågående

Nej

Tydlig fortlöpande information

Pågående

Nej

Pågående

Nej

Ej påbörjad

Nej

Ej påbörjad

Nej

Ej påbörjad

Nej

Ej påbörjad

Nej

Åtgärd

Oro för smitta

Vård &
Omsorg

Misstänkt eller
konstaterad smitta
hos kund/patient*

Misstänkt smitta hos
barn/elever

Förskola &
Grundskola

Oro för smitta, ökad
arbetsbelastning som
följd av hantering av
oro hos t.ex. föräldrar,
barn/elever, oro för att
bli förflyttad

Minskad bemanning
samt vikariebrist

Kontinuerlig dialog med närmaste
chef
Gemensam dialog i
arbetsgrupperna om rutiner och
ambitionsnivå vid förändrad/låg
bemanning
Se över organisering av
undervisning för äldre
Se över organisering av
undervisning för yngre år
Se över organisering av
undervisning inom
förskoleverksamheten

2

Vi har inom ramen för granskningen inte granskat de riskanalyser som genomförts på enhetsnivå under
pandemin.
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Tabell 3: EY:s sammanfattning av identifierade risker och utvalda åtgärder med anledning av
arbetsmiljörisker kopplat till Covid-19-pandemin.

* Inom förvaltningen för Vård & Omsorg har ett särskilt Covid-team inrättats inom
hemsjukvården. Teamet har arbetat med samtliga brukare som varit misstänkt eller konstaterat
smittade. I samband med detta genomfördes en särskild riskanalys. Under tiden som Covidteamet varit igång har veckovis uppföljning skett med ansvarig enhetschef. Vid dessa möten
har medarbetare kunnat föra fram eventuella risker och åtgärder.
Utöver de risker och åtgärder som framgår av ovan sammanställning har ett antal ytterligare
risker framkommit vid intervjuer:
►

Ingen av de förvaltningar som ingår i granskningen har haft brist på skyddsmaterial
under pandemin, annat än i undantagsfall. Att säkra tillgång till skyddsutrustning har
dock varit tidskrävande för berörda enhetschefer. Inom förvaltningen för Förskola &
Grundskola har enhetschefer själva fått säkra tillgång till skyddsutrustning, vilket varit
tidskrävande och lett till önskemål om att kommunen centralt skulle samordna
tillgången till skyddsutrustning.

►

I mars uppmanades medarbetare som hade möjlighet att arbeta hemifrån att göra det.
I november, det vill säga åtta månader in i pandemin, beslutades att alla medarbetare
som kan arbeta hemifrån ska göra det.

►

Inom förvaltningen för Individ & Familjeomsorg saknar vissa enheter hygienombud3.

3

Ett hygienombud är en utsedd medarbetare med särskilt ansvar att förmedla information till övriga
medarbetare om exempelvis hygienrutiner.
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5. Samlad bedömning
5.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna
Revisionsfrågor


Har kommunstyrelsen och granskade
nämnder säkerställt en
ändamålsenlig styrning av
arbetsmiljöarbetet?



Har kommunstyrelsen och granskade
nämnder säkerställt en
ändamålsenlig uppföljning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet?



Har kommunstyrelsen och granskade
nämnder säkerställt tillräckliga
riskbedömningar och åtgärder
avseende arbetsmiljön till följd av
Covid 19-pandemin?

Bedömning
Delvis. De styrdokument som krävs enligt
Arbetsmiljöverket finns på plats. Det är dock otydligt
hur nämnderna arbetar med mål för arbetsmiljön.
Riktlinjen för uppgiftsfördelning kan förtydligas på ett
antal punkter. Stickprov visar dessutom vissa brister
vad gäller chefs signering av arbetsmiljöuppgifter.
Strukturen för riskanalys kan förbättras för att
säkerställa att risk för ohälsa analyseras övergripande
och kontinuerligt och inte enbart vid förändring av
verksamhet.
Ja, i stort. Uppföljning görs årligen, men kan förbättras
genom att förtydliga hur resultat av uppföljningen ska
tillämpas i kommande års arbete med den
systematiska arbetsmiljön.
Delvis. Riskbedömningar kopplade till Covid-19pandemin har genomförts på enhetsnivå och åtgärder
har vidtagits. Kommunen beslutade dock om
hemarbete i ett sent skede.

5.2. Slutsatser
Granskningen har syftat till att bedöma om det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs
ändamålsenligt, det vill säga i enlighet med lagar, föreskrifter samt kommunfullmäktiges mål,
riktlinjer och beslut. Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen delvis säkerställt
detta samt att granskade nämnder i stort säkerställt detsamma. Vi noterar och ser positivt på
att det systematiska arbetsmiljöarbetet har förbättrats avsevärt sedan kommunrevisionen
senast granskade och följde upp arbetsmiljöarbetet 2017 respektive 2019. Vi har dock inom
ramen för granskningen identifierat ett antal utvecklingsområden och lämnar med anledning
av detta nedanstående rekommendationer.
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Vi rekommenderar kommunstyrelsen att:
► Förtydliga hur nämnder förväntas arbeta med målen för det systematiska
arbetsmiljöarbetet.
► Förtydliga chefers möjlighet att returnera arbetsmiljöuppgifter i riktlinjen för ansvarsoch uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter.
► Säkerställa en ändamålsenlig struktur i arbetet med att riskbedöma inom ramen för det
systematiska arbetsmiljöarbetet, exempelvis genom att:
o Tillse ett samlat system för hantering av riskbedömningar.
o Tillse att risker för ohälsa analyseras regelbundet och ur ett helhetsperspektiv,
det vill säga inte enbart i samband med förändringar i verksamheten.
 Tillse att uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet förtydligas, genom att
inbegripa också hur resultat av uppföljningen ska användas i kommande
arbetsmiljöarbete.
 Utreda möjligheterna till ökad transparens i det systematiska arbetsmiljöarbetet,
exempelvis genom att tillse läsbehörighet i systemstöd för fackliga representanter och
medarbetare.
 Säkerställa att de risker som identifieras i samband med pandemin konsekvent åtföljs
av skyndsamma åtgärder.
Vi rekommenderar nämnden för Vård & Omsorg att:
 Säkerställa att samtliga chefer inom förvaltningen signerar sitt arbetsmiljöansvar, samt
att detta sker i det anvisade systemstödet.
 I handlingsplaner för det systematiska arbetsmiljöarbetet tydliggöra vem som ansvarar
för åtgärder.
Vi rekommenderar nämnden för Individ & Familjeomsorg att:
 Säkerställa att samtliga chefer inom förvaltningen signerar sitt arbetsmiljöansvar.
 I handlingsplaner för det systematiska arbetsmiljöarbetet tydliggöra vem som ansvarar
för åtgärder.
Vi rekommenderar nämnden för Förskola & grundskola att:
 I handlingsplaner för det systematiska arbetsmiljöarbetet tydliggöra vem som ansvarar
för åtgärder.

Linnéa Johansson
Verksamhetsrevisor
Ernst & Young AB

Rebecka Rask
Verksamhetsrevisor
Ernst & Young AB

Liselott Daun
Certifierad kommunal yrkesrevisor
Kvalitetssäkrare
Ernst & Young AB
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Bilaga 1. Bakgrund
Av 3 kap. 2 § arbetsmiljölagen (1977:1160) framgår att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder
som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren
ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att
arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö.
Arbetsmiljöansvaret ligger i juridisk mening alltid på arbetsgivaren, i detta fall kommunen med
dess styrelse och nämnder som ska tillse att det systematiska arbetsmiljöarbetet genomförs
enligt lagar och föreskrifter. Kommunstyrelsen har det samlade ansvaret för det systematiska
arbetsmiljöarbetet i Kungsbacka kommun. Nämnderna ansvarar för personalfrågor och
arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde med undantag för de frågor som anges särskilt
i kommunstyrelsens reglemente.
Kommunrevisionen genomförde år 2017 en granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
i kommunen4. Granskningen visade på flera utvecklingsområden. Exempelvis saknades mål
för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Riskbedömningar och handlingsplaner
genomfördes inte heller kontinuerligt och ur ett helhetsperspektiv. Under 2019 genomförde
kommunrevisionen en uppföljning av granskningen. Uppföljningen visade att flertalet av de
rekommendationer som riktats till kommunstyrelsen och som hade bäring på det övergripande
arbetsmiljöarbetet i kommunen inte hade åtgärdats.
De nämnder som granskades 2017 har identifierat fortsatta utmaningar i arbetsmiljön.
Sjukfrånvaron är relativt hög inom nämnden för Förskola & Grundskola5 och nämnden för Vård
& Omsorg6. Nämnden för Individ & Familjeomsorg7 har i sin budget för 2020 identifierat
arbetsmiljö som ett utvecklingsområde, inte minst arbetet med organisatorisk och social
arbetsmiljön.
Den rådande Covid 19-pandemin har inneburit särskilda utmaningar i arbetsmiljöarbetet. För
att personal inom särskilt utsatta verksamheter, såsom vård och omsorg och individ och
familjeomsorg, ska kunna känna sig trygga på arbetsplatsen krävs regelbundna riskanalyser.
Åtgärder behöver vidtas för att bemöta de risker som identifierats.
Kommunrevisionen har mot bakgrund av ovanstående samt sin risk- och väsentlighetsanalys
bedömt att det är väsentligt att granska kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. I God
revisionssed framgår de grunder som revisorerna använder när de bedömer ansvarstagande
i styrelser och nämnder. Ansvarsgrunder som är aktuella i denna granskning är bland annat
risken för brister i styrning och kontroll av verksamheten.

4

Granskningen omfattade kommunstyrelsen, nämnden för Vård & Omsorg, nämnden för Funktionsstöd
samt nämnden för Förskola & Grundskola.
5 6,2 procent totalt under 2019, men högre inom vissa verksamheter. Inom förskolan var sjukfrånvaron
8,3 procent under 2019
6 9,8 procent under 2019.
7 Den tidigare nämnden för Funktionsstöd ingår numera i nämnden för Individ & Familjeomsorg.
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Bilaga 2. Revisionskriterier
Arbetsmiljölagen (1977:1160)
Av 3 kap. 2 § arbetsmiljölagen framgår att arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs
för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren skall
systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att
arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. I arbetsmiljölagens 3 kap. 3 §
anges att arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden
under vilka arbetet bedrivs och att arbetstagaren blir upplyst om de risker som kan vara
förbundna med arbetet. Vidare skrivs i lagen att arbetsgivaren skall förvissa sig om att
arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han eller hon har att iaktta för att
undgå risker i arbetet.
Arbetsmiljöverkets föreskrifter
För att tillse att arbetsmiljölagen följs och för att precisera kraven har Arbetsmiljöverket tagit
fram föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) som gäller för alla
arbetsgivare. Systematiskt arbetsmiljöarbete definieras i föreskrifterna som: ”arbetsgivarens
arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa
och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås”.
I föreskrifterna nämns bland annat att det systematiska arbetsmiljöarbetet skall ingå som en
naturlig del i den dagliga verksamheten och omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala
förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. Arbetsgivaren skall ge arbetstagarna och
skyddsombuden möjlighet att medverka i arbetsmiljöarbetet och det skall finnas rutiner som
beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till. Föreskrifterna ställer också krav
på att följande dokumentation ska finnas hos arbetsgivaren:










Arbetsmiljöpolicy
Rutiner
Uppgiftsfördelning
Riskbedömning som anger vilka risker som finns och om dessa risker är allvarliga
Instruktioner för riskhantering för risker som bedöms som allvarliga
Konsekvensbedömning
Handlingsplan för åtgärdande av risker som inte omedelbart kan åtgärdas
Sammanställning av skador och tillbud
Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall följas upp årligen. Om arbetet inte fungerat bra skall
det förbättras. I kommentarerna till AFS 2001:1 anges att arbetsgivaren kontinuerligt ska
säkerställa att uppgiftsfördelningen i det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar bra och göra
ändringar i fördelningen när det behövs.
Vidare anges att uppgiftsfördelningen inte innebär att delegera ansvar. Arbetsmiljöansvaret
ligger i juridisk mening alltid kvar på arbetsgivaren, som skall tillse att det systematiska ar20

betsmiljöarbetet genomförs enligt lagar och föreskrifter. Arbetsgivaren, i detta fall kommunen
med dess olika nämnder, kan inte göra sig av med sitt arbetsmiljöansvar genom att delegera
uppgifter i verksamheten. Däremot är det nödvändigt för arbetsgivaren att fördela uppgifter i
arbetsmiljöarbetet på personer i verksamheten för att kunna uppfylla sitt ansvar. De personer
som får uppgifter i arbetsmiljöarbetet får därmed en intern skyldighet gentemot arbetsgivaren
att utföra uppgifterna på ett sådant sätt som det är tänkt.
I AFS 2001:1 anges att arbetsgivaren ska se till att arbetstagarnas kunskaper om arbetet och
riskerna i arbetet är tillräckliga för att ohälsa och olycksfall skall förebyggas och en
tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Vidare skrivs i kommentarerna till föreskriften att
arbetsgivaren så tidigt som möjligt skall introducera arbetstagaren i arbetet samt att det är
viktigt att arbetsgivaren säkerställer att introduktion och instruktionerna uppfattats på ett
korrekt sätt.
Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:4 trädde i kraft i mars 2016 i syfte att främja en god
arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden
i arbetsmiljön. Föreskriften innehåller krav på särskilda kunskaper avseende arbete med
ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling. I föreskriften regleras särskilda
organisatoriska och sociala faktorer som omfattas av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Föreskriften anger också att arbetsgivaren ska ha dokumenterade mål för den organisatoriska
och sociala arbetsmiljön. Målen ska syfta till att främja hälsa och öka organisationens förmåga
att motverka ohälsa. Arbetsgivaren ska ge arbetstagarna möjlighet att medverka i arbetet med
att ta fram målen och se till att arbetstagarna känner till dem.
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Bilaga 3. Källförteckning
Övergripande dokumentation
 ABC-mall Riskbedömning vid ändring i verksamheten
 Riktlinjer för ansvar och uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter
 Lokalt samverkansavtal (2010)
 Kungsbacka kommuns övergripande mål för arbetsmiljöarbetet
 Arbetsgivarpolicy
 Bild över årshjul för det systematiska arbetsmiljöarbetet
 Kommunbudget 2020
 Mall Handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet
 Rutin för inrapportering av olycksfall, ohälsa och tillbud
 Olycksfall, tillbud och riskobservationer. Inklusive anmälan i KIA.
Vård & omsorg
 Momentanalys Covid
 Riskanalys Covid-avdelning
 Riskanalys Covid-teamet v. 19
 Riskbedömning och handlingsplan Kvarboende, Kullavik
 Riskbedömning och handlingsplan, verksamhetsutveckling
 Riskbedömning och handlingsplan, Bedagården
 Handlingsplan förändring i verksamhet 2020
 Handlingsplan systematiskt arbetsmiljöarbete 2020
 Uppföljningsrapport systematiskt arbetsmiljöarbetet 2019
Förskola & Grundskola
 Riskbedömning och handlingsplan, Gällinge förskola
 Riskbedömning och handlingsplan, Hedeskolan
 Handlingsplan förändring i verksamhet 2020
 Handlingsplan systematiskt arbetsmiljöarbete 2020
 Riskbedömning inför ändring i verksamheten
 Uppföljningsrapport systematiskt arbetsmiljöarbetet 2019
 Pandemiberedskap
 Bemanning och lokaler vid krislägen. Riktlinjer för Förskola & Grundskola
Individ & familjeomsorg
 Riskbedömning och handlingsplan, IT och system
 Riskbedömning och handlingsplan, Frillebo
 Riskbedömning och handlingsplan, Personlig assistans 8178
 Handlingsplan förändring i verksamhet 2020
 Handlingsplan systematiskt arbetsmiljöarbete 2020
 Riskbedömning inför ändring i verksamheten
 Uppföljningsrapport systematiskt arbetsmiljöarbetet 2019
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Intervjuade funktioner:
 HR-chef, 20-12-07
 HR-specialist, 20-12-07
 Kommunchef, 20-12-07
 Förvaltningschef Förskola & Grundskola, 20-12-07
 Förvaltningschef Individ & Familjeomsorg, 21-01-12
 Förvaltningschef Vård & Omsorg, 21-01-13
 Fokusgrupp med medarbetare från Vård & Omsorg, 20-12-11
 Fokusgrupp med medarbetare från Individ & Familjeomsorg, 20-12-11
 Fokusgrupp med medarbetare från Förskola & Grundskola, 20-12-14
 Gruppintervju med fackliga företrädare, 20-12-09
 Kommunstyrelsens presidium 20-12-09
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Nämnden för Förskola & Grundskola

Revisionsrapport – Granskning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet
Kommunrevisionen har vid sitt möte den 22 mars 2021 antagit bifogad revisionsrapport.
Granskningens syfte har varit att bedöma om det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs
ändamålsenligt, det vill säga i enlighet med lagar, föreskrifter samt kommunfullmäktiges
mål, riktlinjer och beslut.

1 (1)

Granskningsrapporten översänds med önskemål att senast den 22 maj 2021 erhålla svar från
nämnden för Förskola & Grundskola på nedanstående frågeställningar med anledning av de
rekommendationer som redovisas i rapporten.
•

Vilka åtgärder avser nämnden att vidta med anledning av den rekommendation som
redovisas i rapporten?

•

När avser nämnden att vidta eventuella åtgärder med anledning av den
rekommendation som redovisas i rapporten samt när planeras åtgärderna att vara
genomförda?

•

Vilken verksamhet och/eller funktion i förvaltningen ansvarar för att genomföra
beslutade åtgärder med anledning av de rekommendationer som redovisas i
rapporten?

Datum

2021-03-22

Svaret på ovanstående frågor önskas elektroniskt till
kommunrevision@kungsbacka.se senast den 22 maj 2021.

uniForm KUB100 v 1.0, 2006-10-02

För revisorerna i Kungsbacka kommun

Birgitta Litsegård

Stefan Strömgren

Kommunrevisionens ordförande

Vice ordförande kommunrevisionen

Kommunrevision

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset
Telefon vx 0300-83 40 00
Fax 0300-83 47 04
kommunrevision@kungsbacka.se
www.kungsbacka.se

Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:
Bifogade filer:

Karin Iveroth <Karin.Iveroth@se.ey.com>
den 30 mars 2021 16:40
Kommun; Förskola Grundskola; Vård & Omsorg; Individ & Familjeomsorg
Lotta Gradén
Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
Följebrev granskning SAM, FG.pdf; Följebrev granskning SAM, IF.pdf;
Följebrev granskning SAM, KS.pdf; Följebrev granskning SAM, VO.pdf;
Granskning systematiskt arbetsmiljöarbete_Kungsbacka kommun 2020.pdf

Hej!
Översänder den av kommunrevisionen godkända granskningen avseende det systematiska
arbetsmiljöarbetet.
Rapport med tillhörande följebrev översänds till kommunstyrelsen samt till respektive nämnd med
önskemål att senast den 22 maj 2021 erhålla svar med anledning av de rekommendationer som
redovisas i rapporten.

Vänligen
Karin

-Karin Iveroth | Verksamhetsrevisor | Offentlig sektor
Ernst & Young AB
Parkgatan 49, 401 82, Göteborg, Sweden
Office: +46732523360 | Karin.Iveroth@se.ey.com
Website: http://www.ey.com/se

___________________________________
The information contained in this communication is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorized to receive it. It may contain confidential or legally
privileged information. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure,
copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly
prohibited and may be unlawful. If you have received this communication in error, please notify us
immediately by responding to this email and then delete it from your system. EY is neither liable for the
proper and complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay
in its receipt.

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-04-08
Diarienummer

FG 2021-00477

Kommunrevisionen - Grundläggande granskning 2020

Förslag till beslut
Nämnden för Förskola & Grundskolas beslutar om åtgärder med anledning av revisionsrapport för
2020. I uppföljning av mål i nämndbudget 2021 kommer bedömning av måluppfyllelse av beslutade
nämndmål göras i enlighet med de bedömningsalternativ som återfinns i kommunbudgeten.
Sammanfattning av ärendet
Ernst och Young, EY, har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en grundläggande
granskning av nämnderna i Kungsbacka kommun. Syftet med granskningen har varit att ge revisorerna
underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med
kommunallagen och god revisionssed. I granskningen rekommenderas nämnden för Förskola &
Grundskola att tillse att måluppfyllelsen i de antagna nämndmålen bedöms. EY konstaterar att
Förskola och Grundskola har följt upp och kommenterat nämndmålen men att en bedömning av
huruvida målen uppnåtts eller ej inte görs.
I kommunrevisionens grundläggande granskning för 2019 konstaterades motsvarande rekommendation
från Ernst och Young. I uppföljningen för 2020 års nämndbudget gjordes bedömning av nämndmål i
augustiuppföljningen men inte i årsredovisningen.
Åtgärder
I den för 2021 antagna nämndbudgeten finns det utöver de fem kommungemensamma målen två
nämndmål för Förskola & Grundskola. Till skillnad mot tidigare nämndbudgetar har nämnden från
2020 beslutat om målvärden för indikatorer till stöd för bedömning av målfyllelsen. Det finns åtta
indikatorer vardera för Utbildningen ska främja barns och elevers välmående och öka närvaron och
Undervisningen ska utgå från positiva förväntningar för hög måluppfyllelse.
Bedömning av måluppfyllelse sker vid två tillfällen under året, dels i samband med delårsrapport
Augusti dels i årsredovisningen. Utgångspunkten för bedömningen av nämndmålen kommer vara att
följa de bedömningsalternativ som finns för de kommungemensamma målen (Vi har nått målet, vi har
inte nått målet men är på rätt väg, vi har inte nått målet).

1 (2)
Magnus Fogelblad
0300-835296

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)

Utöver detta kommer bedömningen kompletteras med beskrivande text till en eventuell avvikelse av
utfallet för indikatorerna. Den samlade bedömning av måluppfyllelse kommer att genomföras i
förvaltningens ledningsgrupp och utgör därefter ett underlag till nämnden. Bedömning av
måluppfyllelse kommer att göras utifrån de underlag som finns för respektive mål. Det finns inom
ramen för det systematiska kvalitetsarbetet och med genomförandeplaner utifrån nämndmålen ett
kompletterande underlag av en mer kvalitativ karaktär som tillsammans med indikatorerna ger ett
bredare underlag för den samlade bedömningen.
Förvaltningen kommer för 2021 års uppföljning säkerställa rutinen för bedömning av måluppfyllelse
för både augustiuppföljningen och årsredovisning.
Beslutsunderlag
Förskola & Grundskola tjänsteskrivelse, 2021-04-08
Kungsbacka kommun, Grundläggande granskning 2020
Beslutet skickas till
Kommunrevisionen

Maria Anderson
Skolchef

Nämnden för förskola & grundskola
Nämnden för individ & familjeomsorg

Revisionsrapport – Grundläggande granskning 2020
Kommunrevisionen har vid sitt möte den 22 mars 2021 antagit bifogad
revisionsrapport. Granskningens syfte har varit att ge revisorerna underlag för
ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med
kommunallagen och God revisionssed. Granskningen har avsett kommunstyrelsen
och samtliga nämnder.

1 (1)
Datum

2021-03-22
Granskningsrapporten översänds med önskemål att senast den 22 maj erhålla svar
från nämnden för förskola & grundskola respektive nämnden för individ &
familjeomsorg på nedanstående frågeställningar med anledning av de
rekommendationer som redovisas till nämnderna i rapporten.
•

Vilka åtgärder avser nämnderna att vidta med anledning av de rekommendationer som redovisas i rapporten?

•

När avser nämnderna att vidta eventuella åtgärder med anledning av de
rekommendationer som redovisas i rapporten samt när planeras åtgärderna att
vara genomförda?

•

Vilken verksamhet och/eller funktion i förvaltningen ansvarar för att
genomföra beslutade åtgärder med anledning av de rekommendationer som
redovisas i rapporten?

Svaret på ovanstående frågor önskas elektroniskt till
kommunrevision@kungsbacka.se senast den 22 maj.
För revisorerna i Kungsbacka kommun
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Skolinspektionen regelbundna kvalitetsgranskning av Kungsbacka kommun

Förslag till beslut
Nämnden för Förskola & Grundskola antar tjänsteskrivelsen som sin egen och översänder den som
svar till Skolinspektionen.
Sammanfattning av ärendet
Skolinspektionen genomförde under hösten 2019 en kvalitetsgranskning i Kungsbacka kommun inom
ramen för sitt ordinarie uppföljningsansvar. I granskningen identifierade Skolinspektionen ett
utvecklingsområde som huvudmannens senast 30 oktober 2020 skulle redovisa åtgärder för.
Skolinspektionen konstaterar inom området Huvudmannens analys av studieresultat och trygghet att
det görs flera relevanta analyser av studieresultat och resultat avseende trygghet. Skolinspektionen
bedömer att ett utvecklingsarbete bör inledas för att utveckla analyser av skillnader och variationer
mellan grundskolornas resultat avseende trygghet samt studieresultat.
Beslutsunderlag
FG Utveckling & Kvalitets tjänsteskrivelse
Redovisning vidtagna åtgärder huvudman
Beslutet skickas till
Skolinspektionen
Beskrivning av ärendet
I Skolinspektionens kvalitetsgranskning av huvudmannen är det två områden som granskas:
Huvudmannens analys av studieresultat och trygghet och Huvudmannens kompensatoriska arbete. I
granskningen gör Skolinspektionen bedömningen att det finns ett behov av att ytterligare utveckla
analyser av skillnader och variationer mellan grundskolornas resultat. Syftet med en mer utvecklad
analys är att det kan bidra till att utveckla förståelsen för skolornas skilda förutsättningar och
synliggöra framgångsfaktorer och vilka åtgärder som är relevanta att vidta.
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434 81 Kungsbacka
Besöksadress
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I det utvecklingsarbete som vidtagits efter Skolinspektionens beslut finns flera olika delar. I en
revidering av modellen för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete har en ny rutin införts där
rektorernas dokumenterade kvalitetsarbete nu är tillgängligt för huvudmannen. Syftet med att
huvudmannen ska ha tillgång till enheternas samlade dokumentation är att komplettera de underlag
som redan finns och skapa förutsättningar för ett mer fördjupat och kvalitativt underlag
i huvudmannens analysarbete.
Utöver det har flera andra rutiner utvecklats för huvudmannens analysarbete.
I resultatdialogerna finns nu en del som utgår från en mer avgränsad och specifik frågeställning utifrån
föregående års analys och utvecklingsområde. Fler funktioner i den förvaltningsövergripande
organisationen bidrar med relevant underlag och kommunlektorerna har en mer aktiv del i
analysarbetet.
Bedömningen är att det långsiktiga arbetet i de tre fokusområdena jämställd
utbildning, Undervisningens kvalitet samt Matematiskt lärande kommer leda till en ökad
analysförmåga generellt i organisationen och bidra till ett mer kvalitativt underlag för huvudmannens
analysarbete där skillnaden och variationen mellan enheternas resultat särskilt kan uppmärksammas.
Under hösten 2020 med genomförande under våren 2021 kommer Förskola & Grundskola också
påbörja en mer fördjupad utvärdering av modellen för huvudmannens systematiska kvalitetsarbetet.
Genom att granska modellen, underlag och processer är syftet att kunna prioritera de mest
ändamålsenliga processerna för ökad måluppfyllelse.

Maria Andersson
Skolchef
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1

Kungsbacka kommun

Bakgrund och bedömning

Bakgrund
Skolinspektionen genomförde inom ramen för sitt uppföljningsuppdrag en
regelbunden kvalitetsgranskning i Kungsbacka med start under 2019. Den omfattade
en granskning på huvudmannanivå och på tio slumpvis utvalda grundskoleenheter.
Kvalitetsgranskningen genomfördes utifrån dokumentstudier av efterfrågade
uppgifter, verksamhetsbesök och intervjuer. Fyra områden stod i fokus i
granskningen på enheterna: rektors ledarskap, undervisning, trygghet och studiero
samt bedömning och betygssättning.
För varje skolenhet fattade Skolinspektionen ett beslut i respektive område.
Bedömningen gjordes utifrån om skolan uppfyllde kvalitetskriterierna i hög
utsträckning, i flera delar eller i låg utsträckning. Om de bedömdes uppfylla
kvalitetskriterierna i låg utsträckning eller i flera delar rekommenderade
Skolinspektionen att utvecklingsarbeten behövde inledas. Ansvarig rektor lämnade
därefter förslag på åtgärder som huvudmannens svar och nämnden för Förskola &
Grundskola fattade beslut om dessa under våren och sommaren 2020.
Skolinspektionen granskade de förbättringsåtgärder som lämnats in som svar på
identifierade utvecklingsområden. I deras uppföljningsbeslut bedömdes dessa
åtgärder i tre nivåer: Huvudmannen har vidtagit tillräckliga åtgärder för att höja
kvaliteten på skolenheten, huvudmannen har påbörjat ett arbete som ligger i linje
med Skolinspektionens bedömning av vad som behövs för att höja kvaliteten på
skolenheten, ytterligare kvalitetshöjande åtgärder behövs.
I Skolinspektionens uppföljningsbeslut framgick att den regelbundna
kvalitetsgranskningen avslutas för samtliga skolenheter. För de enheter där
uppföljningsbeslutet bedömts med antingen påbörjat arbete eller åtgärder behövs,
förutsatte Skolinspektionen att huvudmannen skulle ta ansvar för ett fortsatt
utvecklingsarbete.
Verksamhetscheferna för de pedagogiska områdena tillsammans med
verksamhetscontroller i enheten för kvalitet & utveckling genomförde under april
2021 intervjuer med rektorerna. Därefter har en motsvarande bedömning gjorts
utifrån de kriterier Skolinspektionen använde i sitt uppföljningsbeslut.

Bedömning
I huvudmannens uppföljning har en bedömning gjorts i de område som
Skolinspektionen uttryckte antingen behövde ytterligare åtgärder eller det fanns ett
påbörjat arbete. I den samlade bedömningen har konstaterats att rektorerna vidtagit
tillräckliga åtgärder i flertalet av områdena. För några Skolenheter bedöms att det
finns ett påbörjat arbete i olika områden med fortsatta planerade insatser.
Uppföljning av dessa sker inom ramen för ordinarie verksamhetsutveckling.
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2

Älvsåkersskolan

2.1

Rektors ledarskap

Kungsbacka kommun

2.1.1 Skolinspektionens uppföljningsbeslut
 Rektorn behöver följa upp, dokumentera samt analysera skolenhetens
resultat.
Av huvudmannens redovisning framkommer att rektor skapat flera förutsättningar
för pedagogerna att dokumentera elevernas kunskapsutveckling genom till exempel
strukturerade ämneslagsträffar, kunskapsmatriser och dokumentationskrav i V-klass.
Detta tillsammans med skolans utvecklingsarbete ger rektor ett underlag för enhetens
systematiska kvalitetsarbete.
Enligt Skolinspektionens beslut den 18 december 2019, gällande rektors ledarskap,
saknas ett dokumenterat systematiskt kvalitetsarbete utifrån en analys av
skolenhetens resultat. Av huvudmannens redovisning framkommer inget om rektorns
arbete med att dokumentera ett systematiskt kvalitetsarbete där rektorn utifrån en
analys säkerställer att de utvecklingsarbeten som genomförs svarar mot skolenhetens
verkliga behov. I åtgärderna nämns endast att skolans utvecklingsarbete ger rektor ett
underlag för det arbetet.
2.1.2 Huvudmannens bedömning

Strukturkvalitet
Rektor har valt att använda Stratsys som verktyg för sitt dokumenterade
kvalitetsarbete och mallen Skolverkets nulägesanalys.
Det ges i dialog och i kvalitetsarbetet beskrivningar av förutsättningar för
pedagogerna som rektor organiserat i relation till det systematiska kvalitetsarbetet.
Det handlar om kompetenshöjning och ett utvecklingsarbete kring läroplan,
kursplaner och pedagogernas dokumentation.
Ett konkret planeringsstöd har upprättats som stödstruktur för lärarnas
lektionsplaneringar. Det finns ett utarbetat strukturpaket avseende nationella prov i
syfte att stärka likvärdighet och säkrad dokumentation. Det finns även utarbetat en
policy för sambedömning av nationella prov.
I det dokumenterade systematiska kvalitetsarbetet finns det i lite utsträckning
konkreta resultat och analyser av dessa. I dialogen ger VC/verksamhetscontroller
exempel på hur befintliga underlag som exempelvis sammanställning av
”trafikljusdokumentationen” och specialpedagogens sammanställningar på gruppnivå
med fördel kan få en mer framträdande roll. Dessutom lyfts de exempel på underlag
som finns i anvisningarna i Skolverkets nulägesanalys.
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Processkvalitet
Pedagoger ska genomföra en läsårsanalys under junidagarna med stöd av ett
utvecklat verktyg för kvalitativ och kvantitativ analys. Med utgångspunkt i verktyget
ska sedan pedagogerna göra en gemensam analys som ska ligga till grund för fortsatt
utveckling av undervisningen.
I det dokumenterade systematiska kvalitetsarbetet finns det i till viss del
beskrivningar av processer lärarnas sambedömning och hur kompetenser förstärkts. I
dialogen ger VC uttryck för ett fortsatt utvecklingsarbete för ett kontinuerligt
systematiskt kvalitetsarbete.

Samlad bedömning
Rektor har påbörjat ett arbete som ligger i linje med Skolinspektionens bedömning
av vad som behövs för att höja kvaliteten på skolenheten. Fortsatt uppföljning av
insatser sker inom ramen för ordinarie verksamhetsutveckling.
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3

Varlaskolan södra

3.1

Rektors ledarskap

Kungsbacka kommun

3.1.1 Skolinspektionens uppföljningsbeslut
 Rektorn behöver initiera och leda ett strategiskt jämställdhetsarbete för att
säkerställa att skolan ger alla elever samma möjligheter oavsett
könstillhörighet.
Av huvudmannens redovisning framkommer att rektorn påbörjat ett strategiskt
jämställdhetsarbete på Varlaskolan södra som ska säkerställa att alla elever ges
samma möjligheter oavsett könstillhörighet. Rektorn har sett till att lärarna
kontinuerligt följer upp och analyserar bedömningar och betygssättning utifrån ett
könsperspektiv. Det framgår också att rektorn initierat ett arbete som innebär att
utveckla likabehandlingsplanens systematiska arbete kring jämställdhet, genus och
kön. Rektorn har tydliggjort vilka rutiner som ska följas vid uppmärksammad
kränkning och kuratorn har fått i uppdrag att utveckla skolans rutiner och dokument
gällande trakasserier, kränkningar och diskriminering samt förankra dessa hos
personalen på skolan inför nästa läsår. Genom ett tydliggörande av vilka rutiner som
gäller i arbetet med kränkningar säkerställer rektorn att det finns ett underlag att
analysera utifrån kön och jämställdhet. Rektorn kommer inför nästa läsår involvera
samtliga medarbetare i skolans likabehandlingsarbete genom att på uppstartsdagarna
i augusti utarbeta läsårets likabehandlingsmål. Även studie- och yrkesvägledarens
uppdrag har på rektorns initiativ tydliggjorts vad gäller att arbeta med genus i skolan
och att ha genusperspektiv på elevers utbildningsval.
3.1.2 Huvudmannens bedömning

Strukturkvalitet
Rektor beskriver hur trygghetsteamet reviderat likabehandlingsplanen. Rektor
kommer att involvera all personal på augustidagarna i förankringsarbete med
likabehandlingsplanen. En checklista för arbetsgång kring anmälningsärenden är
påbörjad och organisation med lärgrupper som del av ett strategiskt
jämställdhetsarbete. Det finns flera lärgrupper på skolan varav är inriktad på frågor
som rör HBTQ. Lärgrupperna har gett en högre grad av kollegialt utbyte, eventuellt
kommer dessa att förändras och innehållet utvecklas. I vägledningsarbetet har syv
uppmärksammat på att ha ett större fokus på genus. Rektor har stöttat för att bereda
väg att få komma ut till klasserna och prata o gymnasievalet. SYV har tagit med sig
frågan in i sin grupp kring genus.

Processkvalitet
Rektor beskriver hur pedagoger och elever varit och kommer vara delaktiga i
utveckling och förankring av likabehandlingsplanen. Specialpedagogerna kommer att
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analysera betygsresultat utifrån kön. Rektor beskriver ett arbete kring jämställdhet i
betyg och bedömning där pedagoger har läst bok av Fredrik Zimmerman. Skolan har
utvecklat arbetet med att inte ”lämna över” elever till EHT. Specialpedagogerna har
fått i uppdrag att analysera könsskillnader men har ännu inte gjort det. I ämneslagen
har lärarna tittat på betygsutfallet utifrån kön. Rektor har följt upp arbetet i
medarbetarsamtalet.

Samlad bedömning
Rektor har vidtagit tillräckliga åtgärder för att höja kvaliteten på skolenheten.

3.2

Undervisning

3.2.1 Skolinspektionens uppföljningsbeslut
 Rektorn och lärarna behöver utveckla ett arbetssätt där eleverna ges
inflytande och görs delaktiga i att planera och utvärdera undervisningen.
Av huvudmannens redovisning framkommer att rektorn och lärarna har påbörjat ett
arbete med att utveckla arbetssätt som syftar till att elever ges inflytande och görs
delaktiga i att planera och utvärdera undervisningen. Rektorn har initierat samtal i
arbetslag och ämneslag om hur det i varje ämne möjliggörs för eleverna att vara
delaktiga i planering och utvärdering av undervisningen. Inför nya arbetsområden går
lärarna igenom arbetsformer och innehåll med eleverna, och i redovisningen
framkommer att eleverna fått ett ökat inflytande i upplägget av undervisningen.
Rektorn, som uppmärksammat en ökad medvetenhet bland lärarna kring hur eleverna
blir delaktiga i sitt eget lärande, följer upp arbetet genom dialog med lärare och
elever, klassrumsobservationer och medarbetarsamtalet. Ett fortsatt utvecklingsarbete
med inriktning mot elevinflytande kommer att bedrivas på skolenheten.
3.2.2 Huvudmannens bedömning

Strukturkvalitet
I rektors beskrivning framkommer att det finns en planering för att följa upp att
eleverna ges möjlighet att vara delaktiga i planering och utvärdering av
undervisningen genom klassrumsobservationer, enkäter (2 ggr/år) och
medarbetarsamtal.
Rektor beskriver att det finns en lärgrupp kring om elevers delaktighet och
inflytande. Rektor har också fokuserat på en mall för elevrådet, och har påbörjat ett
samtal kring elevers delaktighet.

Processkvalitet
Rektorn har initierat samtal med pedagogerna i arbets- och ämneslag kring elevers
delaktighet i undervisningens olika delar. Implementering av nya kursplaner kommer
ge ytterligare en möjlighet att förstärka elevernas inflytande i undervisningen, enligt
rektors bedömning.

9

Bedömningar efter Skolinspektionens uppföljningsbeslut

Kungsbacka kommun

Rektor kommer att arbeta med av elevinflytande. En del i detta kommer vara att
motivera elever att sätta upp egna mål för sin utveckling.
I medarbetarsamtalen uttrycker rektor att det framkommer en spretig bild, det finns
en variation kring hur elevers inflytande görs tydligt. Skolan kommer fortsätta
arbetet också utifrån det allmänna rådet för betyg och bedömning.
Rektor uttrycker att det är svårt att beskriva resultat utifrån en ökad grad av
inflytande. Rektor upplever att elever får vara med och påverka i form, men inte i
undervisningen lika tydligt. Det finns ett fortsatt utvecklingsbehov.

Samlad bedömning
Rektor har påbörjat ett arbete som ligger i linje med Skolinspektionens bedömning
av vad som behövs för att höja kvaliteten på skolenheten. Fortsatt uppföljning av
insatser sker inom ramen för ordinarie verksamhetsutveckling.
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4

Gullregnsskolan

4.1

Rektors ledarskap

Kungsbacka kommun

4.1.1 Skolinspektionens uppföljningsbeslut
 Rektorn behöver skapa en nulägesbild av om och hur elevernas
förutsättningar att tillägna sig undervisningen påverkas av könstillhörighet,
samt leder och styr ett strategiskt jämställdhetsarbete för att kunna säkerställa
att alla elever ges samma förutsättningar att lära och utvecklas, oberoende av
könstillhörighet.
Av huvudmannens redovisning framgår att rektorn genomfört en kartläggning av hur
de på skolan arbetar med strategiskt jämställdhetsarbete. Utifrån kartläggningen har
de påbörjat en planering av ett mer aktivt och strukturerat jämställdhetsarbete och
konstaterat att det behövs en större medvetenhet kring vad de gör, hur de arbetar och
varför. De konstaterar även att de behöver avsätta mer tid och se hur
jämställdhetsperspektivet speglas i den ordinarie undervisningen. De har under
vårterminen 2020 haft samtal med eleverna i årskurs 2 och 3 i olika
elevkonstellationer där de haft möjlighet att diskutera bland annat könsroller
tillsammans med socialpedagog. Rektorn har kontaktat kommunens
utvecklingsledare med ansvar för jämställdhetsfrågor för att planera
fortbildningsinsatser för skolans personal under kommande läsår. Då kommer de
även att arbeta med litteraturstudier och gruppdiskussioner.
4.1.2 Huvudmannens bedömning

Strukturkvalitet
Rektor har skapat förutsättningar för pedagogerna i ett utvecklingsarbete kring
tillgänglig undervisning genom bland annat litteraturstudier och ett gemensamt
processarbete. Rektor har genomfört en ny nulägesaanlys genom samtal med
pedagoger. Det finns ett på skolan utarbetat ett material kring lektionsdesign men
som ännu är använt i begränsad omfattning.

Processkvalitet
I skolans utvecklingsarbete betonar rektor vikten av att arbeta med hög grad av
delaktighet med pedagogerna i syfte att förankra och se till att förändringar blir
hållbara över tid. Rektor bedömer att i utvecklingsarbetet kommer
jämställdhetsarbetet främjas av inriktningen mot en mer tillgänglig undervisning för
alla. Rektor ger exempel på hur fokus på STL också gett positiva effekter för pojkars
lärande. Det finns ett pågående arbete med att utveckla undervisningen för F-3, så att
den i högre utsträckning är formativ och sker kollaborativt.
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Samlad bedömning
Rektor har vidtagit tillräckliga åtgärder för att höja kvaliteten på skolenheten.

4.2

Undervisning

4.2.1 Skolinspektionens uppföljningsbeslut
 Lärarna behöver utveckla lektionsstrukturen och tydliggöra syftet med
lektioner, arbetsområden och uppgifter för eleverna för att tydliggöra vad de
ska lära sig och vad de lärt sig.
Av huvudmannens redovisning framgår att rektorn 2019 startade upp ett
utvecklingsarbete med fokus på ledarskap i klassrummet. I redovisningen konstateras
att det tar tid att genomföra förändringar men att de insatser som gjorts börjar ge
resultat. Pedagogerna har fått ta del av föreläsningar och workshops vilket ligger till
grund för det som benämns ”Gullregnsskolans goda lärmiljö”. I detta ingår
gemensamma direktiv för hur lektioner startas upp och avslutas. Rutinerna har
utvärderats och kompletterats med bildstöd som ska göra syfte och mål med
lektionerna tydligare för eleverna. Enligt huvudmannens redovisning har
förtydligande instruktioner till eleverna blivit fler och återkommer i fler ämnen. I
något ämne får eleverna och vårdnadshavarna ta del av planeringen innan lektionen
för att underlätta när lektionerna bedrivs i annan lärmiljö. Pedagogerna har möjlighet
att träffa representanter för elevhälsan vid behov och representanterna gör
kontinuerliga klassrumsbesök. Utvecklingsarbetet kommer att fortsätta under
kommande läsår och pedagogerna kommer fortsätta att läsa och diskutera litteratur
som berör ämnet
4.2.2 Huvudmannens bedömning

Strukturkvalitet
Rektor har skapat förutsättningar för pedagogerna att utbyta kunskaper och
erfarenheter om elevers kunskapsutveckling. Pedagogerna kommer framöver inom
ramen för arbetet i STL ges förutsättningar att utveckla med gemensamma strukturer
för elevernas lärmiljö. Under lärarnas konferens tid finns det en återkommande
aktivitet som heter kunskapsuppföljning som EHT/spec genomför varannan/var
tredje vecka. Pedagogerna pratar om elevernas utvecklade kunnande. Perspektivet
som genomförs i olika gruppkonstellationer är exempelvis: styrkor, effekter och
gemensamma mönster.

Processkvalitet
I skolans utvecklingsarbete betonar rektor vikten av att arbeta med hög grad av
delaktighet med pedagogerna i syfte att förankra och se till att förändringar blir
hållbara över tid. Rektor bedömer att i utvecklingsarbetet kommer undervisningen att
främjas av utveckling av mer gemensam lektionsstruktur, STL, inriktningen på
undervisningens kvalitet samt implementeringen av nya kursplaner. Det finns ett
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generellt behov att på skolan utveckla processer gemensamt. Det finns till viss del
gemensam lektionsstruktur, och implementering av nya kursplaner kommer ge en
nystart i detta arbete.

Samlad bedömning
Rektor har vidtagit tillräckliga åtgärder för att höja kvaliteten på skolenheten.

4.3

Trygghet och studiero

4.3.1 Skolinspektionens uppföljningsbeslut
 Att rektorn leder och tar ansvar för att utveckla ett samlat arbete med att
skapa studiero i syfte att förebygga att brister i studieron uppstår.
Av huvudmannens redovisning framgår att pedagogernas medvetenhet om vikten av
struktur, trygghet och studiero upplevs högre än tidigare och det framgår att det är
viktigt att utveckla arbetet kring delaktighet och ansvar. Enligt redovisningen har
eleverna fasta placeringar i alla lärmiljöer på skolan, som till exempel i
omklädningsrum och i kön till maten. Att eleverna har sina fasta placeringar bidrar
till att skapa en lugn miljö, vilket bidrar till studiero. Pedagogerna använder sig av
värdegrundsövningar i undervisningen och eleverna får ta ansvar för vissa aktiviteter
i klassrummet i större utsträckning än tidigare.
4.3.2 Huvudmannens bedömning

Strukturkvalitet
Likabehandlingsplanen och ordningsregler är på väg att utvecklas och det finns sedan
tidigare en väl utvecklas struktur för rastaktiviteter och vuxnas närvaro. Rektor har
tagit fram en enklare mall för incidentrapportering utifrån situationer som är otrygga

Processkvalitet
Pedagogerna har tillsammans med utvecklingsledare från enheten för kvalitet &
utveckling arbetat med frågor som rör trygghet & studiero utifrån ett riktat uppdrag
kring gemensam struktur i lärmiljön.

Samlad bedömning
Rektor har vidtagit tillräckliga åtgärder för att höja kvaliteten på skolenheten.

4.4

Bedömning och betygssättning

4.4.1 Skolinspektionens uppföljningsbeslut
 Rektorn behöver se till att lärarna kvalitetssäkrar och använder sig av olika
metoder i syfte att utveckla likvärdigheten i den bedömning som sker.
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Av huvudmannens redovisning framgår att rektor, specialpedagog och förstelärare
kommer att implementera ett mer målinriktat arbete med sambedömning och
bedömning. I detta ingår sambedömning av de nationella proven,
kartläggningsmaterial och bedömningsstöd. Inför sambedömningen har de tagit del
av de kartläggningsmaterial som finns till exempel från Skolverket och beställt
kartläggningsmaterial i naturorienterande och samhällsorienterande ämnen. Rektorn
har även tagit kontakt med andra rektorer vid skolor inom kommunen för
sambedömning av nationella prov. Rektorn kommer att följa upp de bedömningar
som görs för att säkerställa att de blir likvärdiga.
4.4.2 Huvudmannens bedömning

Strukturkvalitet
Rektor har skapat förutsättningar för pedagogernas samplanering och gemensamt
arbete genom att lärarnas arbetsplatsförlagda tid i högre utsträckning är gemensam
och där pedagoger från alla årskurser är delaktiga i bedömningarna. Rektor tar aktivt
del av bedömningar i V-klass för att säkerställa lärarnas bedömning. Rektor har valt
att göra ett omtag kring undervisningens kvalitet där det kommer vara ett samarbete
med andra skolor.

Processkvalitet
Pedagogerna från olika årskurser är delaktiga i sambedömning av nationella prov
vilket främjar en mer utvecklad bedömarkultur. Finns ett fortsatt behov att utveckla
bedömarkompetensen på skolan. Det finns också en koppling till utvecklingsarbetet
som avser undervisning och trygghet & studiero.

Samlad bedömning
Rektor har påbörjat ett arbete som ligger i linje med Skolinspektionens bedömning
av vad som behövs för att höja kvaliteten på skolenheten. Fortsatt uppföljning av
insatser sker inom ramen för ordinarie verksamhetsutveckling.
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Kollaskolan 4-6

5.1

Rektors ledarskap

Kungsbacka kommun

5.1.1 Skolinspektionens uppföljningsbeslut
 Rektorn behöver leda och styra ett strategiskt jämställdhetsarbete på
skolenheten.
Rektorn har vidtagit åtgärder för att leda och styra ett strategiskt jämställdhetsarbete
på skolenheten. Rektor har tillsammans med personalen (ämneslärare,
elevhälsopersonal samt fritidspersonal) diskuterat begreppet jämställdhet på APT och
kommit fram till konkreta aktiviteter och insatser. Aktiviteter och insatser har
planerats med fokus från jämställdhetsdiskussionerna gällande till exempel lektioner,
måluppfyllelse, läromedel samt rastaktiviteter. Utöver vidtagna åtgärder kommer
ytterligare insatser att genomföras. SO-lärarna ska fördjupa samtalet kring
jämställdhet med eleverna och under planeringsdagar i juni kommer rektorn och
personalen att sammanställa arbetet kring jämställdhet och planera kommande läsårs
fokusområden. Rektorn kommer fortsättningsvis kontinuerligt att lyfta frågan om
jämställdhetsarbetet i medarbetarsamtalen, i arbetslagen och på APT-mötena.
5.1.2 Huvudmannens bedömning.

Strukturkvalitet
Rektor har haft en dialog på medarbetarsamtalen, men upplever att medvetenheten
bland personalen kan utvecklas. Dialogerna blir mer på det strukturella planet och
inte lika mycket på grupp och individnivå. Lärarna har valt olika fokusområden
utifrån den sammanställning som gjorts.
Skolan har ett större läromedelsfokus, och har kasserat en hel del material i
framförallt so men också engelska utifrån en innehållslig jämställdhetsanalys. Skolan
har behövt köpa in nytt material både analogt och digitalt.

Processkvalitet
I lärargruppen har man uppmärksammat vilka exempel i undervisningen som lyfts
med elever (exempel ges med mormor som körde för fort på motorvägen). Finns
pågående dialoger bland annat i ämneslagen på ämneslagstid.
I rastaktiviteterna har ambitionen varit att stimulera flickor och de lite äldre elever.
Fotbollsplanen beskrivs som pojkarnas arena. Skolan har haft en manlig pedagog
som stimulerar till andra aktiviteter än fotboll/innebandy. Rektor uttrycker att de har
aktiva rastvärdar och rastzoner som ett stöd i en mer jämställd rast.

Samlad bedömning
Rektor har vidtagit tillräckliga åtgärder för att höja kvaliteten på skolenheten.
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Undervisning

5.2.1 Skolinspektionens uppföljningsbeslut
 Rektor och lärare behöver utveckla varierade metoder och arbetssätt så att
eleverna ges inflytande och görs delaktiga i både planering och utvärdering
av undervisningen.
Rektorn och lärarna har vidtagit åtgärder för att utveckla strukturen för elevernas
inflytande gällande planering och utvärdering i syfte att ge eleverna möjlighet till
inflytande över arbetsformer och arbetssätt. Eleverna har fått komma med idéer och
förslag på arbetsformer och arbetssätt gällande lärarnas planeringar. Lärare och
elever har under denna termin arbetat med utvärdering av undervisning genom
tummen upp, enkäter, direkta frågor samt samtal i smågrupper. Styrning i arbetslag
och ämneslag vad gäller ökad tid för systematiska diskussioner kring elevers
inflytande har skett. Det har givits tid för diskussioner kring vilka metoder som givit
effekt samt vilka metoder som inte givit effekt gällande elevinflytande och
utvärdering. Utöver redan vidtagna åtgärder kommer lärarna tillsammans med
rektorn utveckla en gemensam arbetsgång för planering och utvärdering av lektioner
i syfte att stärka elevernas delaktighet på enheten.

5.2.2 Huvudmannens bedömning

Strukturkvalitet
Ämneslärarna har gemensam planering där eleverna ges möjlighet att delta i
terminsplaneringen som gäller både arbetsformer och redovisningsformer (2
ggr/termin). Exempel ges på exittickets som underlag för undervisningen i olika
former där även P/E ämnen är med (post-it etc). Utfirån resultatet av underlaget
justeras lektionsplaneringen framåt.
Skolan har VGR-träffar 3 tillfällen per termin. Där utmanas lärarna i sitt tänkande
(fixed eller growth mindset) vilket rektor bedömer ger förutsättningar för en mer
varierad undervisning.

Processkvalitet
Rektor beskriver att lärarna i högre utsträckning än tidigare arbetar med
gemensamma bedömningar.
Rektor beskriver hur arbetet med förstelärardialogen går framåt men effekterna tar
tid att avläsa. Det måste först komma in på djupet hos läraren och sedan ut till
eleverna. Första halvårets förstelärardialog är fokus på att ta del av elevernas
upplevelse -elevfokus (delaktighet, inflytande, jämställdhet). Därefter får arbetslaget
göra en motsvarande värdering som eleverna av undervisningen vilket ger ett
underlag för samtal. Eleverna får också ge exempel på förbättringar som lärarna kan
tänka på. Förstelärardialogen är varierad beroende på elevgrupp och arbetslag med
olika innehåll i de olika årskurserna.
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Samlad bedömning
Rektor har vidtagit tillräckliga åtgärder för att höja kvaliteten på skolenheten.

5.3

Trygghet och studiero

5.3.1 Skolinspektionens uppföljningsbeslut
 Rektor och lärare bör arbeta för gemensamma förhållningssätt och
gemensamma strategier, så att arbetet för att öka studieron blir mer samlat
och strategiskt.
Rektorn och lärarna har arbetat för gemensamma förhållningssätt och gemensamma
strategier, samtidigt som de tar hänsyn till gruppernas olika behov. Lärarna har haft
dialoger med eleverna kring begreppet studiero för att få en mer gemensam förståelse
samt dialoger kring vad eleverna och lärarna kan göra för att uppnå studiero. Lärarna
har fått handledning av processhandledare gällande att få fler verktyg för att kunna
variera undervisningen och genom det skapa bättre studiero för eleverna. Under
innevarande läsår kommer en sammanställning av redan vidtagna åtgärder att
genomföras i syfte att identifiera det som fungerat gällande studiero och som till
hösten ska vara gemensamt för enheten. Eleverna ska få ta del av förslaget innan det
beslutas.
5.3.2 Huvudmannens bedömning

Strukturkvalitet
Under hösten gjordes en sammanställning och med utgångspunkt i bland annat den
beslutade skolan för att satsa på utbildningen kooperativt lärande. Rektors förväntan
att det ger studiero i klasserna utifrån att eleverna i detta också får lära sig
demokratiska processer och utveckla samarbetet.
Rektor har ändrat i organisationen med färre elevassistenter och fler lärare. Rektor
kan konstatera att flera av lärarna har olika arbetssätt och satsningen på kooperativt
lärande blir ett verktyg för att få en ökad samsyn.
Skolan har förtydligat arbetet med planer med olika aktiviteter i alla arbetslagen.
Klassrådet och mentorstid (20 min/dag) är en arena för eleverna att få uttrycka hur de
ska ha det på skolan med fokus på att vara den man vill vara och trygghet i gruppen.
Innehållet på mentorstiden prioriteras och ska användas för kap 1 i läroplanen.

Processkvalitet
Har under hösten haft ett fokus på att stödja eleverna i otrygghet kring nätet. En stor
del har varit utifrån konceptet värsta bästa nätet. Skolan har involverat föräldrar och
elever och har en upplevelse att föräldrar verkar ha gillat satsningen. Rektor har inte
tagit emot elever som upplevt kränkningar på nätet sedan i januari. Rektor gör
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försiktig bedömning att det kan vara till del på grund av satsningen på kooperativt
lärande och värsta bästa nätet. KARTA-veckor gav underlag till att satsa på trygghet
på nätet.

Samlad bedömning
Rektor har vidtagit tillräckliga åtgärder för att höja kvaliteten på skolenheten.
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Iseråsskolan 4-6

6.1

Rektors ledarskap

Kungsbacka kommun

6.1.1 Skolinspektionens uppföljningsbeslut
Rektorn behöver utveckla arbetet med att leda och styra ett strategiskt
jämställdhetsarbete i syfte att säkerställa att alla elever oavsett könstillhörighet har
samma förutsättningar att lära och utvecklas.
Av huvudmannens redovisning framgår en rad åtgärder som genomförts. Till
exempel har en föreläsning med efterföljande workshop kring jämställdhet i skolan
genomförts av kommunens lektorer för skolans personal. Föreläsningen har följts
upp under konferens tid vid tre tillfällen. Då har personalen kartlagt vad de är bra på
samt vad de upplever att de behöver utveckla kring jämställdhet. Det framgår att de
kommer fortsätta arbeta med det som framkom under workshopen. Av redovisningen
framgår även att lärarna på mellanstadiet sambedömer och samrättar prov samt att
eleverna i årskurs 6 skriver sina nationella prov i ett digitalt system där deras
identiteter är avkodade.
Utifrån huvudmannens redovisning är Skolinspektionens bedömning att det har
påbörjats ett arbete för att höja kvaliteten inom området. För att ytterligare höja
kvaliteten behöver arbetet lyftas till en strategisk nivå. När ett arbete är strategiskt
handlar det om att se helheten och om att förstå hur arbetet ska leda till ett resultat på
lång sikt. Skolan behöver ha strategier som följs upp och omprövas för att på ett
effektivt sätt motverka traditionella könsmönster. Det kan exempelvis handla om att
ha utformat gemensamma strategier för hur jämställdhet kan tas upp i
undervisningen. Skolinspektionen förutsätter att huvudmannen tar ansvar för ett
fortsatt utvecklingsarbete där utbildningens organisering, innehåll och arbetsformer
systematiskt och löpande följs upp på ett sådant sätt att könsmönster kan
uppmärksammas, detta för att säkerställa att skolan ger alla elever samma
möjligheter oavsett könstillhörighet.
6.1.2 Huvudmannens bedömning

Strukturkvalitet
Rektor ger uttryck för en upplevelse av att skolan haft fokus på kön snarare än
jämställd undervisning mer generellt. Frågor om kön tas upp i klassråd, elevråd,
matråd. I dessa forum pratar man om olika normer och jargong. Skolan fortsätter sitt
arbete med jämställd utbildning och har en plan med aktiviteter.
Iserås delar är en arena för att dela med sig av sina erfarenheter av sin undervisning
för att variera undervisningen och få med sig alla elever i undervisningen. Detta
kommer att fortsätta med ett tillfälle varje termin.
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Lärarna har också förankrat analysen i de elevledda utvecklingssamtalen. Dessa
förbereds tillsammans med lärarna.
Skolledningen har påbörjat ett arbete med att fläta samman ”olika” årsplaner. Utgår
därefter med aktiviteter i de olika målperioderna.
Förstelärarna som gått utbildningen Utmärkt undervisning som också ger ett stöd till
att utveckla undervisningen. Förstelärarna har återkopplat den till alla lärare.
Lärarna i skollan och på Fritidshemmet har läst Fredrik Zimmermans bok i
efterarbetet.

Processkvalitet
Lärarna har själva analyserat sin undervisning som sedan lyfts till förstelärarna. Hur
vet vi vad som händer i undervisningen? Rektor har tagit utgångspunkt i de frågor
som finns i dokumentet om tidiga insatser vilken också är ett stöd för lärarnas analys
av sin undervisning på gruppnivå. Lärarna har fått ett antal frågor i framförallt
svenska, matematik, engelska i syfte att utvärdera sin undervisning vid ett antal
tillfällen. Det har delvis lett till ett förändrat förhållningssätt hos lärarna där de
utifrån sin analys förändrat i sin egen undervisning. En slutsats som lyfts har handlat
om att det inte finns flickor med ÅP i svenska och hur kan det komma sig. STLinsatsen har gett tydlig struktur i skrivuppgifter vilket gynnat alla elever kanske mest
pojkar.
Rektors uppfattning är att alla vuxna reagerar direkt om något uppstått. De agerar på
skojbråk, och det finns en tydlig vuxennärvaro, inte bara fysiskt, bland barnen.
Tillsammans med förstelärarna har rektor analyserat resultatet ur ett
jämställdhetsperspektiv och återkopplat till lärararbetslagen.
Rektor lyfter att jämlikhet handlar om flera perspektiv inte enbart kön, utan ett
bredare anslag om att bättre möta barns olikhet.
Ett exempel är i engelska där pojkarnas resultat är högre momentet tala, där. En
slutsats har varit att flickorna inte vågar tala, en aktivitet för att stödja flickorna är att
starta tidigare, åk 2 istället för åk 3.
I matematiken är problemuppgifter en utmaning. Lärarna har utifrån det börjat
fundera på hur undervisningen kan anpassas. Utifrån STL använder eleverna
stödstrukturer som EPA, kamratrespons.
I svenska har lärarna arbetat med att skapa mer intressanta uppgifter, och
skrivrespons och till viss del begränsa responsen.

Samlad bedömning
Rektor har vidtagit tillräckliga åtgärder för att höja kvaliteten på skolenheten.
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Bedömning och betygssättning

6.2.1 Skolinspektionens uppföljningsbeslut
 Rektorn behöver analysera eventuella skillnader i bedömningar och betyg
samt följa upp dem i syfte att en likvärdig bedömning sker.
Av inkommen redovisning framgår att rektorn analyserat betyg i årskurs 6 och
jämfört resultat på nationella prov samt tittat efter skillnader mellan flickor och
pojkar. Av redovisningen framgår dock inte hur rektorn skapat rutiner för att
analysera eventuella skillnader i lärarnas bedömningar och betyg samt att följa upp
dem för att skapa en systematik för arbetet. Vidare framgår även att personalen som
arbetar i årskurserna 4 – 6 analyserat sina bedömningar och betyg samt att rektor har
tagit del av detta underlag och fört diskussioner i arbetslagen. Av redovisningen
framgår även att samrättning/sambedömning av nationella prov genomförts samt att
det under ämneskonferenser är tydligt att bedömning ska diskuteras.
Utifrån huvudmannens redovisning är Skolinspektionens bedömning att det har
påbörjats ett arbete för att höja kvaliteten inom området. För att ytterligare höja
kvaliteten behöver en systematik för arbetet utvecklas så att de insatser som rektorn
genomfört inte förblir enskilda händelser utan att dessa sätts in i ett större
sammanhang. Det kan exempelvis handla om att rektorn, utifrån vad analyserna av
bedömningar och betyg visar, behöver sätta in och genomföra eventuella
förbättringsinsatser. Dessa åtgärder ska ta sikte på att höja bedömningarnas och
betygsättningssättningens kvalitet.
6.2.2 Huvudmannens bedömning

Strukturkvalitet
Rektor beskriver att lärarna samrättar prov. Det finns också ett arbete där lärarna och
analyserar sin egen undervisning som sedan lyfts till förstelärarna. Lärarna analyserar
svenska, matematik och engelska ett par tillfällen under åren. Lyfts till förstelärarna.
Även prest-lärare analyserar sin undervisning.
Specialpedagogen har systematiska möten med arbetslagen avseende resultat och
undervisning, vilket är ett stöd för en rättvis och likvärdig betygssättning men också
för att kunna använda underlaget för att utveckla undervisningen.
Samrättning är en etablerad på skolan där lärarna i åk 4 och 5 rättar och återkopplar
till åk 6 lärare. Använder dugga med avkodade prov. Rektor uppfattar att det finns
en god grund för att återkoppla till undervisande lärare.

Processkvalitet
Tidigare erfarenheter av differensen mellan provbetyg och betyg bland lärare var
bland annat att proven var för ”lätta”. Skolan har kunnat konstatera att det finns en
skillnad mellan pojkar och flickors betyg. Satsningen på utmärkt undervisning,
Zimmermans begrepp pluggkultur och andra strategier är stöd för att motverka detta.
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Det finns en upplevelse av fortsatt behov med tidiga insatser, med fokus på att ge
elever verktyg och fokusera på undervisningen. Skapa en delaktighet där alla
pedagoger känner ansvar för elevernas kunskapsutveckling och så småningom betyg.
Rektor behöver ha dialog på skolan kring att utveckla undervisningen på gruppnivå
snarare än att utgå från elevers naturliga mognad utifrån ålder.
Finns ett behov av att utveckla användningen av bedömningsstöd i förskoleklass så
att det ger effekter på undervisningen och inte enbart för att utvärdera enskilda
elevers resultat.

Samlad bedömning
Rektor har vidtagit tillräckliga åtgärder för att höja kvaliteten på skolenheten.
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Furulidsskolan

7.1

Rektors ledarskap

Kungsbacka kommun

7.1.1 Skolinspektionens uppföljningsbeslut
Rektorn behöver analysera kunskapsresultaten och utveckla ett värdegrunds-och
jämställdhetsarbete som genomsyrar utbildningen på skolan.
Av huvudmannens redovisning framkommer att en plan för uppföljning av skolans
resultat har tagits fram och börjat diskuteras. Arbetet kommer att utgå från
Skolverkets stöd för nulägesanalys för att ta fram vilka utvecklingsområden som blir
aktuella utifrån de faktiska resultaten. Det finns nu en gemensam digital yta för
dokumentation för det systematiska kvalitetsarbetet, vilket underlättar arbetet med att
följa upp och analysera elevernas kunskapsresultat. En tydligare struktur med
gemensamma möten har utformats för att öka personalens delaktighet i det
systematiska kvalitetsarbetet. Arbetet har ännu inte följts upp.
En utvecklingsplan för all personal på skolan har tagits fram. Den handlar bland
annat om att arbeta fram ett gemensamt förhållningssätt. Det arbetet kommer att pågå
över flera år och har emottagits positivt av personalgruppen. implementeringen och
uppföljningen av utvecklingsarbetet sker genom handledningstillfällen i fyra
lärgrupper.
Skolans plan att förebygga och förhindra diskriminering, kränkande behandling och
trakasserier har utvecklats. Det har identifierats ett behov av att planen ska omfatta
framgångsrika metoder i arbetet med att skapa trygghet för pojkar respektive flickor.
Det är ett arbete som kommer att genomföras under läsåret 2020/21.
En första kartläggning inom jämställdhetsområdet har genomförts av arbetslagen.
Resultatet kommer att analyseras och beslut om kompetensutvecklingsinsatser
kommer att ske.
Skolinspektionen bedömer att ytterligare kvalitetshöjande åtgärder behöver vidtas.
Rektorn har påbörjat den del åtgärder men flera av åtgärderna för att utveckla
skolenheten är ännu på planeringsstadiet, som värdegrunds- och jämställdhetsarbetet
7.1.2 Huvudmannens bedömning

Strukturkvalitet
Skolans plan för att förebygga och förhindra diskriminering, kränkande behandling
och trakasserier läsåret 20/21 har utvecklats i förhållande till planen 19/20. Dels
gäller det att planen grundar sig på en utvärdering av föregående års plan med data
som grund för beslut om insatser, men även att den utgår från en genusanalys av
tidigare plan.
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En utvecklingsplan för gemensamt förhållningssätt – Positivt beteendestöd i skolan
(PBIS) upprättades under läsåret 19/20 för 2,5 år framöver. Forskningsbaserat sätt
med bla positiv återkoppling, tydliggörande strukturer och korrigerande samtal.
Arbetet har till viss del bromsats pga kurator som slutat och Covid. Det gäller
exempelvis handledningssamtal och litteraturstudier utifrån PBI. Rektor beskriver att
det finns en planering för en fortsatt process. men också behov av att revidera och
göra omtag i både plan och process.
EHT har utvecklat sitt arbete med ett mer främjande arbetssätt och att möta
arbetslagen, dessa dialoger dokumenteras. Det har haft inriktning på närvaro och haft
en tydligt systematisk och strukturerat arbetssätt med ett resultat i form av ökad
närvaro.
Kompetensutveckling för all personal inom jämställdhet har startat genom några
inspirationstillfällen på studiedagar. Individuell kompetensutveckling hos
nyckelpersoner i personalgruppen, t ex föreläsning av Fredrik Zimmerman.
Rektor har deltagit i utbildning på Högskolan i Borås ”Räknas (o)kön?”, 7,5 hp och
utvecklat sina kunskaper på området vilket bidrar till dessa inspirationstillfällen och
att situationer i olika typer av samtal skapar reflektioner.
Rektor har organiserat för att genomföra kartläggning för individ- grupp och
organisationsnivå.

Processkvalitet
Elevintervjuer och pedagogintervjuer har genomförts utifrån trygghetsarbetet som
resulterat i bla organisationsförändringar. Det finns en upplevelse av ökad trygghet.
Vh har varit involverade i framtagandet av åtgärder.
Arbetet kommer att vävas in i de fokusområden som identifierats inom
nulägesanalysen, främst då kopplat till arbetet med ökad trygghet och studiero.
Omtag kring utomhusaktiviteterna (både raster och fritidstid och undervisning
utomhus) där ytor på rasterna varieras i syfte att tillgängliggöra för olika intressen
och behov, vilket gynnar jämställdheten.

Samlad bedömning
Rektor har vidtagit tillräckliga åtgärder för att höja kvaliteten på skolenheten.

7.2

Undervisning

7.2.1 Skolinspektionens uppföljningsbeslut
 Rektorn behöver se till att undervisningen stimulerar och utmanar alla elever,
oavsett var de befinner sig i sin utveckling.
Av huvudmannens redovisning framkommer att eleverna tilldelats digitala verktyg
där läromedlen anpassas till varje elevs mål och förutsättningar. Genom skolans
utvecklingsområde STL (skriva sig till lärande) begränsas inga elever i sitt lärande.
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När behov uppstått hos elever har skolenheten med hjälp av elevhälsans kompetens
arbetat med extra anpassningar vilket ökat kompetensen hos lärarna. Centralt stöd
har vidtagits för elever med särbegåvning. Enligt huvudmannens redovisning
bedömer lärarna att de nu kan utforma undervisningen på så sätt att den ger alla
elever förutsättningar att utvecklas mot målen. Förmågan att planera och genomföra
en inkluderande undervisning som möter elevernas olika behov har också utvecklats.
7.2.2 Huvudmannens bedömning

Strukturkvalitet
I kartläggningsarbetet med pedagogerna har det framkommit att lärarna efterfrågar
mer av kollegiala samtal i framförallt ma och sv. Rektor har skapat en struktur för
detta med en planering för det till hösten där förstelärare kommer leda dessa. Det
finns också en ambition bland pedagogerna att arbeta mer gemensamt i sin
undervisning.

Processkvalitet
Arbetet med att utmana och stimulera har fortsatt på ytterligare sätt, t ex genom att
elever prövat undervisning i annan årskurs än den de tillhör.
Skolan har också implementerat ett arbete med Legilex där det finns en möjlighet att
kartlägga elevers kunskapsutveckling.
Flera lärare har också utvecklat sin förmåga att anpassa undervisningen utifrån
elevernas behov. Detta stäms av i de möten som rektor kontinuerligt har med
arbetslagen. Fler vh, elever och pedagoger uttrycker en större nöjdhet.
Undervisningen utvecklas mot samverkan med omvärlden, vilket också varit ett
utvecklingsområde. Arbetet är motivationshöjande och kreativt och fångar elever
som finner en mening med sitt arbete.

Samlad bedömning
Rektor har vidtagit tillräckliga åtgärder för att höja kvaliteten på skolenheten.

7.3

Bedömning och betygssättning

7.3.1 Skolinspektionens uppföljningsbeslut
 Rektorn behöver analysera lärarnas bedömningar för att säkerställa att de är
rättvisande och likvärdiga, samt ge förutsättningar för lärarna att kunna
sambedöma och kvalitetssäkra sina bedömningar.
Av huvudmannens redovisning framkommer att träffar för lärarna har hållits
gällande bedömning och betygssättning för att säkerställa en likvärdig bedömning. 1
möten har bland annat elevernas kunskapsresultat analyserats och sambedömning av
nationella prov ägt rum. Rektorn har gett lärarna tillfällen där de har diskuterat
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bedömningar. Delar av Skolverkets moduler kring bedömning och betygssättning har
använts som stöd bland lärarna.
Skolverkets allmänna råd om betyg och betygssättning har använts i det praktiska
arbetet med betygsättningen i årskurs 6, vilket resulterat i att lärarna ökat sin samsyn
i bedömningarna för årskurs 6.
Skolinspektionen bedömer att ytterligare kvalitetshöjande åtgärder behöver vidtas.
Rektorn har gett lärarna kompetensutveckling och möjligheter till att diskutera
bedömning och betygssättning framför allt i årskurs 6. Men rektorn behöver själv
analysera och öka sin kännedom om eventuella avvikelser i bedömningar i samtliga
ämnen och årskurser på skolenheten.
7.3.2 Huvudmannens bedömning

Strukturkvalitet
Under ht och vt avsätts särskilda mötestillfällen för att stämma av elevernas
kunskapsläge i förhållande till betyg, och för att stödja lärarna i val av undervisnings/redovisningsmetoder.
Arbetet med det allmänna rådet för bedömning och betygssättning har involverat
lärarna i alla årskurser och inte enbart åk 6. Verksamhetschefen kommer att stödja
rektorerna i att skapa strukturer för en ökad sambedömning i ett större område,
exempelvis Vallda. Det finns till del redan planering för detta med årskurs 3.

Processkvalitet
I skolans finns en utvecklad struktur för en ökad samplanering av undervisningen
som också ger förbättrade möjligheter till en ökad bedömarkompetens.
Skolan har för andra året i rad nu årskurs 6 och arbetet med betygsättning och
bedömningsarbete har utvecklats successivt. Under dessa två år har nationella prov
ställts in pga Covid-19 och några jämförelser mellan prov- och betygsresultat har inte
kunnat göras.
I arbetet med att sätta betyg har lärarna arbetat mer tillsammans. Ersättningsprov som
har använts (muntliga prov) har lärarna samarbetat kring. I arbetet med att sätta
rättssäkra och likvärdiga betyg har specialpedagog och rektor samarbetat för att
säkerställa att lärarna tolkar kriterier och krav likvärdigt.
Betygsresultat analyseras på alla nivåer, av lärare, tillsammans och enskilt, inom
elevhälsan och i rektors analysarbete. I slutet av vårterminen kommer betygen för
ht20 och vt21 jämföras och lärarna tillsammans med elevhälsan analysera detta under
rektors ledning.

Samlad bedömning
Rektor har påbörjat ett arbete som ligger i linje med Skolinspektionens bedömning
av vad som behövs för att höja kvaliteten på skolenheten. Fortsatt uppföljning av
insatser sker inom ramen för ordinarie verksamhetsutveckling.
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Kollaskolan 7-9
7.4

Rektors ledarskap

7.4.1 Skolinspektionens uppföljningsbeslut
 Rektorn behöver leda och styra ett strategiskt jämställdhetsarbete på enheten.
Rektorn har vidtagit åtgärder för att leda och styra ett strategiskt jämställdhetsarbete
på enheten. Exempelvis granskas alla resultat, såsom betyg, elevenkäter och
lektionsutvärderingar utifrån ett genusperspektiv. Vidare väljs en elev av varje kön
från klasserna till elevskyddsombud. Ett arbete med att lyfta fram jämställdhetsfrågor
inom varje ämne har påbörjats. Utöver vidtagna åtgärder kommer ytterligare insatser
att genomföras. Rektorn planerar till exempel att bjuda in elevråd och
elevskyddsombud att arbeta aktivt med jämställdhet.
7.4.2 Huvudmannens bedömning

Strukturkvalitet
Rektor har tillsammans med lärarna planerat för en arbetsprocess med ytterligare
insatser för ökad jämställdhet över tre år. Redan har elever fått arbeta utifrån projekt
kring machofabriken. Studiedag den 17 maj arrangeras tillsammans med
processledare från förvaltningen för Kultur & Fritid. Innehållet kommer vara inriktad
på föreläsning om jämställdhet och fortsatt internt processarbete.

Processkvalitet
Rektor har identifierat en kultur på skolan som ibland kan upplevas som ”grabbig”.
Utifrån utmaningar i en klass har kulturen blivit ytterligare synlig och till del lett till
planerade generella insatser.
Rektor bedömer att insatser som redovisas i utvecklingsområdet trygghet och
studiero också kommer ha positiva effekter på skolans jämställdhetsarbete.
Rektor konstaterar att bristande kontinuitet på rektorsfunktionen och effekter av
covidsituationen har påverkat tidigare gjord planering av insatser. Det gäller
exempelvis elevrådet och deras medverkan i det aktiva arbetet kring jämställdhet.
Rektor planerar för att tydligare skapa förutsättningar för elevrådets arbete.

Samlad bedömning
Rektor har vidtagit tillräckliga åtgärder för att höja kvaliteten på skolenheten.
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Undervisning

7.5.1 Skolinspektionens uppföljningsbeslut
 Rektorn och lärarna behöver utveckla varierade metoder och arbetssätt så att
eleverna ges inflytande och görs delaktiga i både planering och utvärdering
av undervisningen.
Rektorn och lärarna har vidtagit åtgärder för att utveckla metoder och arbetssätt så att
eleverna ges inflytande och görs delaktiga i både planering och utvärdering av
undervisningen. Till exempel har arbetslagen arbetat med Skolverkets modul om
inkludering och delaktighet inom utbildningen ”specialpedagogik för lärande”.
Vidare har ett kollegialt lärande skett, under ledning av förstelärare och
specialpedagog, utifrån en bok om lektionsdesign. I detta lärande har det skett samtal
i arbetslagen om hur lärarna arbetar för att ge eleverna ökat inflytande och större
delaktighet. I medarbetarsamtal har rektorn också ställt frågor till lärarna om hur de
arbetar med detta. Utöver vidtagna åtgärder kommer ytterligare insatser att
genomföras, såsom fortsatt kollegialt lärande där delaktighet och inflytande är ett
prioriterat område samt att frågor om detsamma kommer att vara en stående punkt på
rektorns medarbetarsamtal med lärarna.
7.5.2 Huvudmannens bedömning

Strukturkvalitet
Rektor konstaterar att tidigare projekt med insats utifrån lektionsdesign är genomfört
och väl kommunicerad till vårdnadshavare. Rektor har tillsammans med pedagoger
haft generella dialoger utifrån konstaterat utvecklingsområde (elevers delaktighet och
inflytande i undervisningen). Rektor bedömer att det saknats en försteläraraktivitet
för att utveckla undervisningen, till viss del utifrån en otydlighet i rollbeskrivning
mellan förstelärare och specialpedagog. Under hösten kommer Kollaskolan delta i
insatsen utmärkt undervisning tillsammans med kommunlektorerna och rektor
bedömer att det kommer ge förutsättningar för ytterligare utveckling av
undervisningen på skolan och förtydliga uppdrag för förstelärare.

Processkvalitet
Rektor kan uppfatta att insatsen med lektionsdesign till vissa delar fått effekt. Det
finns ett fortsatt behov av att ytterligare implementera strukturer och förhållningssätt
i den dagliga praktiken. Ett exempel som lyfts är de miniplaneringar som varit en del
av infrastrukturen utifrån lektionsdesign. Rektor uppfattar att det är ett viktigt arbete
framåt att fånga upp, påminna och hålla i strukturerna utifrån insatsen.

Samlad bedömning
Rektor har vidtagit tillräckliga åtgärder för att höja kvaliteten på skolenheten.
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Trygghet och studiero

7.6.1 Skolinspektionens uppföljningsbeslut
 Rektorn och lärarna behöver arbeta för gemensamma förhållningssätt och
gemensamma strategier, så att arbetet för att öka studieron blir mer samlat
och strategiskt.
Rektorn och lärarna har vidtagit åtgärder för att arbetet för att öka studieron ska bli
mer samlat och strategiskt. Bland annat har kartläggningar av studieron skett genom
trygghetsenkäter i samtliga klasser på skolenheten. Gemensamma ordningsregler för
skolenheten har tagits fram tillsammans med lärare, klasser och elevråd och en
gemensam konsekvenstrappa har tagits fram. En kompetensutvecklingsdag för
lärarna har också ägnats åt ledarskap i klassrummet. Utöver vidtagna åtgärder
kommer ytterligare insatser att genomföras såsom fortsatt implementering av
konsekvenstrappan samt fördjupad och förbättrad samverkan med vårdnadshavare.
7.6.2 Huvudmannens bedömning

Strukturkvalitet
Rektor har haft dialoger med arbetslag utifrån plan för hur konsekvenstrappan
efterföljs. Rektor uttrycker att det finns ett fortsatt behov av att utveckla kulturen på
skolan avseende de olika stegen i konsekvenstrappan. Rektor menar att det handlar
om att tidiga initiala konsekvenser vid brister i studieron, exempelvis att tydligt
markera och eventuellt använda steget utvisning.
Skolan har haft en insats tillsammans utvecklingsledare från enheten för kvalitet och
utveckling, Ledarskap klassrummet. Det var inriktat på metodutveckling för
pedagoger kring hur lärare kan agera i komplexa och svåra situationer. Rektor kan
konstatera att det finns olika uppfattningar bland lärare men att det är viktigt med ett
gemensamt förhållningssätt.

Processkvalitet
Skolan kommer att fortsätta att gemensamt utveckla föräldramöten exempelvis
utifrån innehåll. Dialoger kring förväntningar och kommunikation kring hur man vill
ha det på skolan. Arbetet är en del i att förbättra samverkan med vårdnadshavare på
exempelvis föräldramöten.
Rektor beskriver att det finns ett fortsatt arbete med att verkställa och följa
gemensamt framtagna ordningsregler så att det ska se likadant ut överallt. Det finns
ett behov av att stärka lärare att tidigt observera och agera på situationer som
indikerar brist i studieron.
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Samlad bedömning
Rektor har påbörjat ett arbete som ligger i linje med Skolinspektionens bedömning
av vad som behövs för att höja kvaliteten på skolenheten. Fortsatt uppföljning av
insatser sker inom ramen för ordinarie verksamhetsutveckling.
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Redovisningsformulär för vidtagna åtgärder med anledning av
utvecklingsområden i regelbunden kvalitetsgranskning i
Kungsbacka kommun
Utvecklingsområde
Att huvudmannen utvecklar sina analyserar skillnader och variationer mellan grundskolornas
resultat avseende trygghet samt studieresultat. Detta för att identifiera styrkor och
utvecklingsområden, samt tydliggöra samband mellan orsaker och resultat, både för
respektive skolenhet och för utbildningen inom grundskoleverksamheten som helhet

1. Redovisa vilka åtgärder som genomförts
Reviderad modell för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete -tillgång till rektorernas
dokumenterade systematiska kvalitetsarbete.
I Kungsbacka finns sedan fyra år tillbaka en modell för det systematiska kvalitetsarbetet.
Syftet med modellen är att den ska stödja enheternas och huvudmannens arbete med att
utveckla verksamheten i enlighet med det som uttrycks genom skollag, läroplaner och i det
allmänna rådet för systematiskt kvalitetsarbete. I modellen uttrycks detta syfte tydligt
tillsammans med ett önskat förhållningssätt. Det innebär att det systematiska kvalitetsarbetet
ska sträva efter att:






att pedagogerna upplever att de äger och tar ansvar för elevernas/barnens
kunskapsutveckling och resultat
att inspirera och stimulera vår personal till nytänkande för att minska gapet mellan
barnens kapacitet och det vi lyckas få dem att prestera
att höga förväntningar och tillit till allas förmåga ska genomsyra vår organisation i alla
led
att skapa ett förhållningssätt där vi, som en naturlig del av verksamheten undersöker
hur effektiv vår undervisning är och nyttjar ett vetenskapligt förhållningssätt
det systematiska kvalitetsarbetet ska genomsyras av tillit till, förtroende för,
engagemang och ansvarstagande av alla i hela styrkedjan

Ambitionen att rektorer tillsammans med sin personal ska äga sitt eget kvalitetsarbete har
inneburit att enheternas dokumenterade systematiska kvalitetsarbete inte efterfrågats av
huvudmannen. Rektorer ska inte uppfatta att det systematiska kvalitetsarbetet har som syfte
att vara en ”rapportering” till huvudman utan istället vara navet i det lokala förändringsarbetet
för en ökad måluppfyllelse. På huvudmannanivå har det utvecklats en rad andra processer
som syftar till att skapa underlag för analys och bedömning av måluppfyllelse samt identifiera
utvecklingsområden. Exempel på sådana processer är resultatdialoger, dialoger med rektorer
och förstelärare och efterfrågan av bedömning för måluppfyllelse av rektorer i respektive
målperiod.
I den nu reviderad planen för det systematiska kvalitetsarbetet ska alla rektorers
dokumenterade systematiska kvalitetsarbete göras tillgängligt inför huvudmannens analysoch bedömningsarbete. Det är fortsatt viktigt att det är rektorerna som ansvarar för sin enhets
systematiska kvalitetsarbete och formar det utifrån sin enhets förutsättningar och behov.
Syftet med att huvudmannen ska ha tillgång till enheternas samlade dokumentation är att

komplettera de underlag som redan finns och skapa förutsättningar för ett mer fördjupat och
kvalitativt underlag i huvudmannens analysarbete.
Innehålls- och processtöd i enheternas systematiska kvalitetsarbete.
Utifrån det systematiska kvalitetsarbetet, aktuell forskning samt efter genomförd
kvalitetsgranskning av Skolinspektionen har tre områden identifierats för ett gemensamt
fokusarbete för perioden 2020-2025. Dessa är Jämställd utbildning, Undervisningens kvalitet
samt Matematiskt lärande. Den fleråriga satsningen har startats med ett första steg att stödja
rektorerna med en ökad kompetens i respektive fokusområde. Det har skett med interna
resurser i form av kommunlektorer och utvecklingsledare och externa föreläsare. Nästa steg är
att alla rektorer som en fördjupad del i sitt ordinarie systematiska kvalitetsarbete ska kartlägga
sin egen verksamhet utifrån de tre fokusområdena. Bedömningen är att det kommer leda till
en ökad analysförmåga generellt i organisationen och bidra till ett mer kvalitativt underlag för
huvudmannens analysarbete där skillnaden och variationen mellan enheternas resultat särskilt
kan uppmärksammas.
Utvecklade rutiner i analysarbetet
För att på ett mer utvecklat sätt skapa förutsättningar för ett mer utvecklat analysarbete har ett
antal åtgärder vidtagits.
Utvecklade resultatdialoger. I de resultatdialoger som verksamhetschefen i det pedagogiska

området genomför med rektorer tillsammans med verksamhetschefen för enheten för kvalitet
och utveckling samt verksamhetscontroller/utvecklingsledare har innehållet utvecklats. I det
förberedelsematerial som finns för resultatdialogerna i respektive målperiod inarbetas frågor
som kan vara till stöd för huvudmannens analysarbete på ett tydligare sätt än tidigare. I
exempelvis målperiod 3 (Omsorg, utveckling och lärande. Kunskaper, bedömning och betyg)
för läsåret 2019-2020, fanns ett kompletterat område till enheternas analys av måluppfyllelse.
Det handlade om vilka orsakssamband rektorerna kunde se i förhållande till trygghet
och studiero eller andra variabler.
Analysgrupp lektorer, verksamhetschefer och verksamhetscontrollers. I syfte att öka

förutsättningarna för ett mer utvecklat analysarbete finns det sedan ett år en etablerad form för
gemensamt analysarbete där tre av kommunlektorerna deltar. Det innebär ett fördjupat
analysarbete i sig och innebär också till del en kompetensutveckling i vetenskaplig metod och
förankring för övriga deltagare. En av lektorerna har också fått i specifikt uppdrag att stärka
huvudmannens systematiska kvalitetsarbete mer generellt som ett vetenskapligt stöd.
Tillgång till fler analysunderlag. I det kontinuerliga arbetet med att kritiskt granska och värdera

vilka underlag som är mest ändamålsenliga har fler funktioner efterfrågats inför
huvudmannens analysarbete. I exempelvis målperiod 2 (Normer och värden, Delaktighet,
inflytande och ansvar) bidrog enheten för Myndighet och stöd med underlag på ett tydligare
sätt än tidigare. Det var utifrån enhetens sammanställning, analys och samlade bedömning
utifrån anmälan om kränkande behandling till huvudmannen. Utvecklingsledare med uppdrag
att stödja skolor i utvecklingsarbete kring trygghet och studiero deltog med kvalitativt
underlag från skolorna processarbete. I målperiod 3 (Omsorg, utveckling och lärande.
Kunskaper, bedömning och betyg) organiserade huvudmannen för en gemensam workshop
med alla rektorer. Ett syfte med workshopen var att ge förutsättningar för ett gemensamt
lärande kring underlag och analys. Ett annat syfte var också att genom dialogen få tillgång till
ett kvalitativt underlag från de olika enheterna.

Förstärkt styrkedja. Skolchef och verksamhetschefer. Sedan tidigare ingår resultatdialogerna som

en viktig del i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Dels har de som syfte att stödja
och stimulera rektorerna i deras utvecklingsarbete. Dels blir den samlade dokumentationen ett
underlag i analysarbetet. För att ytterligare stärka styrkedjan har skolchefen infört en
resultatdialog tillsammans med verksamhetscheferna där de redogör för sin samlade
bedömning utifrån genomförda resultatdialoger med rektorerna.
Utvecklad struktur i huvudmannens analys. Utifrån de processer och underlag som redan är

tillgängliga i huvudmannens analysarbete och med de förändringar som vidtagits i syfte att
utveckla rutiner och få tillgång till mer kvalitativt underlag har strukturen i huvudmannens
samlade analys och dokumentation förändrats. Skillnaderna och variationen i enheternas
resultat uppmärksammas och analyseras tydligare.
2. Beskriv hur verksamhetens kvalitet utvecklats avseende utvecklingsområdet

sedan åtgärderna vidtagits och vilka utvärderingsmetoder ni använt er av i
uppföljningen.
Reviderad modell för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete
Under ett par år har Förskola & Grundskola haft ett utvecklingsarbete kring det pedagogiska
ledarskapet som innefattat internt processarbete och externt stöd av Göteborgs universitet.
Syftet med utbildningen har varit att stärka rektorernas vetenskapliga förankring som också
ska gestaltas i medvetna ledarhandlingar. Det innebär en ökad förutsättning för att
undervisningen ska bli mer målstyrd, varierad, inkluderande och likvärdig. Att stärka det
pedagogiska ledarskapet hos rektorerna har också inneburit att det finns förbättrade
förutsättningar att bedriva ett lokalt utvecklingsarbete för ökad måluppfyllelse inom ramen för
enhetens systematiska kvalitetsarbete.
De senaste årens fokus att stärka enheternas ägarskap över kvalitetsarbetet har också inneburit
att huvudmannen parallellt utvecklat metoder och processer för att samla in relevant underlag
på annat sätt än genom enheternas dokumenterade systematiska kvalitetsarbete. Dessa har till
syfte att ligga till grund för att bedöma måluppfyllelsen och identifiera gemensamma
utvecklingsområden. Genom främst resultatdialogerna har de också varit en del i att stödja
enheternas eget utvecklingsarbete.
En förutsättning för att huvudmannen ska kunna utveckla analyserna utifrån skillnader och
variationer mellan grundskolornas resultat avseende trygghet samt studieresultat är att ha
tillgång till relevant och kvalitativt underlag. Genom att nu komplettera huvudmannens
systematiska kvalitetsarbete med tillgång till enheternas samlade dokumentation, ökar
förutsättningarna för att ha ett mer kvalitativt underlag i analysarbetet.
Utöver detta har rutiner i analysarbetet utvecklats. I resultatdialogerna finns nu en del som
utgår från en mer avgränsad och specifik frågeställning utifrån föregående års analys och
utvecklingsområde. Fler funktioner i den förvaltningsövergripande organisationen bidrar med
relevant underlag och kommunlektorerna har en mer aktiv del i analysarbetet.
Bedömningen är att detta sammantaget skapar bättre förutsättningar för huvudmannens
analysarbete.

4.Beskriv eventuella ytterligare åtgärder som planeras
Med inriktningen på tre fokusområden kommer rektorer och flera funktioner i den
förvaltningsövergripande organisationen genom internt processarbete och med extern
kompetensutveckling vara delaktiga i ett förvaltningsgemensamt långsiktigt
utvecklingsarbete. I de olika processtegen nulägesbeskrivning, identifiering av problem,
antagande om orsaker och identifiering av utvecklingsområden och insatser, kommer varje
rektor vara ägare av den egna enhetens utvecklingsarbete. Inriktningen på hela projektet är att
det ska utgå från den egna enhetens förutsättningar och behov för att åstadkomma en
utveckling på varje enhet.
Det finns flera förväntade effekter av arbetet med fokusområdena. En är att det kontinuerligt
kommer leda till en ökad medvetenhet och kompetens i hela organisationen utifrån en
innehållsdimension. En annan är att det också kommer stärka och utveckla förmågan till
kartläggning, analys och vetenskaplig förankring. Utifrån det identifierade bristområdet i
Skolinspektionens kvalitetsgranskning är också en förväntad effekt att huvudmannen genom
hela arbetet ges bättre förutsättningar att kunna identifiera skillnader och variationer i
enheternas resultat. Det ger i sin tur en ökad förutsättning att kunna ”identifiera styrkor och
utvecklingsområden, samt tydliggöra samband mellan orsaker och resultat, både för
respektive skolenhet och för utbildningen inom grundskoleverksamheten som helhet”.
Förskola & Grundskola kommer också påbörja en mer fördjupad utvärdering av modellen för
huvudmannens systematiska kvalitetsarbetet. Formerna och inriktningen på utvärderingen
kommer att detaljplaneras under hösten 2020 med ett genomförande under våren 2021. Syftet
är att genomföra en kritisk granskning av modellen, underlag och processer för att kunna
prioritera de mest ändamålsenliga processerna för ökad måluppfyllelse.

Maria Andersson
Skolchef

Initiativ för förbättrad elevhälsa
Barn och unga i Sverige mår allt sämre, både fysiskt och psykiskt. Något som visat sig ännu
tydligare under pandemin. Enligt skollagen ska elevhälsan verka för att varje skola har en
miljö som främjar alla elevers hälsa och välmående. Den ska även arbeta förebyggande och
hälsofrämjande. Kungsbacka skulle kunna visa vägen för att få en vändning. Mår våra barn
och ungdomar bättre kommer deras lärande bli bättre!
Fysisk inaktivitet är den fjärde största orsaken till förtida död. Och trots att alltmer forskning
visar på fördelarna med rörelse och fysisk aktivitet i relation till barns hälsa och utveckling så
rör sig våra barn och ungdomar allt mindre. Endast 2 av 10 barn når upp till målet att vara
fysiskt aktiva minst 60 minuter per dag. Även skärmtiden är något som ökar i vårt samhälle
men framförallt hos våra barn och unga. 3 av 10 barn och unga uppger tre till fyra timmars
skärmtid per dag. De äldre barnen är framförallt de som har mest skärmtid, de uppger att de
suttit fem timmar eller mer per dag.
Fysioterapeuter ingår inte i den svenska elevhälsan i dag, men träffar ofta barn och
ungdomar när de redan fått problem med sin hälsa oavsett om det gäller skador, smärta
eller stress. Med en bredare kompetens inom skolan och elevhälsan kan fysioterapeuterna
bidra till ett ökat hälsofrämjande arbete och stödja lärarna. I Norge finns nationella riktlinjer
som säger att det ska finnas 480 fysioterapeuter på de norska skolorna. Av Sveriges 290
kommuner är det få kommuner som har en fysioterapeut anställd inom elevhälsan, där
bland annat Malmaskolan i Kolsva. Kungsbacka borde vara en av de kommunerna som följer
med och breddar kompetensen inom elevhälsan! Fysioterapeuter har en specifik kompetens
inom kropp, träning, hälsa, smärta, stress – faktorer som kan gå från ohälsa till hälsa.

Vi föreslår att förvaltningen får i uppdrag att:
- Utreda möjligheten till att starta ett projekt med fysioterapeut som tillgång i
elevhälsan. Projektet skulle kunna finansieras ur resultatfonden.
- Projektet ska återredovisas i nämnden när det har varit igång under två terminer.
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