
 

 

 
Öckerö 2019-09-18 

 
KALLELSE till ledamöter 
UNDERRÄTTELSE till ersättare 
 

Beslutsorgan Barn- och utbildningsnämnden 
Tid och plats Onsdag 25 september kl 8.30 i Lejonet, kommunhuset 

 
Förmöte: Öckeröalliansen träffas kl. 7.45 i Lejonet 
                  Oppositionen träffas kl. 7.50 i Klätten 

ÄRENDEN 1 Val av justerare – Förslag: Claes Sandros  
Paula Erlandsson 2 Barnhälsoplan för förskolan (8.30) Bilaga 

Paula Erlandsson 3 Plan för modersmålsstöd och mottagande av 
nyanlända barn i förskolan (8.40) 

Bilaga 

Anna Bondemark 4 Elevhälsoplan (8.50) Bilaga 

Katarina Lindgren 5 Beslut uppdragshandling 1 Bilaga 

Katarina Lindgren/ 
Mats Sundström 
 

6 Ekonomisk uppföljning delår inkl åtgärdsplan Bilaga 

Katarina Lindgren 7 Bidragsnivåer för stöd till inackordering Bilaga 

Katarina Lindgren 8 Svar på medborgarförslag om replokal      Bilaga 

Katarina Lindgren 9 Underskottskompensation till fristående skolor 2018 Bilaga 

 10 Yrkande: Mer rörelse i skolan för ökad inlärning Bilaga 

 11 Redovisning av delegationsbeslut Pärm 
 
 
 
 
 
Nils Hjort 
 

Katarina Lindgren 
 
Katarina Lindgren 
 
Katarina Lindgren 
 
Martina/Katarina 
 
Andreas Persson 

 12 Information 

a. Information om publicering av protokoll och 
kallelser på kommunens hemsida (9.30) 

b. Skolchefen informerar 

c. Förskoleplanering 

d. Kvalitetsrapport övergång och samverkan 

e. Rapport GR 

f. Rapporter om kränkande behandling 

g. Information från kommunstyrelsen om 
fokusområden folkhälsa 

h. Balanslista 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bilaga 

  14 Övriga frågor  

   
 
 
  Martina Kjellqvist  Jacob Österlund 
  Ordförande   Nämndsekreterare 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Barn- och utbildningsnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Paula Erlandsson 
Ärende: Barnhälsoplan för förskolan 
Diarienummer: BOU 92/19   

 

Barnhälsoplan för förskolan 
 

Förslag till beslut 
Barnhälsoplan för förskolan antas. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Barnhälsoplan för förskola ska ge tydliga riktlinjer i uppdraget att arbeta främjande, 
förebyggande och inkluderande med barnhälsa.  
Planen ska kvalitetssäkra arbetet med barnhälsa för att skapa likvärdighet samt 
möjliggöra att barnen får utvecklas till sin fulla potential  
Planen tydliggör ansvar och roller mellan rektor, stödfunktioner och personal i 
förskolan och skapa delaktighet och samförstånd mellan rektor, stödfunktioner och 
personal. 
 
Beredning 
Idag finns det ingen gemensam plan för kommunens förskolor, därav uppdraget att 
ta fram planen för att skapa en likvärdighet i arbetet med barnhälsa i kommunen i 
enlighet med skollagen. Planen har arbetas fram av förskolans rektorer i samarbete 
med specialpedagoger. 
9 § Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin 
utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver. 

Om det genom uppgifter från förskolans personal, ett barn eller ett barns 
vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn är i behov av särskilt 
stöd, ska rektorn se till att barnet ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska ges 
möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda stödinsatserna. Lag 
(2018:1303). 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Ekonomi 
Ingen form av ekonomiska konsekvenser.  
 
 
Bedömning 
Med en gemensam plan för barnhälsoarbetet säkerställer och kvalitetssäkrar vi vårt 
arbete och uppdrag. 
 
 
Expediering av beslut 
Rektorer i förskolan 
Specialpedagoger i förskolan 
Personal i förskolan 
 
 
Bilagor 
Barnhälsoplan 
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Inledning
Barnhälsa ska genomsyra hela verksamheten genom att vi arbe-
tar främjande, förebyggande och inkluderande. 

Enligt Läroplanen för förskolan ska utbildningen präglas av om-
sorg om barnens välbefinnande och trygghet. Alla barn ska upp-
leva den tillfredsställelse och glädje det ger att göra framsteg, 
övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen. 
(Lpfö 18 s 10)

”Barns behov av särskilt stöd i sin utveckling kan 
inte förstås som en egenskap hos barnet utan är all-
tid situationsbundet. Behovet är relaterat till vad 
som händer i mötet mellan barnet, personal och mil-
jön i förskolan. Det betyder t ex att barn kan behöva 
stöd i sin utveckling i en miljö men inte i en annan.” 
(Allmänna råd ”Måluppfyllelse i förskolan” sid 22)

Förskolan ska utgå från att en god pedagogisk verksamhet som 
främjar hälsa och utveckling, det kräver förebyggande och häl-
sofrämjande arbete på organisations-, grupp- och individnivå. 
Det ska ske en kontinuerlig uppföljning, utvärdering och analys 
av utbildningen.

”Förskolan ska stimulera barns utveckling och lä-
rande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Ut-
bildningen ska utgå från en helhetssyn på barnet 
och barnets behov och utformas så att omsorg, ut-
veckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska 
främja allsidiga kontakter och social gemenskap och 
förbereda barnen för fortsatt utbildning”. 
(8 kap. 2 § skollagen)

https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65d5aa/1553968116077/pdf4001.pdf
https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65c87e/1553967244148/pdf3749.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
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Barnhälsoplanens syfte
Syftet med barnhälsoplanen är att: 

 ● förskolan arbetar främjande, förebyggande och inkluderande med barnhälsa 

 ● kvalitetssäkra arbetet med barnhälsa

 ● skapa likvärdighet för att möjliggöra att barnen får utvecklas till sin fulla potential 

 ● tydliggöra ansvar och roller mellan rektor, stödfunktioner och personal 

 ● skapa delaktighet och samförstånd mellan rektor, stödfunktioner och personal 

Främjande 
Med främjande menar vi 
att utgå från ett saluto-
gent perspektiv dvs att 
utgå från det välfunge-
rande.  

Förebyggande 
Med förebyggande 
menar vi att undanröja 
hinder i  utveckling och 
lärande. 

Inkluderande 
Inkludering innebär att 
extra anpassningar och 
särskilt stöd så långt 
som möjligt ges i den or-
dinarie gruppen istället 
för att skapa särlösning-
ar för barn i behov av 
särskilt stöd. 

Styrdokument, allmänna råd och vägledningar
Barnhälsoplanen tar sin utgångspunkt i följande styrdokument och bestämmelser:

Skollagen 
(se Riksdagens hemsida www.riksdagen.se)

Läroplan för förskola 
(se Skolverkets hemsida www.skolverket.se) 

Socialtjänstlagen 
(se Riksdagens hemsida www.riksdagen.se) 

Hälso- och sjukvårdslagen 
(se Riksdagens hemsida www.riksdagen.se) 

Barnkonventionen 
(se Unicefs hemsida www.unicef.se/barnkonventionen) 

Måluppfyllelse i förskolan
(se allmänna råd i förskolan https://www.skolverket.se/publikationer?id=3749)

https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65d5aa/1553968116077/pdf4001.pdf
https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65d5aa/1553968116077/pdf4001.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30
https://unicef.se/barnkonventionen
https://unicef.se/barnkonventionen
https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65c87e/1553967244148/pdf3749.pdf
https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65c87e/1553967244148/pdf3749.pdf
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Förhållningssätt
Barnhälsoarbetet utgår från ett gemensamt förhållningssätt kring vad barn behöver i 
sin lär- och uppväxtmiljö. Vi har i mötet med barn ett relationellt synsätt. 

”Relationellt synsätt – barns behov ses i relation till vad som händer i mö-
tet mellan barnet, med dess individuella förutsättningar, och den omgi-
vande miljön. Behov av särskilt stöd ska därmed inte förstås som en egen-
skap hos barnet utan är alltid situationsbundet. Utifrån detta synsätt ses 
barn som varande i svårigheter i stället för med svårigheter”. 
(Palla 2011) 

Detta innebär att: 

 ● vi ser att möjligheterna till förändring finns nu och framåt 

 ● vi uppmärksammar att barn svarar på den miljö och de 
förväntningar som skapas för dem 

 ● vi utforskar noggrant och lyfter upp barns egna förmågor 
och vi lyssnar till deras tankar och önskemål 

 ● vi vet att barn alltid gynnas, av att de vuxna i deras om-
givning samverkar och samarbetar positivt utifrån barnets 
behov 

Ledarskapet i utbildningen
Ledarskapet är centralt i utbildningsprocessen och inte minst är det viktigt att detta 
genomsyrar det dagliga arbetet. Rektor leder och fördelar arbetet och förskollärare 
leder barns utveckling och lärande. 

Hatties (2011) forskning visar att personalens ledarskap i barngruppen är den mest 
betydelsefulla faktorn för att påverka barnens utveckling och lärande.

Viktiga nycklar för framgång i 
ledarskapet handlar om att visa 
engagemang och empati som 
bygger upp goda relationer till 
barnen. Alla tar ansvar för sitt 
uppdrag och är tydliga i sin un-
dervisning.

”Barn gör rätt  
om de kan”.
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Barnhälsoarbete
En framgångsrik förskoletid är en av de viktigaste skyddsfaktorerna i ett livsperspek-
tiv. Detta innebär att det dagliga barnhälsoarbetet fokuserar på det välfungerande och 
en tilltro till att alla barn kan lära sig och utvecklas enligt läroplanens intentioner. Som 
en del av vårt främjande, förebyggande och inkluderande arbete har vi barnhälsomö-
ten, här deltar rektor, specialpedagog och personal. 

Det särskilda stödet kan exempelvis bestå av konsultation och handledning till perso-
nalen inom det specialpedagogiska, medicinska eller psykologiska området och även 
inom andra professionsområden. En förändring av antalet barn och vuxna i barngrup-
pen eller anpassning av lokalerna kan vara andra stödformer. 

Processkarta
Barnhälsoarbetet är en del av det dagliga arbetet och ingår i förskolans uppdrag.

”För att säkerställa att insatserna är tillräckliga och fungerar behöver de 
kontinuerligt följas upp och utvärderas. Det är inte reglerat hur stödinsat-
ser i förskolan ska dokumenteras, men en dokumentation behövs för att 
kunna utvärdera om insatsen haft önskad effekt”. 
(Prop. 2009/10:165 sid. 350)

Hur blev det?

Var är vi?

Vart ska vi?
Hur gör vi?

1. 
Arbetslaget kart-
lägger och plane-
rar utbildningen
och dokumen-
terar.
(Bilaga 1)

2. 
Arbetslaget reflek-
terar,
analyserar och 
dokumenterar 
kontinuerligt.
Specialpedagog 
gör verksamhets-
besök. 
Personal har 
tillsammans med 
rektor och special-
pedagog samtal/
möte kontinuerligt 
för att arbeta 
främjande och 
förebyggande.

5.
Arbetslaget 
upprättar en 
handlingsplan 
(Bilaga 3) i sam-
råd med rektor, 
specialpedagog 
och vårdnadsha-
vare. Anpassning-
ar som genomförs 
i utbildningen 
dokumenteras.
Specialpedagog 
finns som stöd 
vid upprättande 
av handlingsplan. 
Handlingsplanen 
skickas till rektor 
och  specialpe-
dagog.

4.
Behov av enskild kartlägg-
ning sker här med stöd av  
en kartläggning. 
(Bilaga 2)

7. 
Utifrån utvärde-
ring/analys av 
anpassningar/
stöd-insatser i 
handlingsplanen 
fattar rektor be-
slut om ytterligare 
insatser om sär-
skilt stöd i samråd 
med specialpe-
dagog.

3.
När det uppstår 
en situation som 
kräver förändring 
i utbildningen, 
går arbetsla-
get tillbaka till 
kartläggningen  
för att analysera 
och reflektera 
över sitt arbete, 
ev. uppdateras 
kartläggningen.
Vid behov sker 
samråd med spe-
cialpedagog.

Främjande, förebyggande  
och inkluderande

6. Uppföljning av 
handlingsplan 
sker kontinuerligt 
av arbetslaget för 
att följa upp hur 
anpassningar/
stöd-insatser 
fungerar.  
(Bilaga 4)
Arbetslaget utvär-
derar anpassning-
arnas/stödinsat-
sernas effektivitet 
i samråd med 
rektor, speci-
alpedagog och 
vårdnadshavare.

https://www.regeringen.se/49b729/contentassets/c507a849c3fa4173b7d03df20bad2b59/den-nya-skollagen---for-kunskap-valfrihet-och-trygghet-hela-dokumentet-prop.-20092010165
https://onet.ockero.se/grupper/filer.4.48727f18159d824cc4da402e.html?file=18.32013ad716c93c570e5150eb
https://onet.ockero.se/grupper/filer.4.48727f18159d824cc4da402e.html?file=18.2d2df40616611053570a4e92
https://onet.ockero.se/grupper/filer.4.48727f18159d824cc4da402e.html?file=18.2d2df40616611053570a4e92
https://onet.ockero.se/grupper/filer.4.48727f18159d824cc4da402e.html?file=18.2d2df40616611053570a4e92
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Rektor har särskilt ansvar för att det bedrivs ett främjande, förebyggande och in-
kluderande barnhälsoarbete. 

Som pedagogisk ledare i förskolan har rektor det övergripande ansvaret för att 
verksamheten bedrivs enligt skollagen, målen i läroplanen och uppdraget i dess 
helhet. 

Rektor är ansvarig för förskolans kvalitet genom det systematiska kvalitets och ut-
vecklingsarbetet och har då inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att verksam-
heten utformas så att barnen får de utmaningar och det särskilda stöd de behöver.

Specialpedagog i förskolan arbetar främjande, förebyggande och inkluderande 
med fokus på pedagogisk utveckling och med barn i behov av särskilt stöd. 

Uppdraget avser att främja barns utveckling, lärande och likvärdighet genom att 
vara ett stöd för rektor, förskollärare och arbetslaget i förskolan. 

Förskollärare och arbetslaget ska arbeta främjande, förebyggande och inkluderan-
de i förskolan. 

Förskollärare ansvarar för att kartläggning, dokumentation, uppföljning och ut-
värdering sker kontinuerligt tillsammans med arbetslaget i förskolan, enligt barn-
hälsoplanens processkarta.

 

 
REKTOR

 
 

FÖRSKOLLÄRARE 
ARBETSLAGET

SPECIAL- 
PEDAGOG
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Samverkan mellan förskola och vårdnadshavare
Rektor, förskollärare och arbetslag arbetar tillsammans för att skapa bra förutsätt-
ningar för barnets utvecklingsmöjligheter. Rektor ansvarar för resursfördelning och 
stödåtgärder. 

Vårdnadshavares delaktighet i förskolans arbete med barnen är en viktig förutsättning 
för att skapa goda relationer och goda möjligheter till barnets utveckling och lärande. 
Samtal mellan personal och vårdnadshavare sker fortlöpande. Vid behov deltar rektor 
och/eller specialpedagog. På dessa samtal planeras och utvärderas strategier/insatser 
i verksamheten som följer processkartan. 

”Personalen ska föra fortlöpande samtal med barnets vårdnadshavare 
om barnets utveckling. Minst en gång varje år ska personalen och barnets 
vårdnadshavare därutöver genomföra ett samtal om barnets utveckling 
och lärande (utvecklingssamtal). Förskollärare har det övergripande an-
svaret för utvecklingssamtalet” 
(Skollagen, kap 8 § 11) 

Egenvård av barn 
Ibland behöver barn någon form av hälso- och sjukvårdsåtgärd under sin vistelse i för-
skolan. En läkare kan bedöma om en åtgärd kan utföras som så kallad egenvård. Det 
innebär att förskolans personal eller barnet självt kan utföra åtgärden efter instruk-
tion. Detta ska dokumenteras i en egenvårdsplan.
(Egenvård i förskola) 

Samverkan mellan förskola och skola 
En bra övergång mellan förskola och skola är viktig. Rutiner för övergången från för-
skola till skola har positiva effekter på barns psykiska hälsa och utveckling. 

Rutinerna kan till exempel innebära att barn och föräldrar besöker skolan. Förskolor 
och skolor behöver utvärdera sina insatser för att garantera barnen en bra övergång 
och sedan upprätta rutiner för denna övergång, så att alla barn får samma chanser till 
en god skolstart.
(Rapporten ”Förskolans påverkan på barns hälsa” Folkhälsomyndigheten) 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/5a784ae1-637b-4d46-9846-59fbc56ac6e0/Beslut%20om%20egenv%c3%a5rd%202013-07.pdf?a=false&guest=true
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/3addb7a81de44a8b8a8f4bfa29b8306c/forskolans-paverkan-barns-halsa-01086.pdf
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Arbetsgång kring stödinsatser
Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg 
omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och 
utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja 
allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. 
(Skollagen Kap. 8 § 2)

Barns behov av särskilt stöd i sin utveckling kan inte förstås som en egenskap hos 
barnet utan är alltid situationsbundet. Behovet är relaterat till vad som händer i mötet 
mellan barnet, personalen och miljön i förskolan. Det betyder till exempel att barn kan 
behöva stöd i sin utveckling i en miljö, men inte i en annan. 
(Allmänna råd ”Måluppfyllelse i förskolan, s.22)

Material som ingår i upprättande av handlingsplan

1. PEDAGOGISK KARTLÄGGNING 
Arbetslaget ansvarar för den pedagogiska kartläggningen

2. HANDLINGSPLAN 
Handlingsplanen upprättas av arbetslaget med stöd av  
specialpedagogen. 
Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid  
utformningen av de särskilda stödinsatserna.

3. UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING 
Uppföljning och utvärdering av handlingsplanen sker i  
arbetslaget med stöd av specialpedagogen.  
Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid  
utformningen av de särskilda stödinsatserna.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65c87e/1553967244148/pdf3749.pdf
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Plan för modersmålsstöd och 
mottagande av nyanlända barn i förskolan 
 

Förslag till beslut 
Plan för modersmålsstöd och mottagande av nyanlända barn i förskolan antas. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Förskolans uppdrag, att arbeta med att barn med ett annat modersmål än svenska 
ges möjligheter att kommunicera på såväl svenska som sitt modersmål, 
kvalitetssäkras genom att arbeta med planen. 
 
Beredning.  
Idag tar förskolorna emot ett varierat antal barn med ett annat modersmål än 
svenska. Därför finns ett behov av en gemensam plan för kommunens förskolor för 
att skapa en likvärdighet i arbetet med modersmål och mottagande av nyanlända i 
kommunen i enlighet med skollagen.  
Planen har arbetas fram av förskolans rektorer i samarbete med specialpedagoger. 
 
 
Ekonomi 
Ingen form av ekonomiska konsekvenser.  
 
 
Bedömning 
Med en gemensam plan för modersmålsstöd och mottagande av nyanlända i 
förskolan säkerställer och kvalitetssäkrar vi vårt arbete och uppdrag. 
 
Expediering av beslut 
Rektorer i förskolan, specialpedagoger i förskolan, personal i förskolan. 
 
Bilagor 
Plan för modersmålsstöd och mottagande av nyanlända barn i förskolan 



 
 

 

Underskrift av berörd chef 
Katarina Lindgren 
Skolchef 
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Styrande dokument 

Utdrag ur Skollag (2010:800) om modersmål i förskola.  

8 kap. Förskolan 

Modersmål 

10 § Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att 

utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. 

Utdrag ur läroplanen för förskolan Lpfö 18 

Förskolans värderingar och uppdrag sid 5. 

Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva 

med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en social och 

kulturell mötesplats som ska främja barns förståelse för värdet av mångfald. Kännedom om 

olika levnadsförhållanden och kulturer kan bidra till att utveckla en förmåga att förstå och 

leva sig in i andra människors villkor och värderingar. 

Förskolans värderingar och uppdrag, sid 8, 9. 

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga 

stor vikt vid  att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta 

tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barn med ett annat 

modersmål än svenska ska ges möjligheter att utveckla både det svenska språket och sitt 

modersmål. 

 Förskolans värderingar och uppdrag, sid 9. 

I förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla kulturarv – värden, traditioner och 

historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa. Förskolan ska också se till att 

olika kulturer synliggörs i utbildningen.  

 
I förskolan möts människor från olika kulturer som talar olika språk. Med rätt stöttning kan de 

flerspråkiga barnen utveckla både sitt modersmål och svenskan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/?bet=2010:800
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Modersmål – en integrerad del av verksamheten 

 

”Forskningen visar att modersmålet är avgörande för barnets identitets- kunskaps- och 

språkutveckling. Som framgår av rubriken skall modersmålsstödet vara en integrerad del i den 

vardagliga verksamheten och ingå så långt som möjligt i alla förskolans förekommande 

aktiviteter.”  Flerspråkighet i förskolan s 24 

 

Barns grundläggande språkutveckling sker under förskoleperioden. De första åren i barnets liv 

är den period då det lättast befäster grunderna i de språk barnet senare skall behärska. I 

världen är det vanligare att vara flerspråkig än att vara enspråkig, detta gynnar såväl individ 

som samhälle. Man behöver aldrig välja mellan svenska och sitt modersmål. När ett barn med 

annat modersmål börjar i förskolan, är det många ord och begrepp som är nya. Det är viktigt 

att barnet får lära sig nya ord och begrepp både på svenska och på sitt modersmål. 

Syftet med modersmålsstöd/interkulturellt förhållningssätt 
 

 Barnet ska bli aktivt flerspråkigt.   

 Stimulera barnets förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål. 

 Utveckla ordförrådet på modersmålet, med tyngdpunkt på de begrepp som 

förekommer på förskolan. 

 Synliggöra barnets traditioner och högtider samt förklara svenska traditioner och 

högtider. 

 Stärka barnets kulturella identitet.  

 Uppmuntra och ta tillvara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga 

världen. 

                            

                                           Interkulturellt förhållningssätt  

 

Ett interkulturellt förhållningssätt innebär att kulturer möts, berikar och skapar en förståelse 

för varandra. I förskolan sker det genom att personalen, barnet och barnets familj interagerar. 

Förskolepersonalen behöver känna till vilka språk och kulturer barnen är en del av, men det är 

också viktigt att komma ihåg att barn kan identifiera sig med flera kulturtillhörigheter. 

Förskolan har en viktig roll i att lägga grunden för barnens förståelse för olika språk och 

kulturer. I den reviderade läroplanen står det i del 1 under rubriken Förståelse och 

medmänsklighet: ”Det svenska samhällets ökande internationalisering ställer höga krav på 

människors förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. 

Förskolan är en social och kulturell mötesplats som ska främja barnens förståelse för värdet 

av mångfald. Kännedom om olika levnadsförhållanden och kulturer kan bidra till att utveckla 

en förmåga att förstå och leva sig in i andra människors villkor och värderingar.” 

 

För att fördjupa diskussionerna i arbetslaget kan man använda bifogade frågor. (se bilaga 1) 
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Arbetssätt  
 

Information om varje barns och familjs språksituation är en förutsättning för att på bästa sätt 

tillgodose barnets språkutveckling. Detta sker under inskolningen genom ett 

språkplaneringssamtal och en kartläggning av språkdomäner med vårdnadshavare  
(se bilaga 2 och 3).  
Samarbetet med familjen handlar både om att lyfta in modersmålet och hemkulturen i 

förskolans värld och att också stärka familjens betydelse. 

Samtliga i arbetslaget ska ha god kännedom om vilka språkgrupper förskolan har i sin 

verksamhet. Rektor ska ha god kännedom om i vilken omfattning nyanlända och flerspråkiga 

barn finns inskrivna på respektive enhet. Därför ska varje avdelning vid terminsstart fylla i 

blankett, sammanställning kartläggning modersmål (se bilaga 4). 

 

 

Det är viktigt att tänka igenom hur man bäst utnyttjar vardagens alla situationer till språklig 

stimulans så att barnet ges kognitiva och språkliga utmaningar. Genom att berätta och skapa 

sammanhang kan barnet få förförståelse för ord och begrepp. I observationer och reflektioner 

kring barnets språkutveckling säkerställer vi att barnet har förstått det viktigaste vad som 

kommunicerats. 

 

Så kan du utveckla ett interkulturellt förhållningssätt i förskolan: 

 Ha en positiv och nyfiken inställning till barnens olika kulturella erfarenheter. 

 Var beredd att vidga ditt synsätt, lyssna och utbyta tankar och erfarenheter med både 

barn och vårdnadshavare. 

 Se till att ni erbjuder böcker och andra texter som visar barnens olika sammanhang 

och kulturella referensramar. 

 Låt barnen skapa egna texter, filmer och annat material som utgår från deras 

erfarenheter, så kallade identitetstexter. 

 Se över den pedagogiska miljön ur ett interkulturellt perspektiv, och reflektera till 

exempel över vilken musik, bilder och annat material som ni erbjuder. 
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Arbetssätt nyanlända barn och familjer 

 
Nyanlända ska tas emot i våra förskolor så snart det är möjligt med hänsyn till deras 

personliga förhållanden. Rätten till likvärdig utbildning är en del av barnkonventionen. 

Förskolans uppdrag startar då vårdnadshavare söker plats inom förskolan. För att förskolan 

ska kunna ta hänsyn till varje nyanlänt barns styrkor och behov vid planering av 

verksamheten krävs en kartläggning. Sett i relation till inskolningssamtalet innebär det ett 

fördjupat samtal med barnets vårdnadshavare om sådant som är viktigt för förskolan att veta 

om barnet. ( se bilaga 6  Kartläggningssamtal)  

 

Samverkan med vårdnadshavare 
 

För att skapa bra förutsättningar är det viktigt för barnet att vi skapar förtroendefulla 

relationer. Barnets vårdnadshavare behöver information om förskola, samhälle och 

föräldraskap i Sverige. Deras erfarenheter och kunskaper behöver bli sedda som värdefulla 

tillgångar.  

  

Information med inspiration, råd och stöd  

 Två språk eller flera 

https://www.skolverket.se/sok#query/tv%C3%A5%20spr%C3%A5k%20eller%20flera 

 Förskolan är till för ditt barn 

https://www.skolverket.se/publikationsserier/informationsmaterial/2011/forskolan-ar-till-

for-ditt-barn 

 Inspiration modersmål  

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-

arbetet/resurser-for-undervisning-i-modersmal 

 Flerspråkighet i förskolan 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-

arbetet/flersprakighet-i-forskolan 

 Arbeta språkutvecklande i förskolan 

 https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-

arbetet/flersprakighet-i-forskolan#h-Arbetasprakutvecklandeibarngruppen 

 

 

Resurser att tillgå 
Personal på avdelningen 

- Språkutvecklande arbetssätt 

- Interkulturellt förhållningssätt 

- Språklig lärmiljö 

Personal på enheten som talar samma språk som barnet. 

https://www.skolverket.se/sok#query/tv%C3%A5%20spr%C3%A5k%20eller%20flera
https://www.skolverket.se/publikationsserier/informationsmaterial/2011/forskolan-ar-till-for-ditt-barn
https://www.skolverket.se/publikationsserier/informationsmaterial/2011/forskolan-ar-till-for-ditt-barn
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/resurser-for-undervisning-i-modersmal
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/resurser-for-undervisning-i-modersmal
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/flersprakighet-i-forskolan
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/flersprakighet-i-forskolan
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/flersprakighet-i-forskolan#h-Arbetasprakutvecklandeibarngruppen
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/flersprakighet-i-forskolan#h-Arbetasprakutvecklandeibarngruppen
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- Språkkunskaperna ska användas i det dagliga arbetet.  

- Flerspråkig personal ska vara en resurs för kollegor.  

- Samarbete ska ske med barnets familj och inom arbetslaget.  

- Boka tolk vid alla former av samtal med vårdnadshavare. 

 

 

 

 2019, Bilaga 1 

 

 

Interkulturellt förhållningssätt och språkutvecklande arbetssätt 

 
1. Hur arbetar vi med språklig och kulturell mångfald?  

 

 ___________________________________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________________  

 

 

2. På vilket sätt syns det att förskolan är mångkulturell? 

 

 ___________________________________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________________  

 

3. Vad vet vi om våra barns hemkulturer? Vad behöver vi veta mer? 

 

 

 ___________________________________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________________  

 

 

 

4. Hur kan vi få föräldrarna mer delaktiga i förskolan? Hur skapar vi bra relationer? 

 ___________________________________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________________  

 

 

5. Hur tar vi tillvara på barns, föräldrars och personals erfarenheter och kunskaper kring 

flerspråkighet? 

 

 ___________________________________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________________  
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6. På vilket sätt är det en tillgång att arbeta i mångkulturella grupper? 

 

 ___________________________________________________________  

 

 

 

                                                                                             2019, Bilaga 2 

 

 

 

 

 

 

Stödmaterial för kartläggning av språkstimulerande miljöer med fokus på flerspråkighet 

 

 

Flerspråkighet Exempel: Personalen… 

Personalen erbjuder material och 
aktiviteter på olika språk 

…sjunger sånger på olika språk 
…erbjuder böcker på olika språk 
…tittar på filmer på andra språk 

Personalen synliggör de olika språken 
som finns på avdelningen på ett jämlikt 
sätt 

…hälsar på barnen på deras modersmål 
…initierar diskussioner om vad olika saker heter 
på olika språk 
…sätter upp ord skrivna på olika språk på 
väggen 

Personalen stödjer vårdnadshavarna i 
att deras modersmål är viktigt 

…stärker vårdnadshavarna i att använda 
modersmålet 
…inkluderar vårdnadshavarna genom att t.ex. 
fråga om ords betydelse, vanliga sagor, sånger 
etc. 

Personalen tar vara på språkkompetens 
i arbetslaget 

…som talar samma modersmål som barnen 
förstärker språket genom att benämna på både 
svenska och modersmålet 

Personalen använder digitala verktyg i 
arbetet med flera språk 

…använder översättningsappar i samtal med 
barn och vårdnadshavare 
…använder appar och program med flera språk 
…använder t.ex. Skype Education för att prata 
med barngrupper som talar ett annat språk 
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 2019, Bilaga 3 

 

 

Språkplaneringssamtal som ska fyllas i vid  

inskolningssamtalet förskola 1-5år 
 

Vid behov beställs tolk. 

Broschyren ”Förskolan är till för ditt barn” delas ut i samband med inskolningssamtalet. 

 

Datum för samtal: ______________________  Förskola/Avd: _________________________  

 

Barnets namn: _________________________ Barnets födelsedatum: ___________________  

( stryk under tilltalsnamnet) 

 

Barnets modersmål (ett eller flera): _______________________________________________  

 

Vilket/vilka språk talas mellan: 

1. Barn och vuxna: _____________________ 2. Mellan syskon: _______________________  

 

3. Mellan vuxna: _______________________  

 

Från vilket land kommer familjen? _______________________________________________  

     

Är barnet fött i Sverige? _________ Vilket år kom barnet till Sverige? __________________  

 

Har barnet gått i förskola tidigare?  

Vilken/vilka i så fall? ________________________________________________________  

 

Hur länge? _________________________________________________________________  

 

Berätta om ert barns språkutveckling:  

 

 ___________________________________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________________  

 

Härmed godkänner jag/vi att språkplaneringssamtalet får överlämnas till annan förskola eller 

förskoleklass. 

 

 _____________________________________     ___________________________________  

Vårdnadshavare  namnteckning Vårdnadshavare  namnteckning 

 

Personalens namn: ______________________  

 

Användes tolk:  Ja:  _    Nej:   __   (Sätt ett kryss)  
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      2019, Bilaga 4   
    

 

 
         
Språkdomäner         

 

Datum: Personal:  

Barnets namn: Modersmål:  

 

 

 

  
Fylls i tillsammans med 

vårdnadshavare för att 

synliggöra i vilka situationer 

barnen använder sina olika 

språk. Färgkoda enligt nedan. 

Flera färger kan användas i 

samma cirkel. Uppföljning görs 

kontinuerligt. 

För-
skolan 

Leken inne 

Lärande 

aktiviteter 

Kompisar 

 

Leken ute 
Personal 

Måltider 

Aktiviteter 

Kompisar 

 

Annan 

sysselsättning 

Dator/ 

Lärplatta 

Böcker TV 

Relationer 

Syskon 

Kompisar 

 
Mor-/ 

farföräldrar 

Pappa 

Mamma 

Annan släkt 

Grannar 

Gul = Svenska 

Röd = modersmål 1 
Blå = modersmål 2 
Grön = modersmål 3 
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   2019, Bilaga 5a 

                       

 

 

Kartläggning modersmål 
Förskola: 

Avdelning: 

 

Barnets 

namn 

Födelseår Modersmål 

1 

Modersmål 

2 

 

Modersmål 

3 

Nyanländ? 
> 4 år 

Ankomst 

år/månad 
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    2019 Bilaga 5b 

 

 

 

Kartläggning språk 
 

     

 

 

 

Personalens namn Språk 1 Språk 2 

 

Språk 3 Arbetsplats  
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Barn- och utbildningsnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Anna Bondemark 
Ärende: Elevhälsoplan för grundskolan och grundsärskolan 
Diarienummer: BOU 94/19   

 

Elevhälsoplan för grundskolan och 
grundsärskolan 
 

Förslag till beslut 
Elevhälsoplan för grundskolan och grundsärskolan antas. 
 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Förvaltningen har utarbetat ett förslag till en ny uppdaterad elevhälsoplan för 
grundskolan och grundsärskolan. 
En elevhälsoplan ska finnas och vara ett stöd för ledning och personal. Den ska 
hjälpa till att finna en struktur i elevhälsoarbetet. I elevhälsoplanen beskrivs bl.a. 
ansvarsfördelning, möjlighet till stödfunktioner, rutiner samt skollagens krav på en 
likvärdig lärandemiljö för eleverna.  
 
Ekonomi 
Ingen form av ekonomiska konsekvenser.  
 
Bedömning 
Med en elevhälsoplan tydliggörs och kvalitetssäkras elevhälsoarbete på alla nivåer i 
organisationen. 
 
Expediering av beslut 
Rektorer 
personal i grundskolan och grundsärskolan. 
 
Bilagor 
Elevhälsoplan 
 
Underskrift av berörd chef 
Katarina Lindgren 
Skolchef 



ELEVHÄLSOPLAN
Till stöd för ledning och personal inom grundskolan 
som inkluderar förskoleklassen, fritidshemmen och 
grundsärskolan i Öckerö kommun.

2019-2022

Beslutsdatum: 2019-09-25
Beslutande: Barn- och utbildningsnämnden
Giltlighetstid: Tillsvidare
Dokumentansvarig: Katarina Lindgren, skolchef
Upprättad av: Anna Bondemark
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Elevhälsoplan Öckerö Kommun 
2019-2022

Grundskolan (inkl. förskoleklassen, fritidshemmen)  
och Grundsärskolan



Elevhälsoplan 2019-2022
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Inledning
Elevhälsoplanen ska vara ett stöd för ledning och personal i 
grundskolan och grundsärskolan, så att det finns en struktur 
i elevhälsoarbetet på respektive skolenhet. Alla ska känna till 
ansvarsfördelning, möjlighet till stödfunktioner, rutiner samt 
skollagens krav på en likvärdig lärandemiljö för eleverna.

Elevhälsoarbetet ska ha elevernas bästa i fokus i enlighet med 
barnkonventionen. Det hälsofrämjande och förebyggande 
arbetet ska riktas till alla elever i skolan.

I de övergripande målen för Öckerö kommun mandatperio-
den 2019-2022 finns följande mål som rör barn och utbild-
ningsförvaltningen:

Denna elevhälsoplan är ett led i arbetet för att uppnå dessa 
mål.

Elever har för-
bättrade förutsätt-
ningar för fortsatta 

studier

Barn och elever 
får det stöd de be-

höver av kommunen 
för ett ökat välbefin-

nande.
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Styrdokument, allmänna råd och vägledningar
Elevhälsoplanen grundar sig bl.a. på följande styrdokument, allmänna råd och vägled-
ningar:

Vägledning för elevhälsan

Skollagen 
(se Riksdagens hemsida www.riksdagen.se)

Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet. 
(se Skolverkets hemsida www.skolverket.se) 

Läroplan för grundsärskolan 
(se Skolverkets hemsida www.skolverket.se) 

Skolverkets allmänna råd: 
 ● Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram
 ● Att främja närvaro och uppmärksamma, utreda, och åtgärda frånvaro i skolan 
 ● Skolverkets allmänna råd: Mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan

(se Skolverkets hemsida www.skolverket.se)

Socialtjänstlagen 
(se Riksdagens hemsida www.riksdagen.se) 

Hälso- och sjukvårdslagen 
(se Riksdagens hemsida www.riksdagen.se) 

Patientsäkerhetslagen
(se Riksdagens hemsida www.riksdagen.se) 

Patientdatalagen 
(se Riksdagens hemsida www.riksdagen.se)

Barnkonventionen 
(se Unicefs hemsida www.unicef.se/barnkonventionen) 

Salamancadeklarationen
(se www.unesco.se)

Sida 5 av 21

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-11-4
http://www.riksdagen.se
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Elevhälsans mål och syfte

Elevhälsans uppdrag är enligt skollagen att främst arbeta förebyggande och hälsofräm-
jande och att bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och 
hälsa.

Elevhälsan utgör en integrerad del av skolans uppdrag och ska finnas med i skolans 
lärmiljö som helhet och i personalens arbete med samtliga elever. Det betyder att all 
personal i skolan har ansvar för att vara delaktiga i genomförandet av elevhälsoinsat-
ser.

Elevhälsoplanen ska:

 ● fungera som en vägledande ledstång i elevhälsoarbetet och ska säkerställa 
likvärdigheten mellan kommunens skolor.

 ● vara ett dokument som talar om hur elevhälsoarbetet på alla nivåer i orga-
nisationen ska bedrivas och tydliggöra ansvar och funktioner.

 ● vara ett stöd för rektorn i det systematiska kvalitetsarbetet på enheterna 
och stimulera till verksamhetsutveckling i arbetet med en samlad elevhälsa.

Elevhälsan:

 ● ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och bidra till att un-
danröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling.

 ● ska också bidra till att skapa förståelse för elevers olika förutsättningar, så 
att skolan kan anpassa kraven, bemötandet, stödet och den pedagogiska 
planeringen, samt se till att verksamhet bedrivs utifrån ett inkluderande 
förhållningssätt.

 ● ska tidigt uppmärksamma och sätta in åtgärder för elever som riskerar att 
inte nå uppsatta mål. 

Detta görs genom att:

 ● det finns en fungerande samverkan med all pedagogisk personal i skolan 
och mellan olika kompetenser i elevhälsan samt med externa enheter både 
i och utanför kommunen, såsom BUP, BNK, Habilitering och socialtjänst.

 ● elevhälsans arbete är organiserat så att det finns tid för förebyggande och 
hälsofrämjande arbete och har tydliga mål för sin verksamhet som utvärde-
ras och leder till utveckling.

 ● rutiner finns för att upptäcka, utreda och följa upp (utredning och uppfölj-
ning av) elevärenden och att rutiner finns för dokumentation.
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Rektor
Rektorn ska leda och samordna det pedagogiska arbetet samt besluta om skolans inre 
organisation. 

Rektor har ansvar för skolans resultat och för att organisera allt arbete på skolan. 

Rektor ska i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet nyttja skolans kompetenser 
och resurser, ta beslut om att en utredning genomförs när det finns signaler om att en 
elev behöver särskilt stöd för att nå målen eller uppvisar andra svårigheter i sin skolsi-
tuation. Under utredningen ska samråd ske med personal från elevhälsan om det inte 
anses uppenbart obehövligt.

Detta innebär att rektor ska:

 ● utforma undervisningen och elevhälsoarbetet så att eleverna får den led-
ning och stimulans, de extra anpassningar eller det särskilda stöd och den 
hjälp de behöver.

 ● ansvara för att kontakt upprättas mellan skola och hem, om det uppstår 
problem och svårigheter för eleven i skolan.

 ● upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera skolans plan mot diskrimine-
ring och kränkande behandling för att förebygga och motverka alla former 
av diskriminering och kränkande behandling.

 ● anpassa lärmiljö, resursfördelning och stödåtgärder för elevernas utveck-
ling.

 ● ansvara för att varje elev samt vårdnadshavare erbjuds utvecklingssamtal 
varje termin för att delta i den formativa processen mot måluppfyllelse.

 ● ansvara för att pedagogisk utredning påbörjas om det finns oro för att en 
elev inte når målen. Fatta beslut om upprättande av åtgärdsprogram eller 
inte, anpassad studiegång samt särskild undervisningsgrupp och informera 
föräldrar om möjligheten att överklaga beslutet.

 ● integrera ämnesövergripande kunskapsområden exempelvis jämställdhet, 
sex och samlevnad samt riskerna med tobak, alkohol och andra droger.
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Läraren
Läraren har ansvar för att ett förebyggande arbete för elevers kunskapsutveckling, triv-
sel och social utveckling bedrivs inom ramen för undervisningen och har de det primä-
ra ansvaret för elevernas hälsa i klassen. 

Läraren har ansvar för att uppmärksamma, anmäla, kartlägga om det kan befaras att 
en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås eller uppvisar an-
dra svårigheter i skolsituationen.  

Efter rektors beslut om åtgärdsprogram ansvarar läraren för att det efterföljs.

Detta innebär att läraren ska:

 ● arbeta främjande och skapa ett gott skolklimat med hög delaktighet, goda 
relationer mellan elever och mellan elever och lärare.

 ● ge ledning, stöd och stimulans genom en undervisning som möter alla elev-
er.

 ● ge stöd i form av extra anpassningar.

 ● uppmärksamma om behov av särskilt stöd kan komma att behövas och an-
mäla detta till elevhälsa, där rektor ingår.

 ● utreda kartlägga och göra en pedagogiska bedömning i samråd med arbets-
laget och elevhälsan.

 ● följa upp åtgärdsprogram
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Elevhälsoplan 2019-2022

Sida 9 av 21

Specialpedagogen ska:

 ● tillsammans med rektor bidra till utveckling av det pedagogiska arbetet för 
att möta behoven hos alla barn och elever i verksamheten. 

 ● arbeta aktivt och förebyggande för att lärmiljön ska vara anpassad för att 
möta olikheter.

 ● identifiera, analysera och undanröja hinder som orsakar svårigheter i lär-
miljön.

 ● i samverkan med lärare utreda elevens behov av särskilt stöd och vid behov 
göra kompletterade utredningar på skol, grupp och individnivå. 

 ● utreda läs och skrivsvårigheter samt matematiksvårigheter.

 ● implementera metoder och arbetssätt som främjar elevers utveckling mot 
målen.

 ● bidra med kontakt med andra stödfunktioner.

 ● samverka med vårdnadshavare för de barn och elever som är i behov av 
särskilt stöd, kring lärande och utveckling.

 ● bistå i arbetet med eller utarbeta åtgärdsprogram tillsammans med lärare. 

 ● samverka med berörda medarbetare vid exempelvis överlämningar mellan 
olika verksamheter, stadier och skolor.

 ● ge rådgivning och handledning i pedagogiska frågor till arbetslag/pedago-
ger.

Specialpedagogiska kompetensen

Specialpedagog
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Specialläraren inriktar sitt arbete med enskilda elever eller mindre grupper.

Det innebär att specialläraren ska:

 ● ta initiativ till, analysera och medverka i förebyggande arbete och bidra till 
att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer för elever och grup-
per.

 ● vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare till arbetslag/lärare i frå-
gor rörande specialundervisning.

 ● genomföra pedagogiska utredningar och göra analyser i lärmiljöer där 
eleven får sin undervisning samt utforma ett individanpassat arbetssätt för 
elever i behov av särskilt stöd.

 ● utreda läs- och skrivsvårigheter samt matematiksvårigheter.

 ● bistå i arbetet med eller utarbeta åtgärdsprogram tillsammans med lärare.

 ● samverka med vårdnadshavare för de elever som är i behov av särskilt stöd, 
kring lärande och utveckling.

Uppdraget för specialpedagog respektive speciallärare kan variera och utfor-
mas av behovet på respektive enhet.

Speciallärare
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Skolsköterskan ska:

 ● arbeta utifrån ett helhetsperspektiv med ett förebyggande och hälsofräm-
jande synsätt och med hälsans betydelse för lärandet i fokus.

 ● verka för en god, såväl fysisk som psykosocial, arbetsmiljö för eleverna i 
skolan. 

 ● ge elever och föräldrar råd om hälsosamma levnadsvanor och om faktorer 
som bidrar till hälsa/ohälsa. 

 ● fungera som stödperson och rådgivare inom hälso- och sjukvårdsfrågor.

 ● erbjuda hälsobesök/hälsosamtal till alla elever i förskoleklass, åk 2, åk 4, 
åk 6 och åk 8. 

 ● erbjuda vaccinationer enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet.

 ● samverka i ärenden med primärvård, landsting och socialtjänst utifrån det 
medicinska perspektivet.

Medicinska kompetensen

Skolsköterska / Skolläkare
Den legitimerade medicinska kompetensen består av skolsköterska och skolläkare. 
Deras  arbete styrs bl.a. av skollagen, hälso-sjukvårdslagen och socialstyrelsens före-
skrifter. Skolsköterskan och skolläkaren ska verka enligt vetenskap och beprövad er-
farenhet.
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Skolkuratorn: 

 ● har kunskap i bla. psykososocialt arbete, socialt förändringsarbete och ar-
betar utifrån ett helhetssyn på individ, grupp och organisationsnivå. 

 ● bidrar med ett socialt och psykosocialt perspektiv i utvecklingen av den 
pedagogiska verksamheten som en del av elevhälsans hälsofrämjande och 
förebyggande uppdrag.

 ● organiserar och genomför insatser på gruppnivå.

 ● erbjuder stöd/motivationssamtal med enskilda elever relaterade till skolsi-
tuationen.

 ● utreder och bedömer den sociala och psykosociala situationen för enskilda 
elever inför tex. elevernas mottagande i grund- och gymnasiesärskola.

 ● initierar och medverkar i anmälningar till socialtjänst.

Psykosociala kompetensen

Skolkurator
Skolkuratorn är socionom eller har en annan likvärdig utbildning och står för den psy-
kosociala kompetensen vilket omfattar kunskap i beteendevetenskap, samhällets stöd-
system med särskild inriktning på barn, ungdom och familj. 



Elevhälsoplan 2019-2022

Sida 13 av 21

Psykologiska kompetensen

Skolpsykolog 

Den legitimerade psykologiska kompetensen omfattar: 

 ● kunskap om barns och ungdomars utveckling och förutsättningar för inlär-
ning och förändringsprocesser.

 ● kunskap om livskriser och deras samband med tidigare livserfarenheter. 

 ● kunskap om kommunikation och samspel mellan människor på grupp och 
organisationsnivå.

Legitimationen medför självständigt professionsansvar gällande insats, metod 
och arbetsinstrument.

Skolpsykologen:

 ● handleder personal och bidrar med konsultationer.

 ● gör psykologutredning/bedömning  på uppdrag med ett definierat syfte. 

 ● ska bidra med psykologisk kunskap för att främja en god elevhälsa.

 ● ger råd och stöd till föräldrar.
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Logopediska kompetensen
Den legitimerade logopediska kompetensen styrs både av skollagen och hälso- och 
sjukvårdslagen. 

Logopeden: 

 ● bidrar med språklig kompetens gällande den enskilda eleven för att ge ökad 
förståelse som leder till genomtänkta åtgärder, förhållningssätt, goda ut-
vecklingsmöjligheter och lärandemiljöer för elever i svårigheter.

 ● ger konsultation och handledning till personal i skolan om elevernas ut-
veckling av tal, språk och kommunikation samt hur det påverkar läs- och 
skrivinlärning. 

 ● arbetar förebyggande kring utveckling av språk, tal och kommunikation 
samt läsning och skrivning. 

 ● utreder och bedömer elevers förmåga inom tal, språk och kommunikation 
efter behov från skolan. 

 ● ger råd och stöd till föräldrar.

 ● ansvarar för kontakt med externa enheter

Central Specialpedagog

Den centrala specialpedagogen:

 ● arbetar övergripande för att utveckla det specialpedagogiska arbetet och att 
det hälsofrämjande och förebyggande arbetssättet utvecklas.

 ● bevakar och sprider aktuell forskning inom det specialpedagogiska fältet.

 ● bidrar tillsammans med rektorer och specialpedagoger till utveckling av det 
pedagogiska arbetet för att möta behoven hos alla barn och elever i verk-
samheten.

 ● är en kvalificerad samtalspartner i pedagogiska frågor till rektorer och 
medarbetare.

 ● bidrar med rådgivning, konsultation och handledning till lärare/arbetslag.

 ● bistår med specialpedagogiska utredningar där behov finns.
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Studievägledare
Studie- och yrkesvägledaren vägleder elever i framtidsplanering

Studie- och yrkesvägledaren, eller den personal som fullgör motsvarande uppgifter, 
ska informera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen och yrkesinrikt-
ningen och uppmärksamma möjligheterna för elever med funktionsnedsättning, och 
vara till stöd för den övriga personalens studie- och yrkesorienterande insatser.

Detta innebär att Studie- och yrkesvägledaren ska:

 ● ge eleverna vägledningssamtal, enskilt eller i grupp, som syftar till framtids-
planering.

 ● ge eleverna information och vägledning gällande kursval, studieval och yrkes-
val med syfte att belysa konsekvenser samt bidra till fler genomtänkta val.

 ● samverka med rektor och lärare i studie- och yrkesvägledning i utbildningen.

Arbetsgång för enskilda elevärenden i skolan
Om en elev riskerar att inte utvecklas i riktning mot kunskapskraven eller de kravni-
våer som gäller, eller uppvisar andra svårigheter, ska eleven skyndsamt ges stöd i form 
av extra anpassningar i det ordinarie arbetet i verksamheterna. Samtidigt kan lärar-
na/arbetslaget göra en kartläggning som syftar till att öka förståelsen av styrkor och 
svårigheter i relation till elevens kunskaper.

Extra anpassningar är en stödinsats av mindre ingripande karaktär som normalt är 
möjlig att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie 
undervisningen.

Om en elev efter en tid med denna stödinsats fortfarande inte utvecklas i riktning mot 
de kunskapskrav som minst ska uppnås, är det viktigt att de extra anpassningarna in-
tensifieras och anpassas ytterligare utifrån elevens behov.

Det måste inte fattas något formellt beslut om denna stödinsats.

Bestämmelserna om extra anpassningar gäller för elever i alla skolformer som berörs 
av de allmänna råden, samt för förskoleklassen och fritidshemmet. Skolans styrdoku-
ment  rekommenderar att stöd i form av extra anpassningar dokumenteras i elevens 
skriftliga utvecklingsplan i de årskurser där sådana finns (1-5). Årskurs 6-9 beslutar 
rektor hur dokumentation ska ske.

Är stödinsatsen trots detta inte tillräcklig gör lärare eller övrig skolpersonal en anmä-
lan av elevens eventuella behov av särskilt stöd till rektorn och elevhälsoteamet, som 
tillser att elevens behov skyndsamt utreds. 

Det är inte möjligt att ange någon tidsgräns för hur länge extra anpassningar ska ges 
innan en anmälan till rektorn görs om att en elev kan vara i behov av särskilt stöd. Tid-
punkten för detta måste avgöras i varje enskilt fall. 
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Särskilt stöd handlar, till skillnad från stöd i form av extra anpassningar, om insatser 
av mer ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra för lärare och 
övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det är insatsernas 
omfattning eller varaktighet, eller både omfattningen och varaktigheten, som skiljer 
särskilt stöd från det stöd som ges i form av extra anpassningar.

Om utredningen visar att eleven är i behov av särskilt stöd ska rektorn fatta beslut om 
att ett åtgärdsprogram ska upprättas. Beslut om åtgärdsprogram kan delegeras av rek-
tor. Om beslut gäller särskilt stöd i annan elevgrupp eller i form av anpassad studiegång 
kan rektor inte delegera beslut. Om utredningen å andra sidan visar att eleven inte är 
i behov av särskilt stöd fattar rektorn beslut om att inte upprätta ett åtgärdsprogram. 

Båda dessa beslut kan överklagas av vårdnadshavare liksom åtgärdsprogrammets 
innehåll. Besluten ska därför förses med besvärshänvisning.

Kontinuerlig utvärdering ska ske. Ett åtgärdsprogram berör inte bara den enskilde 
eleven utan skolan som helhet. Den som utarbetar ett åtgärdsprogram bör utgå från 
den pedagogiska bedömningen av elevens behov av särskilt stöd som har gjorts i ut-
redningen och utforma konkreta och utväderingsbara åtgärder för arbetet med det sär-
skilda stödet samt ange vem som ansvarar för vilka åtgärder.

 Åtgärdsprogrammet, som upprättas efter rektors beslut, är offentlig handling men kan 
sekretessbeläggas i vissa delar.
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Bedömning av elevhälsan
Behövs vidare bedömning av elevhälsan?  
Rektor tar med sig frågan till EHT, ev. bjuds läraren/arbetslaget in. 

Läraren beskriver sin elev för elevhälsoteamet och där diskuteras förslag på hur man 
kan börja arbeta eller hur struktur och organisation runt eleven kan säkras. 

Diskussion på EHT, sedan beslutar rektor att elevhälsan ska utreda/kartlägga behovet 
av stöd. Återkoppling sker till ansvarig lärare. 

Elev och vårdnadshavare ska vara informerade och delaktiga. Samtycke begärs för 
samarbete inom elevhälsan samt för återkoppling till rektor. 

Elevhälsoteamet har i uppgift att utreda vad varje elev har för behov i sin lärsituation, 
om och när det uppstår en svårighet i inlärningen eller skolsituationen. Det gäller att 
alla funktioner i elevhälsans team kan bidra med olika perspektiv på elevens förutsätt-
ningar att lära och att alla frågor och åtgärder ska leda till förbättringar för eleven. Det 
kan tex. innebära en observation i klassrummet, utvidgad pedagogisk kartläggning. 
Eleven ska följas upp vid behov eller kontinuerligt  för att utvärdera om arbetet har 
givit önskat resultat. 

Att utreda inom elevhälsan innebär inte att sätta en medicinsk eller psykiatrisk di-
agnos, utan mer beskriva i en pedagogisk utredning vilka styrkor och svårigheter en 
elev har i den pedagogiska miljön och i vilka situationer svårigheter yttrar sig. Den 
utredningen ska leda till förslag på adekvata anpassningar i undervisningen och god 
planering för att eleven ska lyckas med sina studier. Mycket av arbetet ska även handla 
om att systematiskt förebygga misslyckanden och undanröja de risksituationer elever 
kan hamna i på grund av sina förutsättningar och utmaningar. 

Nedan följer ett exempel på en förenklad modell över ärendegången som kan använ-
das:

Om det framkommer att en 
elev trots extra anpassningar kan  
komma vara behov av särskilt 
stöd eller om eleven uppvisar an-
dra svårigheter i sin skolsituation, 
meddelas rektor/EHT

Samtycke begärs av vård-
nadshavare för samarbete 
inom elevhälsan samt för 
återkoppling till rektor

Start på ärendet ska ske skynd-
samt, med uppföljning och tidsan-
givelse på EHT. Samordning av 
olika insatser görs också på EHT

Diskussion på EHT 
om vem eller vilka i 
teamet som ska göra 
vad

All dokumentation 
av årendet sker i 
PMO Elev-akt. 
Eleven ska vara in-
lagd som elevärende.

När utredningen/arna är klara samråder 
teamet och delger därefter bedömningen 
vårdnadshavare och berörd personal.

Beslut på EHT om ÅP eller 
andra insatser tillsammans 
med mentor.

Återkoppling till arbetslaget

Eventuell extern remiss 
skickas efter samråd och del-
givande. Kontinuerlig uppfölj-
ning tills ärendet avslutas.
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Skolverkets allmänna råd
PDF - Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Eleven ges den ledning 
och stimulans som alla 

elever ska få i den ordina-
rie undervisningen.

Eleven ges extra an-
passningar, eller den 
ledning och stimulans 
som alla elever ska få i 
den ordinarie undervis-

ningen.

Arbetet med åtgärds-
programmet genom-

förs, följs upp och 
utvärderas.

Åtgärdsprogrammet 
avslutas.

Nytt åtgärdsprogram 
utarbetas.

Arbetet med åtgärdspro-
grammet genomförs, följs 

upp och utvärderas.

Utredningen visar att eleven 
är i behov av särskilt stöd.
Åtgärdsprogram utarbetas.

En utredning av elevens 
eventuella behov av sär-

skilt stöd görs.

Elevens behov av stöd tillgo-
doses genom extra anpass-

ningar.

Personalen uppmärksammar att 
en elev riskerar att inte utveck-
las i riktning mot kunskapsmå-
len i läroplanen eller mot att nå 
de kunskapskrav som minst ska 

uppnås.

Stödet är inte tillräckligt. En utred-
ning av elevens eventuella behov 

av särskilt stöd behövs.

Modell över arbetsgången med stödinsatser

https://www.skolverket.se/portletresource/4.6bfaca41169863e6a65d9f5/12.6bfaca41169863e6a65d9fe?file=3299
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Sekretess
För verksamheten i förskola och skola gäller bestämmelserna i Offentlighets- och se-
kretesslagen. Varje profession inom barn- och elevhälsan ansvarar för att iaktta gällan-
de sekretess samt känna till de möjligheter som finns att utbyta nödvändig information 
inom ramen för elevhälsoarbetet. Sekretessen är inte bara till skydd för uppgifter som 
rör eleven utan också för hennes/hans anhöriga dvs. i första hand vårdnadshavare och 
syskon. 

Förskolans personal har stark sekretess. Detta innebär att det krävs samtycke från 
vårdnadshavarna för att få överföra information till skolans personal. 

För de medicinska insatserna i elevhälsan (EMI) gäller samma sekretessregler som för 
övrig hälso- och sjukvård, eftersom de medicinska insatserna är en egen verksamhets-
gren inom skolan. Detta innebär att det krävs samtycke från vårdnadshavarna för att 
få överföra information till övriga i elevhälsan om det inte är uppenbart att en elev kan 
fara illa om inte information ges. 

För specialpedagoger, psykologer och kuratorer i elevhälsan gäller stark sekretess, dvs. 
sekretess är huvudregeln och uppgifter får bara föras vidare om det står klart att detta 
kan ske utan men för den enskilde. Specialpedagoger, psykologer och kuratorer har 
ingen sekretess gentemot rektor eller lärare som är berörda av ärendet, eftersom de 
tillhör samma verksamhetsgren. OBS! Den som tar emot information från en professi-
on måste vara medveten om att informationen har samma sekretess som uppgiftsläm-
naren. 

Rektorer och lärare har svag sekretess, vilket innebär att huvudregeln är att uppgiften 
är offentlig men ska sekretessbeläggas om man kan anta att den enskilde lider men av 
att uppgiften röjs. 

Individuella utvecklingsplaner liksom åtgärdsprogram är allmänna handlingar, där 
huvudregeln är offentlighet. En individuell utvecklingsplan ska inte innehålla uppgif-
ter av integritetskänslig karaktär. Dock kan vissa partier i åtgärdsprogrammet sekre-
tessbeläggas med hänsyn till den enskildes integritet. Utredningen/kartläggningen 
som föregår ett åtgärdsprogram/en handlingsplan bör bevaras skild från åtgärdspro-
grammet/handlingsplanen som räknas som en allmän handling. Observera att uppgif-
terna i en utredning ofta omfattas av sekretess. Ett skriftligt omdöme om en elev, där 
såväl uppgifter om studieresultat som elevens sociala utveckling ingår, kan innehålla 
både offentliga och hemliga uppgifter. Utlämnande av allmänna handlingar ska alltid 
föregås av en menbedömning. 



Elevhälsoplan 2019-2022

Sida 20 av 21

Dokumentation
Samtliga kompetenser inom elevhälsan ska dokumentera sitt arbete, utifrån de regler 
som gäller för varje yrkeskompetens. All personal i den centrala och lokala elevhälsan 
dokumenterar arbetet i det digitala journalsystemet PMO.

Rektor, kurator och specialpedagog inom elevhälsan kan föra anteckningar i respekti-
ve professionsakt samt i elevakt. Skolsköterska och skolläkare skriver i den medicinska 
journalen, psykologen i psykologjournalen och logopeden i logopedjournalen

När ett ärende lyfts i elevhälsoteamet dokumenteras det alltid i elevakten i PMO.

Enheten följer GDPR:s riktlinjer. 

Överlämningsrutiner
Skolan är skyldig att överlämna sådana uppgifter som behövs för att underlätta över-
gången för eleven. Vilka uppgifter som är relevanta att överlämna är i hög grad bero-
ende av elevens studiesituation och av när under skoltiden övergången sker. Skyldig-
heten gäller när en elev byter skolenhet eller skolform.

Det är elevens behov som ska styra om skolan ska göra en överlämning. Elevens behov 
bör också styra vilka uppgifter som överlämnas till den nya skolenheten. När det gäller 
elever som behöver stöd är det i princip alltid angeläget att skolan lämnar över infor-
mation. Då blir det lättare för elevens nya skolenhet att sätta in stödåtgärder redan i 
början av elevens fortsatta utbildning.

Det är den skola som eleven lämnar som bedömer vilka uppgifter som kommer under-
lätta elevens fortsatta skolgång.

(Skollagen Kapitel 3 § j12)

Frånvaro
Här ska handlingsplanen för frånvaro läggas in

Kränkande behandling
På varje enhet ska det finnas en plan mot diskriminering och kränkande behandling, 
som revideras vid läsårsstart.
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Egenvård
Västra Götalandsregionen och alla kommuner i Västra Götaland har en gemensam 
egenvårdsrutin. Rutinen gäller bedömning av om en ordinerad hälso- och sjukvård-
såtgärd kan utföras av patienten själv, förälder eller annan lämplig person som egen-
vård. Den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal som bedömer och fattar beslut 
om egenvård ska planera vården tillsammans med involverade aktörer. Behov av att 
utföra ordinationen kan finnas i ordinärt och särskilt boende, vid korttidsvistelse, dag-
lig verksamhet och förskola/ skola.

Egenvårdsrutin:

Egenvård

Särskolans mottagningsteam
Kommunen är enligt skollagen skyldig att erbjuda elever som uppfyller kriterierna för 
diagnos intellektuell funktionsnedsättning att läsa inom grundsärskolans och gymna-
siesärskolans ramar och kursplan. När man misstänker att en elev tillhör särskolans 
målgrupp, bör en utredning om målgruppstillhörighet initieras.

För att säkerställa att mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan sker enligt 
skollagen och Skolverkets allmänna råd om mottagande i grundsärskolan (SKOLFS 
2018:251), finns ett mottagningsteam. 

Särskolans mottagningsteam består av enhetschef för CEH, specialpedagog, psykolog, 
skolsköterska och kurator.

Mottagningsteamet träffas regelbundet för att gå igenom inkomna utredningar/ansök-
ningar och se till att de är kompletta. Varje profession i mottagnings-teamet ansvarar 
för att granska den del av utredningen som berör just dennes professionsområde, för 
att se om den uppfyller kriterierna för mottagningsteamets bedömningsgrunder samt 
att utredningen håller tillräcklig kvalitét.

Mottagningsteamets uppgift är även att bevaka gällande lagstiftning kring utredning 
och mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan, samt utifrån gällande lag-
stiftning ta fram kommunövergripande riktlinjer och rutiner för utredning och mot-
tagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan.

Denna elevhälsoplan gäller under perioden 2019-2022

http://www.vardsamverkan.se/samverkanteman/hjalpmedel--lakemedel/egenvardsrutin/
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1 UPPDRAG 

1.1 Vision 

Verksamheten ska bidra till att: 
 
Vi värdesätter all form av kunskap och bildning. Förskolan och skolan är grunden till det livslånga 
lärandet. Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska bidra till att kommunens skolor har goda 
resultat genom hög måluppfyllelse, kreativa arbetssätt och inspirerande lärare. 
Verksamheterna ska också bidra till att förskolan och skolan bedrivs i trygga miljöer där alla barn och 
elever ges möjlighet att förverkliga sina drömmar. Förskolan och skolan ska förmedla och förankra 
respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det 
svenska samhället vilar på. 
 
Vidare ska verksamheterna bidra till att det finns en aktiv samverkan mellan skola och näringsliv där 
entreprenörskap är en naturlig del i utbildningen. 
För att lyckas med ovanstående ska barn- och utbildningsnämnden också ge förutsättningar för 
medarbetarna att vara med och ständigt förbättra och utveckla verksamheten, medarbetarna ska 
känna delaktighet och engagemang. 
 
Många av indikatorerna bygger på en långsiktig vision där strävansmålet självklart är 100% eller 0%. 
För att få realistiska måttvärden har vi i detta dokument valt att fokusera på riktningen i dessa 
indikatorer. 
 
För att invånarna ska få sitt behov av omsorg och utbildning tillgodosett ska Barn- och 
utbildningsnämnden bedriva verksamhet inom följande områden: 
 

1.2 Uppgift 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Resultatmått  
Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Sjukfrånvaro, andel (%)       8,82% 9,18% 

 

Statistikmått   
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Andel heltidsanställningar      64,1% 64,8% 

Personaltäthet, förskola, antal barn per årsarbetare, 
egen regi    5,5  5,1 4,8 

Personaltäthet, förskoleklass, antal elever per 
årsarbetare, egen regi    22,3  14,4 20,7 

Personaltäthet, fritidshem, antal elever per 
årsarbetare, egen regi     19,2  17,6 19,7 

Personaltäthet, grundskola, antal elever per lärare, 
egen regi    12,2  12,1 12,6 

Personaltäthet, gymnasieskolan, antal elever per 
lärare, egen regi    11,2  11,2 11,7 
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Förskola 

Resultatmått  
Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Trygghet och gemenskap i förskolan, enkät max är 7.    6  6 99 

 

Statistikmått   
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Invånare 1-5 år, läsår    657  652  

Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%)    84  83  

 

Förskoleklass 

Resultatmått  
Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Trygghet, (%)    86    

 

Statistikmått   
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Elever i förskoleklass, hemkommun, antal    134  138 158 

 

Fritidshem 

Resultatmått  
Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Helhetsbedömning fritidshem, enkät    80  79 3,4 

Trygghet, (%)        

 

Statistikmått   
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Barn 6-12 år inskrivna i fritidshem, andel (%)    52  53 55 

Elevgrupp, antal elever per fritidshemsavdelning, egen 
regi    34,5  38,9 34,8 

 

Grundskola 

Resultatmått  
Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Elever i åk 6 egen regi, som uppnått kunskapskraven i 
alla ämnen, andel % 

       

Elever i åk 9 egen regi, som uppnått kunskapskraven i 
alla ämnen, andel %    82  69 82 
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Resultatmått  
Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Elever i årskurs 9 egen regi som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen, andel %, exklusive 
nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund 

   88,1  84 82 

Andel behöriga elever till något nationellt program på 
gymnasiet      93,8 92,4 

Trygghet, (%)    85    

 

Statistikmått   
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Invånare 6-15 år, läsår    1 641  1 653 1 632 

Antal elever i grundskola, hemkommun    1 453  1 496 1 502 

Genomsnittligt meritvärde åk 9, egen regi    230  205,6 241 

Genomsnittligt meritvärde, flickor, egen regi    255  210 257 

Genomsnittligt meritvärde, pojkar, egen regi    205  203 229 

Genomsnittligt meritvärde, årskurs 9, egen regi, 
exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd 
bakgrund 

   243  235 241 

 

Grundsärskola 

Resultatmått  
Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Trygghet, (%)         

 

Statistikmått   
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Antal elever i grundsärskola, hemkommun    12  15 16 

Antal elever i grundsärskola i annan kommun    13  12  

 

Gymnasieskola 

Resultatmått  
Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 
år, hemkommun, andel (%)    83,5  89,2 82,5 

Elever i åk 3 egen regi, som uppnått kunskapskraven i 
alla ämnen, andel % 

       

Trivsel och trygghet, (%)    83  91 93 
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Statistikmått   
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Antal elever 16-19 år, läsår    641  612 606 

Elever i gymnasieskola, hemkommun, antal    496  482 455 

Genomsnittligt meritvärde, åk 3        

 

Gymnasiesärskola 

Statistikmått   
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Elever i gymnasiesärskola, hemkommun, antal    9  6  

Antal elever i gymnasiesärskola i annan kommun    9 st   9 st 

 

Kommunal vuxenutbildning 

Statistikmått   
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Antal elever i vuxenutbildning        

 

Särskild utbildning för vuxna (Lärvux) 

Resultatmått  
Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Antal avslutade kurser, lärvux    18   0 

 

Statistikmått   
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Antal elever i lärvux (deltid- och heltidsstuderande)    18  18 18 

 

Utbildning i svenska för invandrare 

Statistikmått   
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Antal elever i SFI-utbildning (deltids- och 
heltidsstuderande)    79  59 14 
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Familjecentral - Öppna förskolan 

 

Statistikmått   
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Antal besök öppna förskolan        

 

Kulturskola 

Resultatmått  
Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Jag känner att jag utvecklas i kulturskolan    0  0 83 

Antal elever/individer som står i kö till kulturskolan 
efter höstens antagning 

   230    

 

Statistikmått   
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Antal platser i kulturskolan    478    

Antal individer i kulturskolan        

 

Centralt stöd för pedagogisk verksamhet 

 

1.3 Profil 

Vision 

För att invånarna skall få förtroende för förvaltningen och dess tjänster skall verksamheten 
kännetecknas av följande: 
 
 

Bemötande 

För de vi är till för innebär det: 

Jag blir bemött med respekt, förståelse och flexibilitet 

Tillgänglighet 

För de vi är till för innebär det: 

Jag får lätt kontakt 

Kompetens 

För de vi är till för innebär det: 

Jag får korrekt rådgivning och handläggning 
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1.4 Mål och satsningar 

VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL 

Andelen arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda skall öka 

Satsningar: 

- Se över organisationen så att behovet av timanställda minskar  

 

Frisknärvaron bland kommunens medarbetare skall öka 

Satsningar: 

- Komplettera yrkeskategorier för att minska administrationen för chefer/specialister 

 

Andelen nyanlända som arbetar eller studerar efter etableringsperiodens slut skall uppgå till 

minst 60% 

 

Självfinansieringsgraden på gymnasieskolan skall öka 

Satsningar: 

- Starta ekonomiprogram med idrottsprofil, hösten 2020 

 

ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR MANDATPERIODEN 

Barn och elever får det stöd de behöver av kommunen för ett ökat välbefinnande, 2020-2024 

Satsningar:  

- Arbeta med det förebyggande elevhälsoarbetet    

- Etablera och utveckla samverkan mellan Fritid och kultur/skola/socialtjänst 

- Utveckla Familjecentralen till en mötesplats för föräldrar och barn o-6 år.   

 

Mått  
Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Andel ej återaktualiserade barn 0–12 år ett år efter 
avslutad utredning eller insats (%)  73  22 75 66 75 

Andel elever som anger att de vuxna på skolan 
reagerar om de får reda att en elev blivit kränkt, åk 9 
(%) 

 80  67 65   

Allmänt välbefinnande hos elever i åk 7–9, index  240  230 228 223 263 
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Elever har förbättrade förutsättningar för fortsatta studier, 2020-2024 

Satsningar: 

- Utveckla arbetet med skola/arbetsliv  
- Se över organisationen för att frigöra tid för lärarna  
- Utveckla undervisningen - både lärmiljön, pedagogiken och tillgängligheten 
- Öka samordningen kring de nyanlända  
 

Mått  
Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Jag har studiero på lektionerna, andel positiva svar 
sammanvägt värde för åk 2, 5 och 9 (%)  68  63 62   

Elever i åk 9, meritvärde hemkommun, genomsnitt (17 
ämnen)  238  234 222 231 238 

Andel behöriga elever till något nationellt program på 
gymnasiet (%)  94,2  91,7 84 93,8 92,4 

 

Valfriheten inom förskola och barnomsorg ska öka, 2020 

Satsningar: 

- Arbeta med organisationen av verksamheten för att skapa en mer likvärdig förskola 
- System för enskild pedagogisk omsorg, dagbarnvårdare  

Mått  
Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Andel förskolebarn i enskild regi (%)  33    33 36 

Andel barn 1–5 år inskrivna i pedagogisk omsorg av 
samtliga barn 1–5 år inskrivna i förskola och 
pedagogisk omsorg (%) 

 1    0 0 

 

Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras, 2020 

Satsningar: 

- Öka kunskapen och medvetenheten bland föräldrar och ungdomar kring trafiksäkerhet 

Mått  
Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jämf 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Hur stor andel av medborgarna anser att 
trafiksäkerheten är bra som den är på gatan där man 
bor? (%) 

 26  20 23 20 20 

Det är fel att köra rattfull oavsett fordon och situation 
(håller med helt och hållet) (%)  86  84,6    
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2 Fördjupad information om mått 

Bredvid måtten visas en symbol. Symbolen informerar om vilket urvalsområde medelvärdet i 
jämförelsekolumnen innehåller.  

 

Mått  Måttyp Beskrivning 

Personaltäthet, antal barn per 
årsarbetare, egen regi 

 SCB Antal inskrivna barn dividerat med antal årsarbetare. I antalet 
årsarbetare har antalet anställda som arbetar med barn (exklusive 
städ- och kökspersonal samt personal som medverkar i arbetet 
genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder) räknats om till 
heltidstjänster med hjälp av tjänstgöringsgraden. 
 
Mätperiod: 
Källa: Skolverket 

Trygghet och gemenskap i 
förskolan, enkät max är 7. 

 GR Resultat på regiongemensamenkät GR (besvaras av föräldrar) 
 
 
Mätperiod: Enkäten genomförs vartannat år  
Källa: GR 

Personaltäthet förskoleklass, egen 
regi (antal elever per årsarbetare) 

 SCB Antal elever dividerat med antal tjänstgörande lärare omräknat till 
heltidstjänster. Både personal och elever avser kommunal 
grundskola och kommunal förskoleklass. För grundskolan inkluderas 
lärare och i förskoleklass all pedagogisk personal.   
 
Mätperiod: Innevarande period mätt 15 oktober 
Källa: SCB 

Trygghet   Index av trygghet åk 2  
Gr-enkät 

Elevgrupp, antal elever per 
fritidshemsavdelning, egen regi 

 SCB Antal inskrivna barn i kommunal regi dividerat med antal avdelningar 
i kommunal regi. Med en avdelning menas en barngrupp i vilken 
fritidshemsverksamhet bedrivs. 
 
Mätperiod. 15 oktober innevarande år 
Källa: SCB 

Personaltäthet fritidshem, antal 
elever per årsarbetare, egen regi 

 SCB Antal inskrivna elever dividerat med antal årsarbetare. Eftersom 
ingen hänsyn tagits till elevens vistelsetid i fritidshemmet medan 
motsvarande hänsyn tagits för personalen, kan antalet elever per 
årsarbetare vara överskattat. Med kommunalt fritidshem avses 
fritidshem som drivs av kommunen som huvudman. 
 
Mätperiod: Innevarande år 15 okt 
Källa: SCB 

Helhetsbedömning fritidshem, enkät  GR Resultat av GR:s elevenkät åk 2.  
 
Följande påståenden har ställts:  
- Jag trivs på fritidshemmet 
- Jag får vara med och påverka vad vi ska göra på fritidshemmet 
- Det finns platser att gå till om jag vill ha lugn och ro på 
fritidshemmet 
- Jag får hjälp med mitt skolarbete på fritidshemmet  
 
Mätmetod: Innevarande år 
Källa: GR 
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Mått  Måttyp Beskrivning 

Personaltäthet grundskola egen regi, 
antal elever per lärare 

 SCB Antal elever per lärare i årskurs 1-9 omräknat till heltidstjänster, i 
kommunala skolor i kommunen. Övrig pedagogisk personal 
(förskollärare, fritidspedagoger och fritidsledare) ingår inte. 
 
Mätperiod: Avser läsår, mätt den 15 oktober 
Källa Skolverket (Siris). 

Elever i åk 6 egen regi, som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen, 
andel % 

   

Elever i åk 9 egen regi, som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen, 
andel % 

 SCB Andel elever med godkänt betyg i alla ämnen som ingått i elevens 
utbildning. Andelen beräknas av de  elever som fått eller skulle ha 
fått betyg  enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet 
(elever som saknar godkänt betyg i alla ämnen ingår). 
 
Mätperiod: Innevarande år 
Källa: Siris 
 
 
Notering: Måtten i ”Plan 2018” är samma för samtliga elever i 
årskurs 9 (inklusive nyinvandrade elever och elever med okänd 
bakgrund) som för elever i årskurs 9, exklusive nyinvandrade elever 
och elever med okänd bakgrund. Differensen på utfallet 2017 och 
planen 2018 är stor men relevant eftersom utfallet 2017 för elever i 
årskurs 9, exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd 
bakgrund inte ligger lika lågt som för samtliga elever i årskurs 9 
(inklusive nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund) och 
eftersom det inte går att få fram ett mer specifikt mått för resultatet 
för nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund. 

Genomsnittligt meritvärde åk 9, egen 
regi 

 SCB Elevernas sammanlagda meritvärde dividerat med antal elever som 
fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade 
betygssystemet i årskurs 9. Betygen mäts före prövning. Uppgifterna 
avser elever i kommunens egna skolor, oavsett folkbokföringsort. 
Uppgiften avser läsår. Meritvärdet för en elev utgörs av summan för 
de 17 bästa betygen i elevens slutbetyg (E=10, D=12.5, C=15, 
B=17.5 och A=20). Det möjliga maxvärdet är 340 poäng. Fr.o.m. 
2016 exkluderas elever med okänd bakgrund. 
 
Mätperiod: Innevarande år  
Källa: Skolverket. 
 
Notering: Måtten i ”Plan 2018” är samma för samtliga elever i 
årskurs 9 (inklusive nyinvandrade elever och elever med okänd 
bakgrund) som för elever i årskurs 9, exklusive nyinvandrade elever 
och elever med okänd bakgrund. Differensen på utfallet 2017 och 
planen 2018 är stor men relevant eftersom utfallet 2017 för elever i 
årskurs 9, exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd 
bakgrund inte ligger lika lågt som för samtliga elever i årskurs 9 
(inklusive nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund) och 
eftersom det inte går att få fram ett mer specifikt mått för resultatet 
för nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund 

Genomsnittligt meritvärde, flickor, 
egen regi 

 SCB Mätperiod: Innevarande år 
Källa: SKL Öppna jämförelser Grundskola 
 
Notering: Måtten i ”Plan 2018” är samma för samtliga elever i 
årskurs 9 (inklusive nyinvandrade elever och elever med okänd 
bakgrund) som för elever i årskurs 9, exklusive nyinvandrade elever 
och elever med okänd bakgrund. Differensen på utfallet 2017 och 
planen 2018 är stor men relevant eftersom utfallet 2017 för elever i 
årskurs 9, exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd 
bakgrund inte ligger lika lågt som för samtliga elever i årskurs 9 
(inklusive nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund) och 
eftersom det inte går att få fram ett mer specifikt mått för resultatet 
för nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund 

Genomsnittligt meritvärde, pojkar, 
egen regi 

 SCB Mätperiod: Innevarande år 
Källa: SKL Öppna jämförelser Grundskola 
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Mått  Måttyp Beskrivning 

 
Notering: Måtten i ”Plan 2018” är samma för samtliga elever i 
årskurs 9 (inklusive nyinvandrade elever och elever med okänd 
bakgrund) som för elever i årskurs 9, exklusive nyinvandrade elever 
och elever med okänd bakgrund. Differensen på utfallet 2017 och 
planen 2018 är stor men relevant eftersom utfallet 2017 för elever i 
årskurs 9, exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd 
bakgrund inte ligger lika lågt som för samtliga elever i årskurs 9 
(inklusive nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund) och 
eftersom det inte går att få fram ett mer specifikt mått för resultatet 
för nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund 

Andel behöriga elever till något 
nationellt program på gymnasiet 

 SCB Antal elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram 
dividerat med antal elever som fått eller skulle ha fått betyg i minst 
ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i 
årskurs 9. Uppgiften avser elever folkbokförda i kommunen. 
Uppgiften avser läsår.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SCB och Skolverket. 

Elever i årskurs 9 egen regi som 
uppnått kunskapskraven i alla 
ämnen, andel %, exklusive 
nyinvandrade elever och elever med 
okänd bakgrund 

 SCB Andel elever med godkänt betyg i alla ämnen som ingått i elevens 
utbildning. Andelen beräknas av de  elever som fått eller skulle ha 
fått betyg  enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet 
(elever som saknar godkänt betyg i alla ämnen ingår). 
 
Mätperiod: Innevarande år 
Källa: Siris 

Genomsnittligt meritvärde, årskurs 9, 
egen regi, exklusive nyinvandrade 
elever och elever med okänd 
bakgrund 

 SCB Mätperiod: Innevarande år 
Källa: Siris 

Jag känner mig trygg i skolan  GR Andel elever som svarat något av de två förstnämnda alternativen 
där de fem svarsalternativen är helt positiv, ganska positiv, ganska 
negativ, helt negativ eller Vet ej. Avser elever i årskurs 5 i 
kommunen. 

Andel elever i annan kommuns 
grundsärskola 

 Eget Volymmått 
 
Mätperiod. Innevarande år 15 oktober 
Källa: SCB 

Personaltäthet gymnasieskolan 
egen regi (antal elever per lärare) 

 SCB Elever/lärare (heltidstjänst) i kommunal gymnasieskola belägen i 
kommunen. 
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Skolverket (Siris). 

Genomsnittligt meritvärde, åk 3    

Gymnasieelever med examen eller 
studiebevis inom 4 år, hemkommun, 
andel (%) 

 ÖJ Antal folkbokförda elever i kommunen som började på gymnasium 
för fyra år sedan som fått examen eller studiebevis inom fyra år, inkl. 
IM dividerat med antal folkbokförda elever i kommunen som började 
på gymnasium för fyra år sedan, inkl. IM.  
 
Mätperiod: Innevarande år 
Källa: SCB. 

Trivsel och trygghet, enkät max 
100% 

 GR Avser eleverna i åk 2 Öckerö seglande gymnasieskola 
 
Mätperiod: Innevarande år 
Källa: Egen uppgift/GR-enkät 

Antal elever i gymnasiesär i annan 
kommun 

 Eget Volymmått 
 
Mätperiod: Innevarande år 15 oktober 2015 
Källa: SCB 

Jag känner att jag utvecklas i 
kulturskolan 

 Eget Mätperiod: Innevarande år 
Källa: Egen enkät 
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Mått  Måttyp Beskrivning 

Antal elever som står i kö till 
kulturskolan efter höstens antagning 

   

Antal elever i lärvux (deltids eller 
heltidsstuderande) 

 Eget Volymmått 
 
Mätperiod: Innevarande år 15 oktober 
Källa: SCB 

Antal avslutade kurser lärvux  Eget Antal avslutade kurser med intyg 
 
Mätperiod: Innevarande år 
Källa: Egen statistik 

Antal elever i SFI-utbildning (ej 
heltidsstuderande) 

 Eget Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SCB. 

Antal besök öppna förskolan  Eget Avser besök av barn 

Invånare 1-5 år, läsår  Eget Beräknas som medelvärde av befolkningsstatistik över två år per 
den 31/12. 
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SCB/Egen beräkning. 

Barn 1-5 år inskrivna i förskola, 
andel (%) 

 SCB Antal barn 1-5 år inskrivna i förskola dividerat med antal barn 1-5 år. 
Avser förskolor i kommunen, oavsett regi.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Skolverket och SCB. 

Invånare 6-12 år, läsår  Eget Beräknas som medelvärde av befolkningsstatistik över två år per 
Beräknas som medelvärde av befolkningsstatistik över två år per 
den 31/12. 
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SCB/Egen beräkning. 

Barn 6-12 år inskrivna i fritidshem, 
andel (%) 

 SCB Antal barn 6-12 år inskrivna i fritidshem dividerat med antal barn 6-
12 år. Avser samtlig regi.  
 
Mätperiod: Innevarande år 
Källa: SCB. 

Invånare 6-15 år, läsår  Eget Beräknas som medelvärde av befolkningsstatistik över två år per 
den 31/12. 
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SCB/Egen beräkning. 

Elever i förskoleklass, hemkommun, 
antal 

 SCB Antal elever folkbokförda i kommunen inskrivna i förskoleklass. 
Uppgiften avser läsår.  
 
Mätperiod: 15 oktober. 
Källa: SCB och Skolverket. 

Elever i grundskola, hemkommun, 
antal 

 SCB Antal elever folkbokförda i kommunen inskrivna i grundskola. 
Uppgiften avser läsår, mätt 15 oktober.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SCB och Skolverket. 

Elever i grundsärskola, 
hemkommun, antal 

 SCB Antal elever i grundsärskola (förskoleklass och år 1-10, tidigare kallat 
obligatorisk särskola) som är folkbokförda i kommunen. Uppgiften 
avser läsår mätt 15 oktober. Avser samtlig regi.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SCB och Skolverket. 

Antal elever 16-19 år, läsår  Eget Beräknas som medelvärde av befolkningsstatistik över två år per 
den 31/12. 
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Mått  Måttyp Beskrivning 

Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SCB/Egen beräkning. 

Elever i gymnasieskola, 
hemkommun, antal 

 SCB Antal elever i gymnasieskola som är folkbokförda i kommunen. 
Uppgiften avser läsår mätt 15 oktober. Avser samtlig regi.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SCB och Skolverket. 

Elever i gymnasiesärskola, 
hemkommun, antal 

 SCB Antal elever folkbokförda i kommunen inskrivna i gymnasiesärskola. 
Uppgiften avser läsår, mätt 15 oktober. Källa: SCB och Skolverket. 

Antal elever i vuxenutbildning  Eget  

Antal elever i särvux/lärvux  Eget  

Antal elever i SFI-utbildning (ej 
heltidsstuderande) 

 Eget Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SCB. 

Antal elever i kulturskolan  Eget Antalet antagna unika elevkurser 

Andel heltidsanställningar  Eget  

Sjukfrånvaro, %  Eget  

 

Mått  Måttyp Beskrivning 

Personalomsättning, exkl. intern 
rörlighet och pensionsavgångar (%) 

 GR Tillsvidareanställd personal som slutat i kommunen exkl. intern 
rörlighet och pensionsavgångar. 
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: GR Personalhälsa. 

Arbetad tid utförd av 
tillsvidareanställda månadsavlönade, 
kommun, andel (%) 

 ÖJ Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade dividerat 
med den totala arbetade tiden. Anställda inom 
kommunalförbund/kommunala bolag ingår inte.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SKL:s personal- och lönestatistik (novemberstatistiken). 

Frisknärvaro kommunalt anställda 
totalt, andel (%) 

 ÖJ Den totala sjukfrånvarotiden, ackumulerad under året, som andel 
(%) av den tillgängliga ordinarie arbetstiden. Avser samtlig 
kommunalt anställd personal.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Egna uppgifter i kommunens årsredovisning (den obligatoriska 
sjukfrånvaroredovisningen), sammanställt av SKL. 

Hållbart medarbetarengagemang 
(HME) totalt kommunen – Totalindex 

 ÖJ Engagemangsindex för kommunen totalt enligt resultat från 
medarbetarenkät. HME står för Hållbart medarbetarengagemang 
och mäter såväl nivån på medarbetarnas engagemang som 
chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa 
engagemang. HME-index består av nio frågor som tillsammans 
bildar ett totalindex för Hållbart medarbetarengagemang och tre 
delindex; Motivation, Ledarskap och Styrning. Frågorna besvaras på 
en skala 1-5 där 1 är stämmer mycket dåligt och 5 är stämmer 
mycket bra. Resultaten på varje fråga omvandlas sedan till ett index 
med skala 0-100. Totalindex formas som ett medelvärde av de nio 
frågorna. Ett högt värde indikerar en hög nivå på hållbart 
medarbetarengagemang. Avser egen regi.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Egen undersökning i kommunen. 

Andel ej återaktualiserade barn 0–12 
år ett år efter avslutad utredning eller 
insats (%) 

 ÖJ Andel (%) barn i åldern 0-12 år som inte återkommit till socialtjänsten 
inom ett år efter avslut av samtliga utredningar och/eller insatser. 
Återaktualisering avser endast formell utredning. Gäller ej 
ekonomiskt bistånd. Ensamkommande flyktingbarn ingår inte. Avser 
insatser/utredningar som avslutades första halvåret.  
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Mått  Måttyp Beskrivning 

Mätperiod: T-1 (föregående år). 
Källa: Egen undersökning i kommunen. 

Andel elever som anger att de vuxna 
på skolan reagerar om de får reda 
att en elev blivit kränkt, åk 9 (%) 

 GR Andel positiva svar. 
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa. Skolinspektionsenkät eller GR-enkät. 

Allmänt välbefinnande hos elever i 
åk 7–9, index 

 Eget Sammanvägt index från drogvaneundersökningens fråga "Hur mår 
du rent allmänt?" 
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Drogvaneundresökningen. 

Inskrivna barn per årsarbetare i 
förskolan, antal 

 ÖJ Antal barn, i åldern 1-5 år, i förskola totalt, dividerat med totalt antal 
årsarbetare i förskolan. Avser alla förskolor i kommunen oavsett regi. 
Ingår i Kommunens kvalitet i korthet (KKiK).  
 
Mätperiod: Uppgiften avser läsår, mätt 15/10. 
Källa: SCB och Skolverket. 

Jag har studiero på lektionerna, 
andel positiva svar sammanvägt 
värde för åk 2, 5 och 9 (%) 

 GR Andel positiva svar. 
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa. Skolinspektionsenkät eller GR-enkät. 

Elever i åk 9, meritvärde 
hemkommun, genomsnitt (17 
ämnen) 

 ÖJ Elevernas sammanlagda meritvärde dividerat med antal elever som 
fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade 
betygssystemet i årskurs 9. Betygen mäts före prövning. Uppgifterna 
avser elever i kommunens egna skolor, oavsett folkbokföringsort. 
Meritvärdet för en elev utgörs av summan för de 17 bästa betygen i 
elevens slutbetyg (E=10, D=12.5, C=15, B=17.5 och A=20). Det 
möjliga maxvärdet är 340 poäng. 2016 exkluderades elever med 
okänd bakgrund.  
 
Mätperiod: Uppgiften avser läsår.  
Källa: Skolverket (Siris). 

Andel behöriga elever till något 
nationellt program på gymnasiet (%) 

 ÖJ Antal elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram 
dividerat med antal elever som fått eller skulle ha fått betyg i minst 
ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i 
årskurs 9. För att ha gymnasiebehörighet till ett yrkesprogram krävs 
godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska 
och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan. Fram 
t.o.m. 2011 krävdes godkända betyg i svenska eller svenska som 
andraspråk, engelska och matematik för att uppnå lägsta behörighet 
till gymnasiet. Uppgiften avser elever folkbokförda i kommunen. 
Elever med okänd bakgrund ingår inte.  
 
Mätperiod: Uppgiften avser läsår.  
Källa: SCB och Skolverket. 

Andel förskolebarn i enskild regi (%)  ÖJ Antal inskrivna barn i förskola i enskild regi totalt, 1-5 år dividerat 
med totalt antal barn inskrivna i förskola, 1-5 år.  
 
Mätperiod: Uppgiften avser läsår, mätt 15/10.  
Källa: Skolverket (Siris kommunblad). 

Andel barn 1–5 år inskrivna i 
pedagogisk omsorg av samtliga barn 
1–5 år inskrivna i förskola och 
pedagogisk omsorg (%) 

 ÖJ Antal inskrivna barn inom pedagogisk omsorg totalt, 1-5 år dividerat 
med totalt antal barn inskrivna i förskola samt totalt antal barn 
inskrivna inom pedagogisk omsorg, 1-5 år.  
 
Mätperiod: Uppgiften avser läsår, mätt 15/10.  
Källa: SCB och Skolverket. 

Elever som deltar i musik- eller 
kulturskola som andel av invånare 7-
15 år, (%) 

 ÖJ Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för 
mer information. Antal elever som under året deltagit i musik- eller 
kulturskola dividerat med antal invånare 7-15 år.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Kulturskolerådet samt SCB. 



 2019-09-18 

 

16 

 

Mått  Måttyp Beskrivning 

Hur stor andel av medborgarna 
anser att trafiksäkerheten är bra som 
den är på gatan där man bor? (%) 

 ÖJ Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SKL - Kritik på teknik. 

Det är fel att köra rattfull oavsett 
fordon och situation (håller med helt 
och hållet) (%) 

 Eget Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Drogvaneundersökningen. 
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Uppföljning efter augusti 
 
Förslag till beslut 

1. Den negativa prognosen och informationen noteras 
2. Rapport avseende uppföljning av mål, mått och ekonomi överlämnas till 

kommunstyrelsen för kännedom 
3. Nämnden informeras om/godkänner föreslagen åtgärdsplan 
4. Paragrafen justeras omedelbart 

 
 
Prognos 
Prognosen visar på ett preliminärt underskott om 3,5 mkr, en försämring mot 
prognosen efter maj med 1,7 mkr, trots att åtgärderna i åtgärdsprogrammet från 
april 2019 arbetats in. 
 
Osäkerheter som kvarstår i prognosen är IKE-kostnader för gymnasieskolan. 
Arbetet med att minska underskottet fortsätter under året.  
 
Åtgärdsplan 
Med anledning av ovan redovisade underskott om 3,5 mkr föreslår förvaltningen en 
åtgärdsplan enligt Bilaga 2. 
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1 UPPGIFT 

1.1 Vision 
Verksamheten ska bidra till att: 
 
Vi värdesätter all form av kunskap och bildning. Förskolan och skolan är grunden till det livslånga 
lärandet. Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska bidra till att kommunens skolor har goda 
resultat genom hög måluppfyllelse, kreativa arbetssätt och inspirerande lärare. 
Verksamheterna ska också bidra till att förskolan och skolan bedrivs i trygga miljöer där alla  barn och 
elever ges möjlighet att förverkliga sina drömmar. Förskolan och skolan ska förmedla och förankra 
respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det 
svenska samhället vilar på. 
 
Vidare ska verksamheterna bidra till att det finns en aktiv samverkan mellan skola och näringsliv där 
entreprenörskap är en naturlig del i utbildningen. 
För att lyckas med ovanstående ska barn- och utbildningsnämnden också ge förutsättningar för 
medarbetarna att vara med och ständigt förbättra och utveckla verksamheten, medarbetarna ska 
känna delaktighet och engagemang. 
 
Många av indikatorerna bygger på en långsiktig vision där strävansmålet självklart är 100% eller 0%. 
För att få realistiska måttvärden har vi i detta dokument valt att fokusera på riktningen i dessa 
indikatorer. 
 
För att invånarna ska få sitt behov av omsorg och utbildning tillgodosett ska Barn- och 
utbildningsnämnden bedriva verksamhet inom följande områden: 
 

1.2 Verksamhetens uppgifter och mått 

Förskola 

Mått Utfall 
2019 

Plan 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Personaltäthet, antal barn per årsarbetare, egen regi  5,3 5,5 5,1 

Trygghet och gemenskap i förskolan, enkät max är 7.  7 6 6 

Pedagogik, Max är 7  7 6 6 

Förskoleklass 

Mått Utfall 
2019 

Plan 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Personaltäthet förskoleklass, egen regi (antal elever per årsarbetare)  21 22,3 14,4 

Trygghet  86 86  

Fritidshem 

Mått Utfall 
2019 

Plan 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Elevgrupp, antal elever per fritidshemsavdelning, egen regi  35 34,5 38,9 

Personaltäthet fritidshem, antal elever per årsarbetare, egen regi  20 19,2 17,6 

*Helhetsbedömning fritidshem, enkät  81 80 79 
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Grundskola 

Mått Utfall 
2019 

Plan 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Personaltäthet grundskola egen regi, antal elever per lärare  12,5 12,2 12,1 

Andel procent betyg årskurs 6, andel som uppnått kunskapskraven (A-
E),  75   

Elever i åk 9 egen regi, som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, 
andel %  85 82 69 

Genomsnittligt meritvärde åk 9, egen regi  235 230 205,6 

Genomsnittligt meritvärde, flickor, egen regi  240 255 210 

Genomsnittligt meritvärde, pojkar, egen regi  225 205 203 

Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet  94  93,8 

Elever i årskurs 9 egen regi som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, 
andel %, exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd 
bakgrund 

 90 88,1 84 

Genomsnittligt meritvärde, årskurs 9, egen regi, exklusive nyinvandrade 
elever och elever med okänd bakgrund  245 243 235 

Jag känner mig trygg i skolan  100 85  

Grundsärskola 

Mått Utfall 
2019 

Plan 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Andel elever i annan kommuns grundsärskola 2  13 12 

Kommentar 
Historiken från 2018 och 2017 är troligen inklusive våra egna placeringar inom kommun. Antalet har varit 2 "i annan 
kommun" även 2018 och 2017 så den har inte minskat. 

Antal betyg     

Gymnasieskola 

Mått Utfall 
2019 

Plan 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Personaltäthet gymnasieskolan egen regi (antal elever per lärare)  11,7 11,2 11,2 

Genomsnittligt meritvärde, åk 3     

Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, 
andel (%)  89 83,5 89,2 

Trivsel och trygghet, enkät max 100%  100 83 91 

Gymnasiesärskola 

Mått Utfall 
2019 

Plan 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Antal elever i gymnasiesär i annan kommun 9 st 9 st 9 st  

Antal betyg     
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Kulturskola 

Mått Utfall 
2019 

Plan 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Jag känner att jag utvecklas i kulturskolan  88 0 0 

Antal elever som går minst 6 terminer i Kulturskolan     

Antal elever som står i kö till kulturskolan efter höstens antagning   230  

Kommunal vuxenutbildning 

Särskild utbildning för vuxna (Lärvux) 

Mått Utfall 
2019 

Plan 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Antal elever i lärvux (ej heltidsstuderande)   18 18 

Antal avslutade kurser lärvux   18  

Utbildning i svenska för invandrare 

Mått Utfall 
2019 

Plan 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Antal elever i SFI-utbildning (ej heltidsstuderande)   79 59 

Familjecentral - Öppna förskolan 

STATISTIKMÅTT 

Mått Utfall 
2019 

Plan 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Antal besök öppna förskolan     

Invånare 1-5 år, läsår  658 657 652 

Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%)   84 83 

Invånare 6-12 år, läsår  1 106 1 134 1 152 

Barn 6-12 år inskrivna i fritidshem, andel (%)   52 53 

Invånare 6-15 år, läsår  1 620 1 641 1 653 

Elever i förskoleklass, hemkommun, antal   134 138 

Elever i grundskola, hemkommun, antal   1 453 1 496 

Elever i grundsärskola, hemkommun, antal   12 15 

Antal elever 16-19 år, läsår  651 641 612 

Elever i gymnasieskola, hemkommun, antal   496 482 

Elever i gymnasiesärskola, hemkommun, antal   9 6 

Antal elever i vuxenutbildning     

Antal elever i särvux/lärvux   19 18 

Antal elever i SFI-utbildning (ej heltidsstuderande)    59 

Antal elever i kulturskolan   478  

Andel heltidsanställningar    64,1% 

Sjukfrånvaro, %    8,82% 



 2019-09-18 
 

6 
 

Centralt stöd för pedagogisk verksamhet 

2 MÅL 

2.1 Måluppfyllelse 

Andelen arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda skall öka 
Satsningar: 

- Se över organisationen så att behovet av timanställda minskar 

 
Kommentar 

En handlingsplan för heltidsresan inom BUF i Öckerö kommun har arbetats fram och en del av det 
arbetet är att minska behovet av timanställda vikarier. 

Frisknärvaron bland kommunens medarbetare skall öka 
Satsningar: 

- Komplettera yrkeskategorier för att minska administrationen för chefer/specialister 

 
Kommentar 

Barn- och utbildningsnämnden 

Målet är gemensamt för hela kommunen. Inom barn- och utbildningsförvaltningen har vi ändrat 
organisationen för administrativt stöd till rektor, som en del av denna satsning. 

Självfinansieringsgraden på gymnasieskolan skall öka 
Satsningar: 

Gymnasieskolan har tillsammans med ÖMC och ÖRAB sett över organisationen för att kunna minska 
kostnaderna med 1 milj kr 2018 och 2 milj kr 2019. 

 
Kommentar 

Barn- och utbildningsnämnden 

Arbetet pågår. 

Kommunens arbetsgivarvarumärke ska stärkas 
Satsningar: 

- Vuxenutbildning inom vård och omsorg 
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Kommentar 

Barn- och utbildningsnämnden 

Målet är gemensamt med Socialnämnden och planeringen för att genomföra statsningen påbörjas till 
hösten. 

Välbefinnande bland kommunens medarbetare ska öka 
Satsningar: 

- Komplettera yrkeskategorier för att minska administrationen för chefer/specialister 

 
Kommentar 

Barn- och utbildningsnämnden 

Målet är gemensamt för hela kommunen. Inom barn- och utbildningsförvaltningen har vi ändrat 
organisationen för administrativt stöd till rektor, som en del av denna satsning. 

Barn och elever får det stöd de behöver av kommunen för ett ökat välbefinnande 
Satsningar: 

- Kompetensutveckling för pedagoger 
- Arbeta med det förebyggande elevhälsoarbetet 
- Arbeta förebyggande mot mobbing 
- Föräldrakontakter och röda tråden mellan förskola och skola 
- Etablera och utveckla samverkan mellan fritid&kultur/skola/socialtjänst 
- Utveckla Familjecentralen till en mötesplats för föräldrar och barn o-6 år.  
- Giftfri skola och förskola 
- Öka cyklande och gång för barn och elever 
- Öka personaltätheten /minska barnomsorgsgrupperna 

 
Kommentar 

Barn- och utbildningsnämnden 

Kompetensutveckling för pedagoger. Exempel på aktiviteter: 

• Skola/arbetsliv-satsningen 
• Skriva sig till lärande (STL) 
• Specialpedagogik för lärande 

Arbeta med det förebyggande elevhälsoarbetet 

• Arbete med material från specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, och reflekterande team 
• På gymnasieskolan erbjuds alla elever samtal med kurator, skolsköterska och studie- och 

yrkesvägledare.  

Arbeta förebyggande mot mobbing 

• Utökade rastaktiviteter. 
• Arbete med en gemensam värdegrundsportal på några skolor. 
• Konflikthanteringsutbildning i tre steg och temavecka kring hållbara relationer på 

gymnasieskolan. 

Föräldrakontakter och röda tråden mellan förskola och skola 

• Arbete med att se över övergångsrutinerna pågår. 
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Etablera och utveckla samverkan mellan fritid&kultur/skola/socialtjänst 

• Målet är gemensamt med flera av kommunens andra verksamheter och arbetet med 
satsningarna har precis startat. En grund för samverkan mellan skola, socialtjänst och fritid 
och kultur finns genom barn- och ungdomsgruppen men ramar för samverkan måste sättas. 

Familjecentralen, en mötesplats för föräldrar och barn 0-6 år. FC är en samverkan mellan öppen 
förskola, socialtjänst och mödra- och barnhälsovård i gemensamma lokaler. Ta fram mål på fyra år för 
att utveckla Familjecentralens verksamhet 

• Familjecentralen är precis uppstartad och mål kommer att arbetas fram framöver likväl 
arbetet med stöd till barn och familjer. 

Giftfri skola och förskola 

• Arbetet med satsningen pågår. 

Öka cyklande och gång för barn och elever 

• Arbetet med satsningen har inte påbörjats. 

Öka personaltätheten /minska barnomsorgsgrupperna 

• Arbetet med satsningen har inte påbörjats. 

Elever har förbättrade förutsättningar för fortsatta studier 
Satsningar: 

- Utveckla arbetet med skola/arbetsliv 
- Se över organisationen för att frigöra tid för lärarna 
- Utveckla undervisningen - både lärmiljön, pedagogiken och tillgängligheten 
- Öka samordningen kring de nyanlända 
- Kompetensutveckling för pedagogerna 
- Stärka arbetet med rekrytering genom satsning mot presumtiva medarbetare 

 
Kommentar 

Barn- och utbildningsnämnden 

Utveckla arbetet med skola/arbetsliv 

• Finns en samverkansgrupp kring FOKUS Öckerö där man arbetar kring dessa frågor. Under 
hösten planeras ett yrkesmässa i anslutning till gymnasievalet. 

Se över organisationen för att frigöra tid för lärarna. Exempel på åtgärder: 

Skapat en organisation med arbetslag för varje årskurs. Underlättar planeringsarbetet och möjligheten 
att stötta varandra. 

Två pedagoger vid flera tillfällen/vecka för att kunna organisera och dela på arbetsuppgifter. 

Organisationen med två parallella klasser och resursstöd i alla klasser med mer stöd i de yngre 
åldrarna gör att undervisningen kan vara flexibel. 

Vi arbetar kontinuerligt med vår organisation och kommer att fortsätta detta arbete under läsåret 
2019/2020. 

Utveckla undervisningen - både lärmiljön, pedagogiken och tillgängligheten 

• Utveckla läxhjälp, lov- och sommarskola 

Öka samordningen kring de nyanlända 

• Har en specialpedagog som är anställd centralt för att arbeta med samordningen kring de 
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nyanlända. 
• Utveckling av studiehandledning och modersmålsundervisning 
• Samverkan med etableringsenheten. 

Kompetensutveckling för pedagogerna 

• Ämnesfördjupning för alla lärare i kommunen för kollegialt lärande och utbyta erfarenheter. 
• Under året har lärarna deltagit i en kompetensutvecklingsinsats med inriktning på att utveckla 

lärandet med hjälp av den digitala tekniken. 

Stärka arbetet med rekrytering genom satsning mot presumtiva medarbetare 

• Påbörja tillsammans med HR. 

Valfriheten inom förskola och barnomsorg ska öka 
Satsningar: 

- Arbeta med organisationen av verksamheten för att skapa en mer likvärdig förskola 
- System för enskild pedagogisk omsorg, dagbarnvårdare 

 
Kommentar 

Barn- och utbildningsnämnden 

Arbeta med organisationen av verksamheten för att skapa en mer likvärdig förskola 

• Samarbete mellan förskolecheferna (fr o m ht 2019 rektorer) för att skapa en likvärdighet i de 
olika verksamheterna. 

System för enskild pedagogisk omsorg, dagbarnvårdare 

• Testa i mindre skala i någon del av kommunen. Ej genomfört. 

Kommuninvånarnas delaktighet i kultur- och fritidsaktiviteter ska öka 
Satsningar: 

- Utveckla NAVET (familjecentral/bibliotek/hörsal) till en mötesplats med hög tillgänglighet där alla 
känner sig välkomna 
- Stärka tillgängligheten till kulturskolans verksamhet 

 
Kommentar 

Barn- och utbildningsnämnden 

Utveckla NAVET (familjecentral/bibliotek/hörsal) till en mötesplats med hög tillgänglighet där alla 
känner sig välkomna 

• Familjecentralens verksamhet startade i februari och arbetar med stöd till barn och familjer. 

Stärka tillgängligheten till kulturskolans verksamhet 

• Fortsätta det positiva arbetet med kulturskolans nya digitala anmälningsapplikation. 

Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras 
Satsningar: 

- Öka kunskapen och medvetenheten bland föräldrar och ungdomar kring trafiksäkerhet 
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Kommentar 

Barn- och utbildningsnämnden 

Öka kunskapen och medvetenheten bland föräldrar och ungdomar kring trafiksäkerhet. Exempel på 
vad som görs inom ramen för denna satsning: 

• Föräldravandringar för att granska trafiksituationen utanför skolan. 
• Samarbete med polisen. 

  

Antalet arbetstillfällen i kommunens näringsliv ska öka 
Satsningar: 

- Genom aktiv samverkan skapa en långsiktig hållbar relation mellan näringsliv och skola 
- Tillsammans med organisationen Ung företagsamhet inspirera till entreprenörskap 

 
Kommentar 

Barn- och utbildningsnämnden 

Genom aktiv samverkan skapa en långsiktig hållbar relation mellan näringsliv och skola 

• Samverkan med Besöks- och näringslivsenheten, BNE, kring FOKUS Öckerö. 

Tillsammans med organisationen Ung företagsamhet inspirera till entreprenörskap 

• Utveckla arbetet med UF på gymnasieskolans nya ekonomiprogram (planerad start ht 2020). 

3 EKONOMISK KOMMENTAR 
Utfall och prognos 2019-08 

Prognosen visar på ett underskott om – 3 543 tkr, vilket är en försämring med 1 699 tkr jämfört med 
majprognosen om – 1 844 tkr. 

Åtgärdsplan togs fram till nämnden den 10 april 2019 (se avsnitt 3.2 nedan). Då det tillkommit 
kostnader och de beslutade åtgärderna inte varit tillräckliga för att nå en budget i balans har en 
kompletterande åtgärdsplan tagits fram till september månads nämndsmöte. Åtgärdsplanen ingår som 
en del i ärendet ”Uppföljning efter augusti”. 

De större avvikelserna fördelar sig så här: 

• Förskolan: -2 320 tkr (-2 097) Kostnader för de fristående enheterna som var budgeterade 
för lågt. 

• Grundskolan: -3 042 tkr (-2 199) Jämfört med majprognosen har underskottet ökat med 
ca 850 tkr i huvudsak relaterat till Bergagårdsskolan och Fotöskolan. Barn- och elevantalet har 
minskat på några enheter F – 6 utan att det gått att dra ner på antalet klasser. Extra kostnader 
p.g.a barn med särskilda behov och nyanlända på Bratteberg F – 6, Bergagård och 
Hedenskolan F – 6.Ökade kostnader för elever i behov av särskilt stöd, hemmasittare och 
nyanlända på båda våra 7 – 9 skolor. Vi sökte statsbidrag för att arbeta med hemmasittare 
som vi inte fick. Studieresan till Polen kostar mer än det finns budgeterat. 

• Gymnasiet (IKE): -2 210 tkr (-7 257) Tilldelning om 5 000 tkr från kommuncentrala 
fördelningsposter förklarar skillnaden jämfört med föregående prognosavvikelse. Prognosen 
är i övrigt oförändrad. Underskottet avser kostnader för interkommunal ersättning (IKE) för 
ensamkommande ungdomar på gymnasieskolan som inte ingått i målgruppsförändringarna 
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för 2019, samt höga skolskjutskostnader för gymnasieskolan. Budgeten för den egna 
verksamheten inom ramen för Öckerö Seglande gymnasieskola är lagd med ett 
effektiviseringskrav om 2 000 tkr, och prognosresultatet efter augusti visar på en budget i 
balans. Enligt åtgärdsplanen ska ytterligare effektiviseringar om 150 tkr arbetas in i den egna 
verksamheten under 2019. Osäkerhet kring både intäkter för IKE och kostnader för IKE. 

Förvaltningen centralt visar fortsatt en positiv prognos (3 759 tkr), en ökning jämfört med 
uppföljningen efter maj. Öppen förskola (474 tkr), Särskola (462 tkr) och Vuxenutbildning (597 tkr) 
bidrar också positivt till prognosresultatet. 

3.1 Barn- och utbildningsnämnden 

Prognosrapport 

  Årspro
g 

Årsbud
g Årsavv Ack utf Ack 

budg 
Ack 
avv 

Förbr 
% 

Fg 
prog 

Nettokostnad, tkr         

100 Nämndsverksamhet 821 805 -16 603 537 -66 75 805 

310 Stöd till studieorg 270 270 0 270 180 -90 100 270 

320 Bibliotek 118 215 97 -24 73 97 -11 -231 

330 Kulturskola 2 407 2 449 42 1 512 1 546 34 62 2 419 

400 Öppen förskola 351 825 474 223 525 302 27 330 

407 Förskola 66 194 63 874 -2 320 44 231 41 530 -2 701 69 65 971 

425 Fritidshem 10 529 10 044 -485 7 232 6 256 -976 72 10 341 

435 Förskoleklass 5 160 5 254 94 3 258 3 234 -24 62 4 674 

440 Grundskola 158 296 155 254 -3 042 101 137 97 751 -3 386 65 157 452 

443 Obligatorisk särskola 7 537 7 999 462 5 071 5 083 12 63 7 682 

450 Gymnasieskola 68 952 66 742 -2 210 44 811 42 937 -1 874 67 68 999 

453 Gymnasiesärskola 6 454 6 476 22 4 195 4 317 122 65 6 739 

470 Grundl vuxenutbildning 200 100 -100 136 67 -69 136 200 

472 Gymn vuxen o påb.utbil 2 369 2 966 597 1 377 1 917 540 46 2 368 

474 Särvux 1 350 1 322 -28 837 816 -21 63 1 313 

476 Svenska för invandrare 2 200 1 700 -500 1 347 1 133 -214 79 2 200 

490 Gemensamt BoU 63 3 432 3 370 162 2 287 2 126 5 39 

Summa Nettokostnad, tkr 333 270 329 727 -3 543 216 378 210 190 -6 187 66 331 571 

3.2 Uppföljning av beslutade åtgärder 

Åtgärder Beslutat 
belopp (tkr) Status Kommentar 

    

Förvaltningen, centralt 750  Genomförd Tillkommit kostnader för IKE till fristående 
enheter, som inte fanns med i budget. 

Bergagårdsskolan 200  Genomförd  

Bratteberg F-6, Hälsö, Roses 400  Genomförd  

Bratteberg 7-9 350  Genomförd  

Fotö 150  Delvis genomförd Felbudgeterade bidrag gör att prognosen 
försämrats. 
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Förskolor Hönö 214  Genomförd  

Förskolor Öckerö 100  Genomförd  

Heden fsk, Hedens skola F-6 845  Genomförd  

Hedens skola 7-9 400  Genomförd  

Kompassen, Rörö 170  Genomförd  

Solhagen, Västergård 150  Delvis genomförd  

Centrala elevhälsan 0  Ökade kostnader för skolskjuts som påverkar 
prognosen negativt. 

Kulturskolan 25  Genomförd  

Gymnasiet och vux 150  Ej påbörjad Förändringar som påverkat resultatet har gjort 
att planerade åtgärder inte kunnat genomföras. 

    

Summa beslutade åtgärder 3904   

4 INVESTERINGAR 
Investeringsbelopp för 2019 är 950 tkr. Vår prognos är att 940 tkr förbrukas under året. 

4.1 Sammanställning 

Investeringsrapport 

  Årsprog Årsbudg Årsavv Ack utf Förbr % Fg prog 

Nettokostnad, tkr       

Barn- o utbildningsnämnd 940 950 950 562 59 950 

 



  Bilaga 2 

 
Åtgärdsplan med anledning av prognosunderskott i samband med 
delårsbokslutet per 2019-08 
 
Prognosen per 2019-08 visar på ett underskott om 3,5 mkr, en försämring mot prognosen efter maj 
med 1,7 mkr, trots att åtgärderna i åtgärdsprogrammet från april 2019 arbetats in. Med anledning av 
ovan redovisat prognosunderskott föreslår förvaltningen en åtgärdsplan enligt nedan. En risk- och 
konsekvensanalys kommer att tas fram vid FSG 2019-09-24. 
 
 

Åtgärder Beslutat 
belopp (tkr) Status Kommentar 

Kostnader för vikariat   

Sedan augusti så måste ett längre vikariat 
och tillsvidareanställningar godkännas av 
skolchefen. Restriktivitet med vikariat under 
hösten. 

Inköp   Återhållsamhet med inköp under hösten. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Barn- och utbildningsnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Katarina Lindgren 

Ärende: Bidragsnivåer för stöd till inackordering läsåret 2019/2020 

Diarienummer: BOU 96/19 

 

Bidragsnivåer för stöd till inackordering 
 
Förvaltningens beslutsförslag till Barn- och utbildningsnämnden 
Fastslå bidragsprinciper och nivåer för stöd till inackordering för läsåret 2019/2020 enligt följande: 
 
1. Stöd till inackordering kan lämnas till elever folkbokförda i Öckerö kommun som går i 

gymnasieskola med offentlig huvudman eller gymnasiesärskola med offentlig huvudman och är 
belägen utanför Göteborg 

2. Stöd till inackordering kan lämnas till elever folkbokförda i Öckerö kommun som går i 
gymnasieskola med offentlig huvudman eller gymnasiesärskola med offentlig huvudman, är 
belägen i Göteborg, och som reser med mer än en färja till fastlandet 

3. Elever som beviljats stöd till inackordering har ej rätt till skolkort för resor med kollektivtrafik 
4. För läsåret 2019/2020 fastställs följande belopp: 
 

 

Avstånd från hemmet Ersättning per månad 

0 - 85 km 1 550 kr 

86 - 224 km 1 625 kr 

225 - 1299 km 1 980 kr 

1300 - 2 350 kr 
 
Beslutet justeras omedelbart. 
 
 
Bakgrund 
Enligt 15 kap 32 §, samt 18 kap 32 §, skollagen stöd till inackordering, ska hemkommunen lämna 
ekonomiskt stöd till elever i en gymnasieskola med offentlig huvudman eller gymnasiesärskola med 
offentlig huvudman som behöver inackordering på grund av skolgången. Kommunens skyldighet att 
betala stöd för inackordering beror på under vilka förutsättningar eleven blivit mottagen till skolan. 
Kommunen har ingen skyldighet att betala inackorderingstillägg för elever som tagits emot i andra 
hand. Skyldigheten gäller till och med första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år.  
 
Stödet ska avse boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. Det ska ges kontant eller 
på annat sätt som skall framgå av beslutet om stöd. Om stödet ges kontant, ska det lämnas med lägst 
1/30 av prisbasbeloppet enligt 2 kap 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken för varje hel kalendermånad 
som eleven bor inackorderad. Inackorderingstillägg utbetalas vid 4 tillfällen på höstterminen och vid 
5 tillfällen på vårterminen. 



 
 

 

 
 
För elever vid fristående gymnasieskolor är det CSN som avgör rätten till inackorderingstillägg.  
Skolstyrelsen i Öckerö kommun (nuvarande Barn- och utbildningsnämnden) fastslog 1998-11-03 (Ss 
§ 120/98) att rätt till inackorderingstillägg ej föreligger för elever som studerar i Göteborg och bor 
på de öar som förutsätter enbart en färjetur för att komma till Göteborg. Enligt särskilt beslut (BoU 
§ 83/99) tagit i nämnden 1999-06-15 är inackorderingstillägget för de Öckeröelever på Öckerö 
gymnasieskola som seglar på T/S Gunilla 2 350 kr per hel kalendermånad vid segling. 
 
De elever som beviljats inackorderingstillägg har inte rätt till skolkort för resor med kollektivtrafik.  
 
Sista ansökningsdag för kommunalt inackorderingstillägg är för höstterminen den 15 september och 
för vårterminen den 15 februari. 
 
 
Ärende 
Inför läsåret 2019/2020 behövs ett beslut gällande bidragsnivåerna för utbetalning av stöd till 
inackordering till elever i gymnasieskola med offentlig huvudman och gymnasiesärskola med 
offentlig huvudman som behöver inackordering på grund av skolgången.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Katarina Lindgren 

Ärende: Svar på medborgarförslag om replokal för musiker 

Diarienummer: BOU 93/19 

 
 

Svar på medborgarförslag om replokal för musiker 

 
Förslag till beslut 
Medborgarförslaget avstyrks. 
 
 
Ärendet 

 har i ett medborgaförslag daterat 2019-06-12 föreslagit: 
- att en replokal för musiker inrättas i Öckerö kommun. 
 
 
Bedömning 
Kulturskolan bedriver idag sin verksamhet i skolans lokaler, vilket innebär effektivt 
utnyttjande av skollokalerna och en bra samverkansmöjlighet för kulturskola och 
skola. Detta i kombination med ett ekonomiskt läge med sparande och åtgärder i 
fokus gör att förvaltningen anser att medborgarförslaget bör avstyrkas. 
 
 
Ekonomi 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser 
 
 
Bilagor 
Medborgarförslag om replokal 
KS § 192-19 Medborgarförslag på replokal för musiker 
 
 

 

Underskrift berörd chef 
Katarina Lindgren, skolchef 

 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2019-08-27  
   
   
KS § 192 Dnr 109/18  
   
 

Medborgarförslag om replokal för musiker 
  
Ärende 

 har i ett medborgarförslag, inkommet 2018-06-12 
föreslagit: 
 

- att en replokal för musiker inrättas i Öckerö kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Motion daterad 2018-06-13 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 13 juni 2019, §60.  
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD) föreslår att medborgarförslaget remitteras till Kommundirektö-
ren samt Barn- och utbildningsnämnden.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Jan Utbults (KD) förslag kan antas och finner att så 
sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Medborgarförslaget remitteras till Kommundirektören samt Barn- och Utbild-
ningsnämnden.  

 

 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2019-06-13 30 

   
   
KF § 60 Dnr KS 109/18  
   
Medborgarförslag om replokal för musiker 
 
Ärende 
 

 har i ett medborgarförslag, inkommet 2018-06-12 
föreslagit: 
 

- att en replokal för musiker inrättas i Öckerö kommun. 
 

 
Beslutsunderlag 
Motion daterad 2018-06-13 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget anmäls och skickas till kommunstyrelsen. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Barn- och utbildningsnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare:  
Mats Sundström, Ekonom   

Ärende: Underskottskompensation till fristående skolor 2018 
Diarienummer: BOU 98/19 

 
UNDERSKOTTSKOMPENSATION TILL FRISTÅENDE 
SKOLOR 2018 
 
 
Förslag till beslut 
1. De fristående förskolorna kompenseras med 2 458 kr per elev 

2. De fristående fritidshemmen kompenseras med 3 202 kr per elev 

3. De fristående grundskolorna kompenseras med 4 361 kr per elev 

4. Paragrafen justeras omedelbart 

 
Ärendet  
Medel har reservats i bokslutet 2018 avseende kompensation för fristående skolor 
på grund av underskott i de kommunala verksamheterna.  
 
Kommunens enheter för förskola, grundskola och fritidshem har redovisat 
underskott om -921 tkr, -1 743 tkr respektive -6 526 tkr, vilket ger följande 
tillkommande belopp per elev: 
Förskola: 2 458 kr 
Fritidshem: 3 202 kr 
Grundskola: 4 361 kr 
 
I enlighet med lagstiftningen om bidragsgivning på lika villkor skall kommunen utge 
kompletterande ersättning till fristående skolor.  
 
Avvikelsen har beräknats utifrån skillnaden mellan budgeterat belopp och verkligt 
utfall och har fördelats på genomsnittligt antal elever under 2018. 
 
 
Expediering av beslut 
Fristående grundskolor 
 
 



 
 

 

 
Underskrift av berörd chef 
 
 
 
Katarina Lindgren 
Skolchef  
2019-09-18 
 
 
 



 
 
 
Yrkande: Mer rörelse i skolan för ökad inlärning  
 
Våra barn och ungdomar sitter mer still än någonsin! Något som aktuell forskning visar och 
som också sannolikt påverkar deras hälsa negativt på både kort och lång sikt.  
 
Forskningsresultat som t ex ”Napervilleprojektet” i Chicago, USA, befäster detta men visar 
dessutom att inlärningsförmågan försämras utan fysisk aktivitet.  Genom att kombinera 
fysisk aktivitet och pulsträning visade forskarna att inlärningsförmågan i genomsnitt kan 
öka med minst 3-4% och i vissa fall med mycket mer. Annan forskning visar också att fysisk 
aktivitet kan vara en effektiv medicin mot psykisk ohälsa.  
 
Detta yrkande föreslår vi därför att Barn- och Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att 
undersöka hur Öckerö Kommun kan öka den fysiska aktiviteten i skolan.   
 
Förslag till beslut  
Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt skolchef Katarina Lindgren att undersöka hur 
Öckerö Kommun kan öka den fysiska aktiviteten både i skolan och på rasterna.  
 
 
 
 
Öckerö 2019-07-08 
 
Öckeröalliansen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Barn- och utbildningsnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Nils Hjort 
Ärende: Publicering av kallelser och protokoll 
Diarienummer: BUN 0089/19  

 

Publicering av kallelser och protokoll 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om att Barn- och utbildningsnämnden ska publicera 
sina kallelser och protokoll omaskade, med undantag för sekretessbelagda uppgifter 
enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och personuppgifter av särskild 
kategori enligt dataskyddsförordningen (2016/679), genom införande av följande 
formulering i reglementet. 
 
Publicering av nämndens kallelse och protokoll 
Kallelser och protokoll från innevarande och föregående år ska publiceras löpande 
på kommunens webbsida. Handlingarna ska publiceras omaskade, med undantag 
för sekretessbelagda uppgifter enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
samt personuppgifter av särskild kategori enligt dataskyddsförordningen 
(2016/679). 
 
Ärendet 
Det råder generella oklarheter kring vad dataskyddsförordningen med relaterad 
lagstiftning innebär för den fortsatta hanteringen av kallelser och protokoll. Dessa 
oklarheter handlar om huruvida det finns utrymme att publicera kallelser och 
protokoll eller ej, och i vilken mån detta kan ske utan maskning av uppgifter. 
Upplevelsen har varit att närliggande kommuner har hanterat frågan på varierande 
sätt. På anmodan av politiken tillsattes därför en utredning för att råda klarhet i 
frågan.  
 
Beredning 
Ärendet bedömdes lämpligast beredas genom en rättsutredning. Inom ramen för 
utredningen har en omvärldsanalys gjorts, med en jämförelse med andra 
kommuners tillämpningar i frågan. Utredningen skickades även på remiss till 
Öckerö kommuns dataskyddsombud. 
Utredningen har därefter presenterats för kommundirektören, innan den slutligen 
anmälts till Barn- och utbildningsnämnden för beslut. 
 
 



 
 

 

Ekonomi 
Ärendet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. 
 
Bedömning 
Det tycks finnas visst utrymme för publicering av personuppgifter i kallelser och 
protokoll (som inte innehåller personuppgifter av särskild kategori). Detta skulle 
ske genom bemyndigande enligt kommunallagens 8:e kapitel, på grunden allmänt 
intresse, enligt artikel 6, st. 1, punkt e, dataskyddsförordningen, som föreskriver att 
behandling av personuppgifter är laglig när ”[b]ehandlingen är nödvändig för att 
utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den 
personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.”  
 
Grunden allmänt intresse bygger på två rekvisit. Dels ska behandlingen anses vara 
av allmänt intresse; dels ska behandlingen vara förankrad i rättsordningen. 
Publiceringen av handlingar kan vara av allmänt intresse, om den följer av åtagande 
som åligger kommunen. Detta åtagande kan vara ett frivilligt sådant, till följd av det 
kommunala självstyret. Om publiceringen följer av ett frivilligt åtagande är det att 
anse som ett allmänt intresse. Detta uppfylls på samma sätt som det andra 
rekvisitet, det vill säga att det ska vara förankrat i rättsordningen. I 8 kap 10 § 4 p 
kommunallagen framgår ett bemyndigande genom vilket kommunfullmäktige får 
besluta om att justerade protokoll ska publiceras på anslagstavlan. Genom att 
kommunfullmäktige beslutar om detta och inför det i de kommunala reglementena 
anses publicering av protokoll implementerat i rättsordningen, och därför även 
förankrat i densamme, då kommunala reglementen är att anse som del av 
rättsordningen enligt förarbeten till dataskyddslagen. 
Genom implementering i reglementen uppfylls alltså både rekvisitet att det ska vara 
av allmänt intresse, och att det ska vara förankrat i rättsordningen.   
 
Om Barn- och utbildningsnämndens äldre protokoll skulle återpubliceras skulle 
dessa behöva granskas för personuppgifter av särskild kategori. Detta skulle ta en 
del resurser i anspråk, men vore görbart. En rimlig avvägning skulle kunna vara att 
återpublicera protokollen för 2018, men inte tidigare. Det skulle ligga i linje med 
hur flera andra kommuner gör, det vill säga att endast ha ”aktuella” protokoll 
publicerade, och att resten är tillgängliga vid förfrågan. 
 
Expediering av beslut 
Skolchef, Katarina Lindgren 
Kommunsekreterare, Tannaz Ghaderi 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Rättsutredning, publicering av kallelser och protokoll, 2019-05-28 
 
 
 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 



 
 

 

 
Katarina Lindgren 
Skolchef 
2019-   - 
 
Gull-Britt Eide 
Kommundirektör 
2019-    - 
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Angående publicering av 
protokoll i ljuset av 
dataskyddsförordningen 
 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Nils Hjort 
Ärende: Publicering av kallelser och protokoll 
Diarienummer: BUN 0089/19 

 
 
1. INLEDNING 

På begäran av kommunstyrelsen följer här en utredning angående publicering av 
kommunala protokoll i ljuset av dataskyddsförordningen (GDPR). 1 Det har rått oklarheter 
om vad lagstiftningen innebär för den fortsatta hanteringen av protokoll, och upplevelsen 
har varit att närliggande kommuner har hanterat frågan på varierande sätt. 
Problemformuleringen för utredningen är därför följande. 

a) Medger dataskyddsförordningen någon möjlighet att fortsatt publicera kommunens 
protokoll på hemsidan? 

b) Om svaret på a) är jakande, hur bör detta i så fall ske, och gäller samma utrymme för 
publicering för samtliga nämnder och kommunfullmäktige? 

 
För att besvara frågorna går jag först genom behandling av personuppgifter, och 
kommenterar vissa typer av personuppgifter. Därefter går jag igenom 
dataskyddsförordningens lagliga grunder för behandling av personuppgifter, för att sedan 
utreda om någon eller några av dessa är tillämpliga. Därefter följer en omvärldsanalys, efter 
vilken bedömning sker. 
 
 
2.1. OM PERSONUPPGIFTER 

Ett av de mest centrala begreppen i GDPR är personuppgift. Vad som omfattas av 
begreppet framgår av förordningens definition, där personuppgift förklaras som 
 
varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad 
en registrerad), varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt 
kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett 
identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller 
flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, 
psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet2 
                                                           
1 Dataskyddsförordning, 2016/679 
2 Art 4, p. 1, Dataskyddsförordning 



 
 

 

 
Personuppgifter som identifierar en person är förhållandevis lätt att förstå, där en persons 
namn eller personnummer är några uppenbara exempel. Det handlar om uppgifter som 
direkt identifierar en person. Vad gäller identifierbar fysisk person är det något svårare. 
Här handlar det om upplysningar som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person, 
kombinerat med andra upplysningar. Vidare faller upplysningar bara inom ramen för 
begreppet personuppgifter om de avser en levande person. GDPR omfattar alltså inte 
upplysningar om avlidna personer. 
 
Den mest frekvent förekommande typen av personuppgift i de kommunala protokollen är 
namn. Här omfattas alla namn på levande personer, oavsett om det är namn på politiker, 
tjänstemän, eller enskilda kommuninvånare. 
 
En annan typ av upplysning som det har rått oklarheter kring är fastighetsbeteckningar. 
Dessa förekommer främst i Bygg- och miljönämndens och Kommunstyrelsens protokoll, 
och bör därför beröras. Uppenbart är att fastighetsbeteckningar inte direkt identifierar en 
person. Eftersom man med hjälp av en fastighetsbeteckning kan ta reda på vem som äger 
fastigheten, skulle det dock kunna vara en upplysning som indirekt identifierar en person. I 
de fall då ägaren av fastigheten är en fysisk person, bör därför fastighetsbeteckningen vara 
att anse som en personuppgift. Om ägaren till fastigheten däremot är en juridisk person, 
kan fastighetsbeteckningen aldrig bidra till att identifiera en fysisk person, och 
fastighetsbeteckningen är då inte att anse som en personuppgift.     
 
Tolkningen av fastighetsbeteckningar till fastigheter ägda av fysiska personer som 
personuppgifter styrks av att såväl Boverket som Lantmäteriet tolkar dessa 
fastighetsbeteckningar som personuppgifter, när de anger fastighetsbeteckningar som en av 
de personuppgifter som de behandlar.3  
 
 
2.2. OM SÄRSKILDA KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER 

De skäl som anges i avsnitt 3 nedan innebär lagliga grunder för att hantera personuppgifter. 
Dessa gäller som huvudregel. Det finns dock en viss typ av personuppgifter i GDPR som 
kallas ”särskilda kategorier av personuppgifter”, vilka omfattas av särskilda krav för att 
behandling ska vara laglig. Detta avser personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt 
ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i 
fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt 
identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons 
sexualliv eller sexuella läggning.4  
 
För särskilda kategorier av personuppgifter, även kallade känsliga personuppgifter, ställs 
strängare krav för behandling. Jag kommer inte närmare gå in på vilka dessa grunder är, 
utan konstaterar endast att slutsatserna som dras i denna utredning inte omfattar känsliga 
personuppgifter. Frågan torde sällan ställas på sin spets i kommunfullmäktiges eller 
nämndernas protokoll, i och med att den stora majoriteten av nämnder inte behandlar 
ärenden där känsliga personuppgifter framkommer på sina sammanträden, och uppgifterna 
hamnar således inte i protokollen. Dessa ärenden delegeras vanligen ner till nämndernas 
                                                           
3 Lantmäteriet, hämtat 2019-05-09,  
https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Fastighetsinformation/Fastighetsregistret/Fragor-och-svar-
/dataskyddsforordningen/?faq=18bb 
Boverket, hämtat 2019-05-09, https://www.boverket.se/sv/om-boverket/diarium/personuppgifter/ 
4 Art 9, Dataskyddsförordning 

https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Fastighetsinformation/Fastighetsregistret/Fragor-och-svar-/dataskyddsforordningen/?faq=18bb
https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Fastighetsinformation/Fastighetsregistret/Fragor-och-svar-/dataskyddsforordningen/?faq=18bb
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/diarium/personuppgifter/


 
 

 

individutskott, vilkas protokoll inte heller tidigare har publicerats. Vad som är 
personuppgifter som anses vara känsliga personuppgifter och vad som är personuppgifter 
som bedöms omfattas av sekretess tenderar att överlappa varandra, även om så inte är 
nödvändigt.  
 
Om en känslig personuppgift framkommer i ett protokoll som avses publiceras bör det 
därför maskas eller omformuleras så att den känsliga personuppgiften inte längre framgår 
av protokollet - oavsett vad som framgår av denna utredning för personuppgifter i övrigt. 
Det enda undantaget för detta är personuppgift som medger politisk åsikt avseende 
kommunens politiker. Detta är en känslig personuppgift, men kommer i princip att 
hanteras som en vanlig personuppgift i och med den förtroendevalda rollens natur. Mer om 
detta följer nedan. 
 
 
2.3. OM BEHANDLING AV POLITIKERS OCH TJÄNSTEMÄNS NAMN 

De allra vanligaste personuppgifterna i de kommunala protokollen är namnen på de 
politiker som är ledamöter och ersättare i nämnderna och kommunfullmäktige, och 
namnen på de tjänstemän som handlägger eller föredrar ärenden, eller som på annat sätt 
deltar under sammanträden. En av grunderna för laglig grund för behandling av 
personuppgifter är samtycke. Samtycke definieras i GDPR som 
 
varje slag av frivillig, specifik, informerad och otvetydig viljeyttring, genom vilken den 
registrerade, antingen genom ett uttalande eller genom en entydig bekräftande handling, 
godtar behandling av personuppgifter som rör honom eller henne5 
 
I övrigt framställer GDPR följande krav för att laglig grund enligt samtycke ska föreligga: 
- Den personuppgiftsansvarige – alltså nämnden eller kommunfullmäktige i detta fall – 

ska kunna visa att den registrerade har samtyckt till behandlingen av 
personuppgifterna. Bevisbördan för samtycket ligger alltså på den 
personuppgiftsansvarige. 

- Samtycket ska vara klart och tydligt – om den registrerades samtycke lämnas i skriftlig 
form som också rör andra frågor, ska begäran om samtycke läggas fram på ett sätt som 
klart och tydligt kan särskiljas från de andra frågorna i en begriplig och lätt tillgänglig 
form, med användning av klart och tydligt språk. Om en del av förklaringen innebär 
överträdelse av GDPR ska den delen inte vara bindande. 

- Rätt till återkallande av samtycke – de registrerade ska ha rätt att när som helst 
återkalla sitt samtycke. Återkallandet ska inte påverka lagligheten av behandling som 
grundar sig på samtycke, innan detta återkallas. Innan samtycke lämnas ska den 
registrerade informeras om detta. Det ska vara lika lätt att återkalla som att ge sitt 
samtycke. 

 
En förtroendevald person innehar en av naturen offentlig roll när den agerar som politiker. 
Det ligger därför nära till hands att anse att det föreligger ett genom entydig bekräftande 
handling – att ställa upp i offentliga val och utöva sitt förtroendeuppdrag – samtycke från 
politikers håll vad gäller publicerandet av deras namn i protokoll. Detta är en naturlig 
konsekvens av deras offentliga roll. Rimligen borde det även ligga i deras intresse att det 
allmänna kan se vilka politiska initiativ de verkar för och vilka de verkar mot. 
Transparensen bakom det politiska uppdraget är så nära sammanknuten med den 

                                                           
5 Art 4 p 11, Dataskyddsförordning 



 
 

 

förtroendevaldes uppdrag, att det alltså tycks rimligt att anta att ett samtycke föreligger från 
den förtroendevaldes sida om behandling av dess namn sker i form av publicering av 
protokoll.   
 
Publicering av politikers namn, uppdrag och partibeteckning borde alltså sannolikt kunna 
motiveras genom grunden samtycke. 
 
Angående tjänstemän är samtycket inte lika uppenbart. Så länge nämndsammanträden inte 
är offentliga – vilket det inte har beslutats om i Öckerö – torde åtminstone inte lägre 
tjänstemän kunna ha offentliggjort sina egna namn genom att medverka på sammanträden.  
 
 
3.1. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

Jag har ovan använt begreppet behandling utan att närmare förklara vad det innebär. 
Enligt definitionen i GDPR förklaras behandling som 
 
en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar 
av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, 
registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, 
framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller 
tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering 
eller förstöring6  
 
Begreppet behandling är ämnat att omfatta oerhört mycket – i princip allt man kan tänkas 
göra med information från insamling och bearbetning till lagring och radering.7 Här 
framgår en av de större skillnaderna gentemot tidigare, då hanteringen av personuppgifter 
reglerades i personuppgiftslagen8. Det fanns då lättnader avseende ostrukturerade 
personuppgifter, exempelvis personuppgifter i löpande text. Denna lättnad var 
förhållandevis unik för Sverige, men har idag försvunnit i och med GDPR, då även denna 
form av behandling av personuppgifter omfattas. I och med den oerhört breda innebörden i 
begreppet behandling anses publicering av nämnders och kommunfullmäktiges protokoll 
otvivelaktigt som behandling. 
 
 
3.2. LAGLIG BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

Vanligtvis konstrueras lagtext enligt presumtionen att det som ej lagstadgas om inte kan 
vara olagligt – man kan inte dömas för ett brott om det inte omfattas av brottsrubricering, 
till exempel. Man kan alltså vanligtvis utgå från att finns det inget förbud mot en viss 
aktion, är den aktionen laglig. När det kommer till behandling av personuppgifter gäller en 
omvänd presumtion. Man måste alltså här utgå från att om man inte i lagtext kan finna en 
grund för behandling av personuppgifter, är det förbjudet att behandla personuppgifter.9   
 
Antingen föreligger samtycke för behandling av personuppgifter, eller så föreligger inte 
samtycke. Om samtycke föreligger utgör det en laglig grund för behandling, enligt ovan10. 
                                                           
6 Art 4, p 2, Dataskyddsförordning 
7 Frydlinger, D., Edvardsson, T., Olstedt Carlström, C.,  & Beyer, S. (2018). GDPR – Juridik, organisation, och 
säkerhet enligt dataskyddsförordningen (1:3). Stockholm: Författarna och Norstedts Juridik AB., s. 46 
8 Personuppgiftslag (SFS 1998:204) 
9 GDPR – Juridik, organisation, och säkerhet enligt dataskyddsförordningen, s. 138 
10 Art 6 st. 1 p. a, Dataskyddsförordning 



 
 

 

Man kan tänka sig det som att den enskilde har ett veto gällande hanteringen av dennes 
personuppgifter, där den naturliga grunden för behandlingen är att den enskilde tillåter det. 
Det förekommer dock många situationer då personuppgifter behöver kunna behandlas 
oavsett vad den enskilde anser om detta, och många situationer då det blir praktiskt 
komplicerat att inhämta samtycke. Det finns därför fler grunder för laglig behandling av 
personuppgifter.11  
 
De lagliga grunderna för samtycke i GDPR kan kallas de generella, huvudsakliga grunderna, 
eftersom man kan finna flera andra lagliga grunder utöver dessa i speciallagstiftning. 
Eftersom att syftet med denna utredning är att erbjuda en generell lösning kommer jag 
dock inte gå in på speciallagstiftningen. De generella grunderna för laglig behandling – 
utöver samtycke – avhandlas nedan i den utsträckning det behövs. Vidare ska tilläggas att 
då de olika lagliga grunderna föreskriver att behandlingen ska vara nödvändig, innebär det 
inte att behandlingen ska vara direkt oundgänglig, utan det kan räcka med att den innebär 
effektivitetsvinster.12 Hur pass stora dessa effektivitetsvinster måste vara för att lyckas leva 
upp till begreppet nödvändigt är dock oklart. Nedan följer en genomgång av de olika lagliga 
grunderna. 
 
 
3.2.1. FULLGÖRANDE AV AVTAL 

Behandling av personuppgifter är lagligt när ”[b]ehandlingen är nödvändig för att fullgöra 
ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den 
registrerade innan ett sådant avtal ingås.”13  
 
Publicerandet av kommunala nämnders protokoll – och därmed behandlingen av 
personuppgifterna däri - är inte del av fullgörandet av något avtal. Denna grund är därmed 
inte tillämpbar. 
 
 
3.2.2. FULLGÖRANDE AV RÄTTSLIG FÖRPLIKTELSE 

Behandling av personuppgifter är lagligt när ”[b]ehandlingen är nödvändig för att fullgöra 
en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.”14  
 
Denna grund tar fasta på det fall att den personuppgiftsansvarige enligt nationell rätt eller 
EU-rätt är ålagd att rapportera vissa uppgifter till en myndighet, till exempel den 
rapporteringsskyldighet som Socialnämnden har till Inspektionen för vård och omsorg 
avseende alla gynnande nämndbeslut enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen, som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet15.16 Denna lagliga grund kan inte 
motiveras genom sig själv, trots att den utgår från GDPR. Den rättsliga förpliktelsen måste 
alltså komma från någon annanstans, i lag eller författning, eller beslut som härleds ur lag 
eller författning.17 
 
                                                           
11 Dessa grunder framgår av Art 6, Dataskyddsförordning 
12 Kommentar av Maria Jonsson till dataskyddslag, med hänvisning till EU-domstolens tolkning av direktiv 
95/46/EG i dom den 16 december 2008 i mål C-524/06 
13 Art 6, st 1, p. b, Dataskyddsförordning 
14 Art 6, st 1, p. c, Dataskyddsförordning 
15 Kap 15, § 6 f, Socialtjänstlag (SFS 2001:453) 
16 GDPR – Juridik, organisation, och säkerhet enligt dataskyddsförordningen, s. 141 
17 GDPR – Juridik, organisation, och säkerhet enligt dataskyddsförordningen, s. 141 



 
 

 

Fullgörande av rättsliga förpliktelser torde omfatta en del av det som sker i den kommunala 
verksamheten, men inte själva publicerandet av protokollen. Det framställs inga sådana 
ålägganden genom varken svensk rätt eller EU-rätt, som föreskriver en direkt förpliktelse 
att publicera protokollen. 
 
 
3.2.3. INTRESSEN AV GRUNDLÄGGANDE BETYDELSE 

Behandling av personuppgifter är lagligt när ”[b]ehandlingen är nödvändig för att skydda 
intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk 
person.”18 
 
Denna grund tar fasta på det fall att behandlingen av personuppgiften skulle vara 
avgörande för den registrerades eller annans liv.19 I preambelns skäl anförs nedanstående. 
 
Behandling av personuppgifter på grundval av en annan fysisk persons grundläggande 
intressen bör i princip endast äga rum om behandlingen inte uppenbart kan ha en annan 
rättslig grund. Vissa typer av behandling kan tjäna både viktiga allmänintressen och 
intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade, till exempel när 
behandlingen är nödvändig av humanitära skäl, bland annat för att övervaka epidemier 
och deras spridning eller i humanitära nödsituationer, särskilt vid naturkatastrofer eller 
katastrofer orsakade av människan.20 
 
Denna grund är alltså i viss mån extraordinär, och är enbart tillämplig i situationer då det 
faktiskt handlar om risk för människors liv om personuppgifter inte får behandlas. Ej heller 
denna grund kan anses tillämpbar vid publicering av protokoll. 
 
 
3.2.4. ALLMÄNT INTRESSE ELLER LED I MYNDIGHETSUTÖVNING 

Behandling av personuppgifter är lagligt när ”[b]ehandlingen är nödvändig för att utföra en 
uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges 
myndighetsutövning.”21 
 
Denna grund är naturligt central för en stor del av verksamheten inom kommunala organ 
och myndigheter. Grunden tar inte heller bara fasta på myndighetsutövning mot enskild, 
utan även utförande av andra statliga eller kommunala uppgifter. På samma sätt som är 
fallet gällande behandling på grund av fullgörande av rättslig förpliktelse, så går det inte att 
under denna grund enbart stödja en behandling av personuppgift på artikeln själv, utan det 
måste finnas någon annan rättslig förankring.22 Jag återkommer till denna grund nedan. 
 

                                                           
18 Art 6, st. 1, p. d, Dataskyddsförordning 
19 GDPR – Juridik, organisation, och säkerhet enligt dataskyddsförordningen, s. 141 
20 Punkt 46, preambeln, Dataskyddsförordning 
21 Art 6, st. 1, p. e, Dataskyddsförordning 
22 GDPR – Juridik, organisation, och säkerhet enligt dataskyddsförordningen, s. 142 



 
 

 

 
3.2.5. BERÄTTIGADE INTRESSEN 

Behandling av personuppgifter är slutligen lagligt om ”[b]ehandlingen är nödvändig för 
ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, 
om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger 
tyngre[…].”23  
 
Denna grund kan sägas utgöra en generalklausul, vilken innebär att en intresseavvägning 
ska göras mellan å ena sidan den personuppgiftsansvariges intressen, å andra sidan den 
registrerades intressen (eller grundläggande rättigheter). För många fysiska eller juridiska 
personer skulle denna grund kunna vara lämplig i rollen som personuppgiftsansvarig, men i 
artikelns andra stycke tydliggörs att denna grund inte ska tillämpas för behandling som 
utförs av offentliga myndigheter när de fullgör sina uppgifter.24 Därför är ej heller 
intresseavvägningen en tillämpbar grund i förevarande fall. 
 
 
3.3.1. RÄTTSLIG FÖRANKRING FÖR ALLMÄNT INTRESSE FÖR BEHANDLING AV 
PERSONUPPGIFTER 

Sverige har i enlighet med GDPR antagit en svensk lag, lag (2018:218) med kompletterande 
bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (dataskyddslag), för att förtydliga GDPR för 
tillämpning i Sverige. Det utvecklas här vad den lagliga grunden allmänt intresse och led i 
myndighetsutövning innebär. Här framgår att det allmänna intresset ska följa av lag eller 
annan författning, av kollektivavtal eller av beslut som har meddelats med stöd av lag eller 
annan författning.25 I kommentaren till paragrafen förklaras allmänt intresse enligt nedan. 
 
Med uppgift av allmänt intresse torde avses något som är av intresse för eller berör 
många människor på ett bredare plan, i motsats till särintresse eller ett enskilt intresse. 
Den personuppgiftsansvarige behöver inte vara skyldig att utföra uppgiften för att den 
ska anses vara av allmänt intresse. Vidare kan uppgifter av allmänt intresse utföras av 
såväl myndigheter som privata aktörer. 
 
Vid bedömningen av om något ”följer av” exempelvis en lagbestämmelse kan bl.a. 
förarbetsuttalanden, bestämmelsens syfte och den rättsliga kontext som bestämmelsen 
befinner sig i beaktas. Det är alltså inte bara lagtextens ordalydelse som är av relevans.26 
 
Vidare framgår följande av propositionen till Lag (2018:218) med kompletterande 
bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning27 
 
Myndigheters verksamhet är av allmänt intresse 
Alla uppgifter som riksdag eller regering gett i uppdrag åt statliga myndigheter att utföra 
är enligt regeringens mening av allmänt intresse. Om uppgifterna inte vore av allmänt 
intresse skulle myndigheterna inte ha ålagts att utföra dem. På motsvarande sätt är de 
obligatoriska uppgifter som ålagts kommuner och landsting att utföra av allmänt 
intresse. Detta måste enligt regeringens mening gälla även i dataskyddsförordningens 

                                                           
23 Art 6, st. 1, p. f, Dataskyddsförordning 
24 GDPR – Juridik, organisation, och säkerhet enligt dataskyddsförordningen, s. 142, 143 
25 2 kap 2 §, Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning 
26 Maria Jonssons kommentar nr 31 till 2 kap 2 § dataskyddslag 
27 Prop. 2017/18:105, s. 56 - 58 



 
 

 

mening, eftersom det är upp till varje medlemsstat att fastställa de uppgifter som är av 
allmänt intresse. 
 
Begreppet uppgifter av allmänt intresse omfattar dock inte bara sådant som utförs som 
en följd av ett offentligrättsligt och uttryckligt åliggande eller uppdrag. Till skillnad från 
vad som gäller enligt artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen behöver den 
personuppgiftsansvarige inte vara skyldig att utföra uppgiften för att den rättsliga 
grunden i led e ska vara tillämplig. 
 
Som en följd av det kommunala självstyret har kommuner och landsting en vidsträckt 
möjlighet att göra frivilliga åtaganden. Befogenheten är emellertid enligt kommunallagen 
(2017:725) begränsad till angelägenheter av just allmänt intresse. Kommuner och 
landsting får driva näringsverksamhet, men bara om den drivs utan vinstsyfte och syftar 
till att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna. Som 
exempel på sådana uppgifter av allmänt intresse som kommunerna utför på frivillig 
grund kan nämnas tillhandahållande av bostäder och fritids- och idrottsanläggningar, 
åtgärder för att främja ortens näringsliv och annan kulturell verksamhet än bibliotek 
(som i stället är en obligatorisk uppgift). 
 
Vissa myndigheter, t.ex. Lantmäteriet, har av riksdagen eller regeringen getts befogenhet 
att bedriva viss uppdragsverksamhet. Även denna typ av verksamhet måste enligt 
regeringens mening anses vara motiverad av ett allmänt intresse. 
 
Den verksamhet som en statlig eller kommunal myndighet bedriver, inom ramen för sin 
befogenhet, är således av allmänt intresse. Det är därmed den rättsliga grunden i artikel 
6.1 e i dataskyddsförordningen som vanligen bör tillämpas av myndigheter, även utanför 
området för myndighetsutövning. Detta utesluter dock inte, som utredningen påpekar, att 
också andra rättsliga grunder samtidigt kan vara tillämpliga i vissa situationer. 
 
Myndigheters verksamhet har stöd i rättsordningen  
För att artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen ska vara tillämplig räcker det inte att den 
verksamhet som myndigheterna bedriver är av allmänt intresse. Den måste också vara 
fastställd i enlighet med unionsrätten eller den nationella rätten. Som nämns ovan anges 
det i regeringsformen att den offentliga makten utövas under lagarna. Myndigheters 
verksamhet måste således ha stöd i någon av de källor som tillsammans bildar 
rättsordningen.  
 
Myndigheternas uppdrag och åligganden framgår av författningar, regeringsbeslut och 
kommunala reglementen, antagna i enlighet med regeringsformens bestämmelser om 
normgivningskompetens och kommunalt självstyre. De åtgärder som myndigheterna 
vidtar i syfte att utföra dessa uppdrag eller uppfylla dessa åligganden har därmed i sig en 
legal grund, som har offentliggjorts genom tydliga, precisa och förutsebara regler. 
 
Statliga myndigheter får sina uppdrag och befogenheter av riksdag och regering – i 
myndighetsinstruktioner, regleringsbrev och andra beslut. På motsvarande sätt följer de 
kommunala myndigheternas obligatoriska uppgifter av åligganden som fastställts i lag 
eller förordning. Även sådana frivilliga åtaganden som en kommun gör inom ramen för 
sin allmänna befogenhet ska framgå av gällande rätt, nämligen av det reglemente som 
fullmäktige utfärdar för den ansvariga nämnden. 
 



 
 

 

Vi har alltså två rekvisit som måste uppfyllas för att den lagliga grunden ”allmänt intresse” 
ska vara tillämpbar: verksamheten ska vara av allmänt intresse, och verksamheten ska ha 
stöd i rättsordningen. 
 
Det allmänna intresset är upp till kommunen själv att definiera. Uppgifter som åläggs 
kommunen som är obligatoriska anses alltid vara av allmänt intresse. Dock behöver det inte 
vara så att kommunen är skyldig att utföra uppgiften för att uppgiften skall anses vara av 
allmänt intresse. Inom ramen för det kommunala självstyret finns det ett utrymme för 
kommunen själv att göra frivilliga åtaganden. Dessa frivilliga åtaganden måste dock 
begränsas till att endast avse angelägenheter av allmänt intresse. Vi tycks här landa i ett 
cirkelresonemang, där uppgifter är av allmänt intresse om de anses vara av allmänt 
intresse. Samtidigt står det i propositionen att ”[d]en verksamhet som en statlig eller 
kommunal myndighet bedriver, inom ramen för sin befogenhet, är således av allmänt 
intresse”.    
 
Vidare ska verksamheten ha stöd i rättsordning. I detta omfattas åtgärder som syftar till att 
utföra uppdrag eller uppfylla åligganden enligt författningar, regeringsbeslut, kommunala 
reglementen – antagna i enlighet med Regeringsformens beslut om 
normgivningskompetens och kommunalt självstyre. Denna typ av åtgärder anses i sig ha en 
laglig grund, eftersom det härrör från ett imperativ inom rättsordningen. Kommunen skulle 
alltså sannolikt kunna uppge sina frivilliga åtaganden som är av allmänt intresse inom 
ramen för det kommunala självstyret i sina reglementen, och på så sätt skapa en förankring 
i rättsordningen, vilken omfattar kommunens reglementen. Det som krävs för att detta ska 
uppfylla rekvisiten för laglig grund torde vara att det frivilliga åtagandet är begränsat till en 
angelägenhet av allmänt intresse. Mer om detta nedan. 
 
 
 
3.3.2. OFFENTLIGHETSPRINCIPEN SOM ALLMÄNT INTRESSE FÖR BEHANDLING AV 
PERSONUPPGIFTER 

Offentlighetsprincipen utgör ett motiv för grunden allmänt intresse enligt GDPR och 
dataskyddslagen. Det är en grundlagsstadgad princip, vilket förankrar den väl i 
rättsordningen, och den tar sikte på hela befolkningens intresse av byråkratisk transparens, 
fritt meningsutbyte med mera, vilket rimligen gör intresset allmänt.28 
Tryckfrihetsförordningen, som offentlighetsprincipen springer ur, åtnjuter även en 
särställning i förhållande till GDPR. Av dataskyddslagen framgår att varken 
dataskyddslagen eller GDPR ska tillämpas i den utsträckning det strider mot 
tryckfrihetsförordningen.29 Denna reglering skulle alltså överordna offentlighetsprincipen i 
förhållande till GDPR, i det fall GDPR inte är kompatibel med offentlighetsprincipen. 
 
Offentlighetsprincipen innebär enligt tryckfrihetsförordningen att var och en har rätt att ta 
del av allmänna handlingar, till främjande av ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig 
upplysning och ett fritt konstnärligt skapande.30 Det finns begränsningar i 
offentlighetsprincipen, eftersom det finns flera allmänna och enskilda sekretessintressen 
som vid tillfällen kan väga tyngre än intresset av handlingarnas offentlighet. Här spelar 
offentlighets- och sekretesslagen en viktig roll.31  
 
                                                           
28 2 kap 1 § Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 
29 1 kap 7 § Dataskyddslag 
30 2 kap 1 §, Tryckfrihetsförordningen 
31 Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) 



 
 

 

Offentlighetsprincipen innebär en skyldighet för kommunen att låta var och en ta del av de 
allmänna handlingar som efterfrågas, så länge dessa handlingar inte är belagda med 
sekretess. Eftersom tryckfrihetsförordningen enligt ovan står över GDPR i de frågor GDPR 
inskränker tryckfrihetsförordningen, har var och en rätt att ta del av allmänna handlingar 
även om de innehåller personuppgifter. Hur EU-domstolen framöver kommer ställa sig till 
denna regelkonkurrens återstår att se, men tills vidare är den gällande svensk rätt. 
 
Hur vittgående behandling av personuppgifter krävs för att tillvarata det allmänna intresse 
som formuleras i tryckfrihetsförordningen? Oavsett hur man vrider och vänder på 
offentlighetsprincipen, innebär den ingen vidare rätt för var och en än att ta del av allmänna 
handlingar. För att uppfylla detta krävs inte att kommunen publicerar protokollen på sin 
hemsida, utan bara att var och en som hör av sig till kommunen får ta del av handlingarna. 
Skulle behandling av personuppgifter ske genom publicering av protokoll, skulle därför 
behandling ske utöver vad som föreskrivs av tryckfrihetsförordningen i sin roll som suverän 
över GDPR. Vidare skulle behandling ske utöver vad som är möjligt genom de lagliga 
grunderna för behandling, i och med att offentlighetsprincipen som allmänt intresse inte 
ger en större möjlighet än att möjliggöra för var och en att ta del av handlingen. 
 
 
3.3.3. KOMMUNALLAGENS KAPITEL 8 SOM GRUND FÖR ALLMÄNT INTRESSE FÖR 
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

8:e kapitlet i kommunallagen handlar om delaktighet och insyn. Här regleras bland annat 
vad som gäller för den anslagstavla som kommuner ska ha på sin webbplats.32 Här framgår 
att kommunens anslagstavla ska innehålla justerade protokoll i den utsträckning 
kommunen eller landstinget bestämmer och det inte strider mot lag eller annan 
författning.33 I Lundins och Madells kommentar står att bestämmelsen inte utgör något 
tvång att tillkännage protokoll på webbsidan, men att det i så fall är där som det ska ske. 
Vidare framgår att publicering dock inte får ske om det inte är möjligt enligt lag eller annan 
författning, främst till följd av bestämmelser om sekretess och skydd för personuppgifter.34  
 
Först och främst framgår härur ett krav på att publicering av protokoll på kommunens 
webbsida ska ske efter beslut om publicering. Därefter framgår kravet på att publiceringen 
inte får strida mot lag eller författning, så som GDPR. I linje med vad som framgår av 
propositionen till dataskyddslagen torde denna bestämmelse eventuellt kunna utgöra den 
rättsliga grund för allmänt intresse som krävs för att behandling av personuppgift ska 
kunna ske på laglig grund enligt artikel 6.1. e GDPR. Rättsläget i fråga är öppet för 
bedömningar. Staffan Wikell, förbundsjurist för Sveriges Kommuner och Landsting, 
bedömer att det faktum att det finns ett bemyndigande i kommunallagens 8:e kapitel om att 
protokoll får publiceras gör att det sannolikt finns en rättslig grund för behandling av 
personuppgifterna i form av allmänt intresse. Detta gäller dock inte för särskilda kategorier 
av personuppgifter, enligt art 9 GDPR. Detta blir dock inget större problem i praktiken, i 
och med att de särskilda kategorierna av personuppgifter oftast, som skrives, faller under 
sekretess, och av naturliga skäl i princip enbart förekommer i individutskottens protokoll. 
 
 
Wikells resonemang tycks rimligt. Som källa inom rättsordningen erbjuder kommunallagen 
en möjlighet för kommunen att publicera protokoll efter beslut av kommunen. Detta ska 
                                                           
32 8 kap 9-11 §§, Kommunallagen (SFS 2017:725) 
33 8 kap 10 § 4 p, Kommunallagen 
34 Lundin, O., Madell, T., (2018). Kommunallagen – en kommentar (1:2). Stockholm: Författarna och Norstedts 
Juridik ABS. 231, 232 



 
 

 

ske utan att det strider mot lag eller annan författning. Det borde inte strida mot lag eller 
annan författning att publicera protokoll som inte innehåller känsliga personuppgifter, i 
och med att det enligt GDPR föreligger laglig grund att behandla personuppgifter på detta 
sätt om det är nödvändigt för att uppfylla ett allmänt intresse. Åtgärden borde kunna anses 
vara nödvändig för att uppfylla ett allmänt intresse eftersom den kan härledas från 
kommunallagen och ett kommunalt reglemente, vilket förankrar åtgärden i rättsordningen, 
och därför uppfyller båda rekvisiten för allmänt intresse, i linje med propositionens 
uttalande. 
 
 
4.1. OMVÄRLDSANALYS 

För att få en bättre bild av andra kommuners syn i frågan redovisas här en omvärldsanalys. 
Urvalet av exempelkommuner är begränsat till de kommuner utöver Öckerö som är 
medlemmar i Göteborgsregionen, det vill säga Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, 
Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn. 
Redogörelsen visar vilka protokoll de olika kommunerna publicerar på sina hemsidor 
(information hämtad 2019-05-09), i vilket skick dessa publiceras, och för vilka år 
protokollen publiceras. I vissa fall har kommunerna även förklarat på sin hemsida hur de 
har resonerat angående protokollen och publiceringen, i vilka fall jag även redogör för 
detta. Jag har valt att gå igenom protokollen för respektive kommuns fullmäktige, styrelse 
samt byggnadsnämnd eller motsvarande nämnd som hanterar myndighetsutövning enligt 
plan- och bygglagen. Resultatet får tas med en nypa salt, då det var nödvändigt att begränsa 
urvalet till en ”stickprovsundersökning”. Att gå igenom samtliga protokoll för kommunerna 
hade tagit alldeles för mycket tid i anspråk. Därav kan det vara så att det anges att en 
kommun inte maskar protokollen för en viss nämnd, när det enbart var det enskilda 
protokollet jag undersökte som saknade uppgifter som behövde maskas. Vidare kan man 
”GDPR-säkra” protokoll på flera sätt, där maskning eller annan form av strykning av ord 
bara är ett sätt. Om kommunen har valt att inte ta med personuppgifter över huvud taget, 
kommer protokollet att se ut som ett omaskat protokoll. Läsaren bör alltså inte dra 
definitiva slutsatser av dessa resultat, utan snarare läsa det som fingervisningar. 
 
Vidare hörde jag av mig till tre kommuner – Härryda, Partille och Lerum – för en 
utförligare förklaring av deras ställningstagande. Svar inkom från Härryda och Partille. 
 
 
Ale 
Kommunfullmäktige: Protokoll 2005 – 2019 är publicerade omaskade 
Kommunstyrelsen: Protokoll 2008 – 2019 är publicerade omaskade 
Samhällsbyggnadsnämnden: Protokoll 2011 – 2019 är publicerade omaskade 
 
Alla Ales dokument är granskade enligt dataskyddsförordningen. 
 
Alingsås 
Kommunfullmäktige: Protokoll 2012 – 2019 är publicerade omaskade 
Kommunstyrelsen: Protokoll 2012 – 2019 är publicerade omaskade 
Samhällsbyggnadsnämnden: Protokoll 2012 – 2019 är publicerade omaskade 
 
 
 
På Alingsås hemsida står följande att läsa. 
 



 
 

 

I protokollen och handlingarna till nämndsmöten förekommer personuppgifter. Med 
hänsyn till dataskyddsförordningen publiceras endast sådana personuppgifter som anses 
vara berättigade på grund av en uppgift av allmänt intresse. Exempel på sådana 
uppgifter är namn och partitillhörighet på politiska ledamöter samt namn och befattning 
på anställda. I övrigt kan vissa personuppgifter vara borttagna med hänsyn till 
dataskyddsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Originalhandlingarna går 
att begära ut hos respektive styrelse/nämnd.   
 
Göteborg 
Kommunfullmäktige: Protokoll 1998 – 2019 är publicerade omaskade 
Kommunstyrelsen: Protokoll 1998 – 2019 är publicerade omaskade 
Byggnadsnämnden: Protokoll omaskade till och med delar av 2017, därefter maskade 
 
Härryda 
Kommunfullmäktige: Protokoll 2018 – 2019 är publicerade omaskade 
Kommunstyrelsen: Protokoll 2018 – 2019 är publicerade omaskade 
Miljö – och bygglovsnämnden: Protokoll 2018 – 2019 är publicerade maskade 
 
Kungsbacka 
Kommunfullmäktige: Protokoll 2017 – 2019 är publicerade omaskade 
Kommunstyrelsen: Protokoll 2017 – 2019 är publicerade omaskade 
Byggnadsnämnden: Protokoll 2016 – 2019 är publicerade omaskade 
 
Angående byggnadsnämnden skriver Kungsbacka att ”[m]ed hänvisning till 
Personuppgiftslagen, Pul, publiceras inte protokollen från arbetsutskottet och 
byggnadsnämnden i sin helhet, vissa ärenden är borttagna.” Eftersom att denna lag trädde 
ur kraft 2018 får det antas att Kungsbackas hållning kring protokollspublicering är under 
uppbyggnad. 
 
Kungälv 
Kommunfullmäktige: Protokoll 2016 – 2019 är publicerade omaskade 
Kommunstyrelsen: Protokoll 2016 – 2019 är publicerade omaskade 
Miljö- och byggnadsnämnden: Protokoll 2016 – 2019 är publicerade omaskade 
 
Lerum 
Kommunfullmäktige: Protokoll 2018 – 2019 är publicerade omaskade 
Kommunstyrelsen: Protokoll 2018 – 2019 är publicerade omaskade – personuppgifter i t ex 
medborgarförslag maskas ej. 
Miljö- och byggnadsnämnden: Protokoll publiceras inte 
 
Lerum skriver på sin hemsida att ”[h]andlingar som omfattas av sekretess eller innehåller 
personuppgifter publiceras inte på lerum.se men alla handlingar kan begäras ut som allmän 
handling. I tjänsteskrivelsen och i protokollet ser du vilka handlingar som finns.” 
 
Lilla Edet 
Kommunfullmäktige: Protokoll 2012 – 2019 är publicerade omaskade 
Kommunstyrelsen: Protokoll 2012 – 2019 är publicerade. För 2018 och 2019 står det att 
protokollen är ”granskade och rensade från personuppgifter i enlighet med 
dataskyddsförordningen”. För åren 2013, 2016, 2017 står det att protokollen är ”granskade 
och rensade från personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen, PuL”. För resterande 
år står det ingenting. 



 
 

 

Miljö- och byggnämnden: Protokoll 2012 – 2019 är publicerade, av vilka protokoll från 
2018 – 2019 är maskade.  
 
Mölndal 
Kommunfullmäktige: Protokoll 2015 – 2019 är publicerade omaskade, finns även historiska 
protokoll fr o m 1922 omaskade 
Kommunstyrelsen: Protokoll 2015 – 2019 är publicerade omaskade, finns även historiska 
protokoll fr o m 1922 omaskade 
Bygg- och miljönämnden: Protokoll 2018 – 2019 är publicerade maskade 
 
Partille 
Kommunfullmäktige: Protokoll 2018 – 2019 är publicerade maskade 
Kommunstyrelsen: Protokoll 2018 – 2019 är publicerade omaskade 
Bygg- och miljönämnden: Protokoll 2018 – 2019 är publicerade maskade (även signaturer 
av förtroendevalda är maskade) 
 
Stenungsund 
Kommunfullmäktige: Protokoll 2018 – 2019 är publicerade omaskade 
Kommunstyrelsen: Protokoll 2018 – 2019 är publicerade omaskade 
 
Tjörn 
Kommunfullmäktige: Protokoll 2000 – 2019 är publicerade omaskade 
Kommunstyrelsen: Protokoll 2000 – 2019 är publicerade omaskade 
Samhällsbyggnadsnämnden: Protokoll 2005 – 2014 samt 2018 – 2019 är publicerade 
maskade, men resten omaskade 
 
 
4.2. FÖRTYDLIGANDE SVAR 

Partille och Härryda inkom med mer detaljerade svar när de tillfrågades om sina rutiner 
kring publicering av protokoll. 
 
Partille 
I Partille finns det ingen övergripande rutin eller riktlinje för hur publicering av protokoll 
innehållande personuppgifter ska ske, utan respektive sekreterare ansvarar för att kallelser 
och protokoll till deras nämnder är GDPR-säkrade. Detta eftersom typen av 
personuppgifter som förekommer i de olika nämnderna kan variera stort. Man har dock 
haft hållningen att hellre maska en gång för mycket vid osäkerhet. Gemensamt för 
kommunens kallelser och protokoll är dock att adressuppgifter till förtroendevalda maskas, 
men inte namn eller partibeteckning; namn på tjänstemän publiceras inte utan anges i 
protokoll vid sin funktion/titel, och vid protokollskrivning anges närvarande tjänstemän i 
en bilaga som inte publiceras; signerade protokoll publiceras ej på grund av bedrägeririsk i 
och med underskrifterna; det publiceras enbart handlingar inför KF, och alltså inte inför KS 
eller nämnderna. 
 
När GPDR trädde i kraft togs Partilles äldre protokoll bort från hemsidan. De har därefter 
GDPR-säkrats, och protokoll från och med januari 2018 är nu åter publicerade. 
 
Partille betonar även att detta är en utveckling i skeende, och att hanteringen därför med all 
säkerhet kommer förändras framöver.  
 
Härryda 



 
 

 

Härryda publicerar protokoll för innevarande och föregående år på grund av allmänt 
intresse, men inte äldre än så. Äldre handlingar får man alltså begära ut. Det har ännu inte 
tagits något politiskt beslut i frågan, men så kommer ske, åtminstone för kommunstyrelsen 
och välfärdsnämnden.  
 
Härryda publicerar namn på högre tjänstemän men inte på handläggare och liknande, dock 
framgår namn och mailadress till sekreterare. 
 
 
 
Protokoll    BN KS KF 
Antal kommuner som   7 0 1 
maskat något protokoll   
 
Antal kommuner som inte  4 11 11 
maskat något protokoll 
 
 
Antal kommuner som publicerat protokoll för olika år 
 
Före 2000    1 2 2 
2000     1 3 3 
2001     1 3 3 
2002     1 3 3 
2003     1 3 3 
2004     1 3 3 
2005     2 3 4 
2006     2 3 4 
2007     2 3 4 
2008     2 4 4 
2009     2 4 4 
2010     2 4 4 
2011     3 4 4 
2012     5 6 6 
2013     5 6 6 
2014     5 6 6 
2015     5 6 6 
2016     7 7 7 
2017     7 8 8 
2018     10 12 12 
2019     10 12 12 
 
 
 
Vid år 2016 sker en brytpunkt, där majoriteten av kommunerna publicerar sina protokoll. 
Publicerandet innebär dock inte, som skrives, att kommunerna varken har eller inte har 
GDPR-säkrat sina protokoll. Det går att utläsa att vissa kommuner har GDPR-säkrat sina 
protokoll, medan vissa andra inte explicit påstår något. De flesta publicerar omaskade 
protokoll, men detta säger inte i sig någonting om huruvida de är GDPR-säkrade eller ej. 
Den enda egentliga slutsats att dra från detta är att publiceringen av protokoll varierar stort 
från kommun till kommun. Olika kommuner verkar ta olika allvarligt på GDPR-
problematiken, och finner sin lösning i varierande grader av säkerhetsåtgärder. Av 



 
 

 

underlaget framgår inte vilka eventuella beslut som tagits i respektive kommun angående 
publicering av protokoll, men i linje med resonemanget i avsnitt 3.3.1. borde kommuner 
även kunna påverka sitt rättsutrymme för att publicera protokoll genom beslut av 
fullmäktige och införande i reglemente. I och med detta kan samma tillvägagångsätt i två 
olika kommuner ligga i linje med GDPR eller ej, beroende på vilka interna beslut 
kommunerna har fattat – i och med att kommunen på så sätt kan förankra behandlingen i 
rättsordningen. 
 
 
5. BEDÖMNING 

Det råder onekligen stora frågetecken kring behandlingen av personuppgifter i och med 
publicering av protokoll. Kommuner bedömer olika situationer på olika sätt. Det är oklart 
vad en rimlig avvägning borde innebära, mycket beroende av att det är oklart hur 
tolkningen av förordningen kommer utvecklas genom praxis. Eftersom rättsläget är oklart 
till den grad det är, borde en viss försiktighet vara att förorda. Så länge hanteringen av 
personuppgifter inte innebär överträdelser av andra lagar, borde det säkra tas före det 
osäkra.  
 
Med detta sagt tycks det finnas visst utrymme för publicering av personuppgifter i 
protokoll. Troligtvis finns det möjlighet, att publicera protokoll innehållande icke känsliga 
personuppgifter genom kommunallagens 8:e kapitel. Detta fordrar dock en ändring i 
kommunens reglementen, där fullmäktige beslutar om att protokoll ska publiceras på 
kommunens anslagstavla. 
 
Vidare finns det anledning att inte hantera samtliga protokoll på samma sätt. 
Kommunfullmäktiges sammanträden är till skillnad från nämndernas offentliga. 
Kommunfullmäktige som beslutande församling och kommunstyrelsen som fullmäktiges 
beredande organ och tillsynsnämnd i kommunen kan anses behandla ärenden av större vikt 
och därav av större intresse för allmänheten.35  I och med detta borde det främst vara 
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens protokoll som är av sådant intresse att de 
skulle publiceras omaskade. Vad gäller bygg- och miljönämnden, vars protokoll vid varje 
sammanträde innehåller stora mängder personuppgifter i form av fastighetsbeteckningar, 
finns det anledning att vara något mer restriktiv, och kanske fortsättningsvis maska 
personuppgifterna i dessa protokoll. Detta på grund av att konsekvenserna av att publicera 
fastighetsbeteckningar hänförliga till privatpersoner i kommunen skulle kunna bli större än 
publicerandet av namn på politiker och tjänstemän, i det fall att Datainspektionen skulle 
tolka dataskyddslagstiftningen annorlunda än kommunen.  
 
Vad gäller tidigare protokoll, som har avpublicerats från kommunens hemsida, skulle 
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens protokoll förmodligen åter kunna publiceras 
utan att granskas för personuppgifter, och således inte innebära att några vidare resurser 
läggs på granskning. Om resterande nämnders protokoll skulle återpubliceras skulle dessa 
enligt ovan behöva granskas för personuppgifter - och även känsliga sådana. Detta skulle ta 
en del resurser i anspråk, men är görbart. En rimlig avvägning skulle kunna vara att 
återpublicera protokollen för resterande nämnder för 2018, men inte tidigare. Detta skulle 
ligga i linje med hur flera andra kommuner gör, det vill säga att endast ha ”aktuella” 

                                                           
35 Detta framgår av Kommunallagen 5 kap 1 §, som säger att fullmäktige beslutar i ärenden av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen, och av 6 kap 1 §, som säger att kommunstyrelsen ska 
leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga 
nämnders verksamhet. 



 
 

 

protokoll publicerade, och att resten är tillgängliga på efterfrågan. Rimligtvis är protokoll i 
regel allt mindre relevanta för allmänheten ju äldre de är. 
 
Rättsläget angående GDPR kommer utvecklas och förändras till den grad att kommunens 
ställningstaganden kan komma att behöva justeras genom andra beslut framöver, men det 
bör ändock anses nödvändigt att från Kommunfullmäktiges håll upprätta tydliga 
förhållningsregler angående publiceringen. Detta tycks för stunden bäst göras enligt ovan.  
 
 
 
 
 



 
 

 

 
6. LAGTEXT 
 
Dataskyddsförordning, 2016/679 
 
Artikel 4, p 1, 2 och 11 
I denna förordning avses med 
 
1. personuppgifter: varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk 
person (nedan kalla d en registrerad), varvid en identifierbarfysisk person är en person som 
direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett 
namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en 
eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, 
genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet, 
 
2. behandling: en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller 
uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom 
insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, 
framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller 
tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller 
förstöring, 
 
11. samtycke av den registrerade: varje slag av frivillig, specifik, informerad och otvetydig 
viljeyttring, genom vilken den registrerade, antingen genom ett uttalande eller genom en 
entydig bekräftande handling, godtar behandling av personuppgifter som rör honom eller 
henne, 
 
Artikel 6.1-3 
 
1. Behandling är endast laglig om och i den mån som åtminstone ett av följande villkor är 
uppfyllt:  
 
a) Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för 
ett eller flera specifika ändamål.  
 
b) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller 
för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.  
 
c) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den 
personuppgiftsansvarige.  
 
d) Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse 
för den registrerade eller för en annan fysisk person.  
 
e) Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i 
den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.  
 
f) Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en 
tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande 
rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den 
registrerade är ett barn.  
 



 
 

 

Led f i första stycket ska inte gälla för behandling som utförs av offentliga myndigheter när 
de fullgör sina uppgifter.  
 
2. Medlemsstaterna får behålla eller införa mer specifika bestämmelser för att anpassa 
tillämpningen av bestämmelserna i denna förordning med hänsyn till behandling för att 
efterleva punkt 1 c och e genom att närmare fastställa specifika krav för 
uppgiftsbehandlingen och andra åtgärder för att säkerställa en laglig och rättvis behandling, 
inbegripet för andra specifika situationer då uppgifter behandlas i enlighet med kapitel IX.  
 
3. Den grund för behandlingen som avses i punkt 1 c och e ska fastställas i enlighet med  
 
a) unionsrätten, eller  
 
b) en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av.  
 
Syftet med behandlingen ska fastställas i den rättsliga grunden eller, i fråga om behandling 
enligt punkt 1 e, ska vara nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som 
ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Den rättsliga grunden kan 
innehålla särskilda bestämmelser för att anpassa tillämpningen av bestämmelserna i denna 
förordning, bland annat: de allmänna villkor som ska gälla för den 
personuppgiftsansvariges behandling, vilken typ av uppgifter som ska behandlas, vilka 
registrerade som berörs, de enheter till vilka personuppgifterna får lämnas ut och för vilka 
ändamål, ändamålsbegränsningar, lagringstid samt typer av behandling och förfaranden för 
behandling, inbegripet åtgärder för att tillförsäkra en laglig och rättvis behandling, 
däribland för behandling i andra särskilda situationer enligt kapitel IX. Unionsrätten eller 
medlemsstaternas nationella rätt ska uppfylla ett mål av allmänt intresse och vara 
proportionell mot det legitima mål som eftersträvas. 
 
 
Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning 
 
1 kap 7 § 
EU:s dataskyddsförordning och denna lag ska inte tillämpas i den utsträckning det skulle 
strida mot tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen. 
 
2 kap 2 § 
Personuppgifter får behandlas med stöd av artikel 6.1 e i EU:s dataskyddsförordning, om 
behandlingen är nödvändig  
    1. för att utföra en uppgift av allmänt intresse som följer av lag eller annan författning, av 
kollektivavtal eller av beslut som har meddelats med stöd av lag eller annan författning, 
eller 
    2. som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning enligt lag eller annan 
författning.   
 
 
Tryckfrihetsförordning (1949:105) 
 
2 kap 1 § 
Till främjande av ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt 
konstnärligt skapande ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar. 
 



 
 

 

 
Kommunallag (2017:725) 
 
8 kap 10 §    
Anslagstavlan ska innehålla 
    1. tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, 
    2. tillkännagivanden av justerade protokoll, 
    3. tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd, 
    4. justerade protokoll i den utsträckning kommunen eller landstinget bestämmer och det 
inte strider mot lag eller annan författning, och 
    5. upplysningar om hur beslut kan överklagas enligt 13 kap. 
 
Anslagstavlan ska även innehålla kungörelser, tillkännagivanden eller annan information 
som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan. 
 
När en handling, som anslagits med stöd av andra stycket, varit anslagen under föreskriven 
tid ska den som begärt åtgärden få ett bevis om det. 
 
 
 
Regeringens proposition 2017/18:105, Ny dataskyddslag 
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KS § 146 Dnr 0120/19  
   
Prioriterade fokusområden folkhälsa 

 
Ärende 
Under föregående mandatperiod fattades det beslut om tre prioriterade folk-
hälsoområden, som grundades på den föregående kartläggningen 2014. De 
prioriterade folkhälsoområdena var barn och ungas uppväxtvillkor, jämställd-
het samt drogförebyggande arbete. Under våren 2019 har en ny kartläggning 
av folkhälsoläget gjorts och utifrån denna sammanställning har nya fokusom-
råden för folkhälsa tagits fram.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 14 maj 2019.  
Bilaga – kartläggning folkhälsa.  
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Prioriterade fokusområdena inom folkhälsoarbetet för mandatperioden  

2019-2022 antas.  
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Prioriterade fokusområden folkhälsa 

 
Förslag till beslut  
Att kommunstyrelsen antar de föreslagna prioriterade fokusområdena inom 
folkhälsoarbetet för mandatperioden 2019-2022.  
 
Ärende 
Under föregående mandatperiod fattades det beslut om tre prioriterade 
folkhälsoområden, som grundades på den föregående kartläggningen 2014. De 
prioriterade folkhälsoområdena var barn och ungas uppväxtvillkor, jämställdhet 
samt drogförebyggande arbete. Under våren 2019 har en ny kartläggning av 
folkhälsoläget gjorts och utifrån denna sammanställning har nya fokusområden för 
folkhälsa tagits fram.  
 
Öckerö kommun tillhör Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden. Ett av nämndens 
fokusområden för folkhälsan 2019 är att ”inrikta satsningarna mot de största 
utmaningarna i varje kommun i arbetet för en jämlik hälsa och social hållbarhet”. 
Kartläggningen indikerar att nedanstående fem områden är de största 
folkhälsoutmaningarna i Öckerö kommun: 
 

- Barn och ungas uppväxtvillkor 
Det är av stor vikt för hälsan att få möjlighet att utveckla de grundläggande 
förmågorna tidigt i livet, för att få en mer stabil grund att stå på, och eftersom 
levnadsvanor grundläggs tidigt i livet är barn och ungas uppväxtvillkor ett 
viktigt område som bör ligga i fokus i folkhälsoarbetet.  

  
- Övervikt och fetma 

Då ungefär varannan person i Öckerö är överviktig eller fet, bör insatser 
fokusera på att minska övervikt och fetma i befolkningen. 

 
- Psykisk ohälsa 



 
 

 

Psykisk ohälsa ökar såväl i Öckerö som i övriga Sverige. Kvinnor/tjejer 
uppger i större utsträckning att de mår dåligt. Psykisk ohälsa bör således vara 
ett prioriterat område inom folkhälsoarbetet.  

 
- Ensamhet bland äldre 

Drygt varannan person (53 procent) över 65 år i kommunen besväras av 
ensamhet, och insatser för att stärka de äldres sociala sammanhang vore 
därmed önskvärt. 

 
- Läkemedelsanvändning 

Öckerö kommun har högre utskrivning av sömnmedel och/eller lugnande 
medel jämfört med Sverige och Västra Götalandsregionen. Förskrivningen är 
högre bland kvinnor än bland män. Läkemedelsanvändningen bland 
befolkningen är därmed ett område som bör ligga i fokus. 

 
Ekonomi 
Detta ärende bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. Ekonomi för 
arbetet med fokusområdena finns i folkhälsan budget. 
 
Expediering 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Verksamhets- och enhetschefer inom kommunstyrelsen 
 
Bilaga  
Kartläggning av folkhälsoläget 2019, Öckerö kommun.  
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Sammanfattning av folkhälsoläget i Öckerö kommun 

Nedan presenteras en kort sammanfattning av folkhälsoläget i Öckerö kommun. 
Sammanfattningen presenteras utifrån kartläggningens tre avsnitt; hälsa, livsvillkor 
och levnadsförhållanden samt levnadsvanor.  
 
 
HÄLSA 
 
Psykisk hälsa 
Något fler kvinnor än män i Öckerö kommun uppgav att de hade ett minskat psykiskt 
välbefinnande 2016. Även i hela Sverige är det fler kvinnor än män som uppger att de 
mår psykiskt dåligt. 72 procent av kvinnorna och 74 procent av männen i Öckerö 
uppger att de har en god självskattad hälsa. Andelen som skattar sin hälsa som god 
eller mycket god har dock minskat något de senaste åren i Öckerö. 
 
Fler unga tjejer än unga killar uppger att de mår psykiskt dåligt och andelen elever i 
årskurs 7-9 som svarar att de mår ”utmärkt” på frågan Hur mår du rent allmänt? har 
sjunkit de senaste åren. Fem procent av befolkningen över 65 år i Öckerö har svåra 
besvär med ängslan, oro eller ångest och drygt hälften av de äldre i Öckerö upplever 
att de besväras av ensamhet. Kvinnor uppger i högre utsträckning än män att de har 
lätta eller svåra besvär av ängslan, oro eller ångest. 
 
Färre självmord sker i Öckerö jämfört med regionen och riket. Andelen som har haft 
självmordstankar det senaste året har ökat, särskilt bland männen. 
 
Ohälsotal 
För både Öckerö, regionen och riket ökar antalet ohälsotal med stigande ålder och 
andelen ohälsotal är fler bland kvinnor än bland män. Snittet för antalet ohälsodagar 
är totalt något högre bland personer 20-44 år i Öckerö jämfört med riket. I 
åldersgruppen 45-64 år är däremot antalet ohälsotal färre i Öckerö jämfört med både 
regionen och riket i stort. 
 
Läkemedel 
År 2019 uppgav fyra procent av tjejerna och 0,6 procent av killarna i årskurs 7-9 i 
Öckerö att de vid flera tillfällen använt någon typ av receptbelagda läkemedel utan 
läkarordination. Öckerö kommun har högre utskrivning av sömnmedel och/eller 
lugnande medel jämfört med Sverige och Västra Götalandsregionen. Förskrivningen 
är, både i Öckerö och i hela Sverige, högre bland kvinnor än bland män.  
 
Fallolyckor bland äldre 
Fallolyckor bland äldre har över tid minskat i Öckerö och antal rapporterade fall är 
färre än i regionen och i riket. Kvinnor i Öckerö kommun råkar ut för skador i 
samband med fall i högre utsträckning än män. 
 
Övervikt och fetma 
Andelen personer med fetma har ökat i Öckerö från nio procent 2007 till 13 procent 
2016. Fler män än kvinnor har fetma i kommunen. 
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Sjukdomar 
I Öckerö rapporterades år 2017 färre fall av hjärtinfarkt jämfört med regionen och 
riket och fler män än kvinnor drabbades av hjärtinfarkt. Färre personer avled till följd 
av cancer i Öckerö jämfört med hela Sverige 2016. Även här är det fler män än 
kvinnor som drabbas. Öckeröborna uppskattar sin tandhälsa bättre än vad 
genomsnittet för Sveriges befolkning gör. 
 
 
LIVSVILLKOR OCH LEVNADSFÖRHÅLLANDEN 
 
Utbildning, arbetsliv och försörjning 
Andelen barn på förskola har över tid ökat i Öckerö. Det är färre personer som har 
eftergymnasial utbildning i Öckerö än i resten av länet och riket, och fler kvinnor än 
män har eftergymnasial utbildning. Över tid har andelen invånare med 
eftergymnasial utbildning i Öckerö ökat. Knappt hälften av de utrikesfödda i Öckerö 
hade eftergymnasial utbildning 2015. Fler flickor än pojkar har gymnasiebehörighet 
(97,3 procent jämfört med 87,2 procent) i Öckerö. Fler elever har en avklarad 
gymnasieutbildning inom fyra år i Öckerö jämfört med hela riket.  
 
Generellt är arbetslösheten lägre i Öckerö kommun jämfört med länet och riket.  
Unga personer i åldern 20-24 år har högst andel arbetslöshet. Fler män än kvinnor i 
den åldern är arbetslösa i Öckerö. Andelen unga personer (17-24 år) som varken 
studerar eller arbetar är färre i Öckerö jämfört med riket.  
 
Skillnaden i medelinkomst bland män och kvinnor är större i Öckerö än i regionen 
och i riket. Fler personer är förvärvsarbetande i Öckerö jämfört med regionen och 
riket. Barnfattigdomen i Öckerö kommun är lägre än genomsnittet för både regionen 
och riket i stort. 
 
Delaktighet  
Valdeltagandet i Öckerö kommun har de senaste sex valen (sedan 1998) legat över 
genomsnittet för alla kommuner i Sverige. Fler unga killar än tjejer i Öckerö är 
delaktiga i någon förening.  
 
Trygghet och trivsel 
År 2018 uppgav 21 procent av kvinnorna och sju procent av männen att de ofta eller 
ibland avstår från att gå ut ensamma. Fler kvinnor än män känner sig otrygga 
utomhus. 36,7 procent av eleverna i åk 7-9 uppgav 2019 att de trivs ”mycket bra” och 
46,2 procent att de trivs ”ganska bra” i skolan. Antalet anmälda våldsbrott och brott 
mot grov kvinnofridskränkning har de senaste åren ökat i kommunen.   
 
 
LEVNADSVANOR 
 
ANDTS1 
Fler män än kvinnor i åldern 18-64 år snusar. Fler män snusar i Öckerö jämfört med 
genomsnittet för hela riket. Andelen av befolkningen i åldern 18-64 år som röker 
dagligen är något lägre i Öckerö än i riket. Andelen riskkonsumenter i åldern 18-64 år 
gällande alkohol är ungefär lika stor i Öckerö som för riket i stort, och precis som på 

                                                           
1 Alkohol, narkotika, doping, tobak och spel. 
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riksnivå är det fler män än kvinnor som har riskabla alkoholvanor. Öckerö ligger 
något över snittet för Västra Götaland.  
 
Både andelen som röker dagligen och de som bedöms ha riskabla alkoholvanor har 
minskat i Öckerö mellan år 2007 och år 2018. Färre personer i Öckerö än i Västra 
Götaland har testat narkotika någon gång. Jämfört med riket och regionen är andelen 
män som köpt lotter eller satsat pengar på spel högre i Öckerö medan andelen 
kvinnor ligger under genomsnittet för regionen och riket. 
 
Rökning och snusning bland unga 
Andelen elever i årskurs 7-9 som snusar eller röker ibland eller dagligen har minskat 
över tid. 
 
Alkoholkonsumtion bland unga 
Bland flickor har andelen berusningsdrickare och intensivkonsumenter av alkohol 
ökat jämfört med tidigare år. Bland elever i årskurs 7 och 8 samt hos pojkar har 
berusningsdrickandet och intensivkonsumtionen av alkohol minskat. Föräldrars 
tillåtande gällande alkohol till minderåriga har minskat över tid i Öckerö kommun. 
 
Narkotika bland unga 
Trenden för att ha provat narkotika har minskat över tid i Öckerö. År 2019 uppgav 
0,5 procent av eleverna i åk 7-9 att de hade provat narkotika.  
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1 Inledning  

 
Enligt Folkhälsomyndighetens senaste rapport Öppna Jämförelser folkhälsa är 
befolkningens hälsa god och har förbättrats utifrån ett befolkningsperspektiv. Dock 
kvarstår ojämlikheten i hälsa och i vissa fall har ojämlikheten ökat mellan olika 
befolkningsgrupper, och även mellan kommuner och mellan regioner. Det finns stora 
hälsoskillnader i befolkningen beroende på kön, ålder, var en bor och vilken 
socioekonomisk position en har. Gapet mellan olika grupper ökar, vilket innebär att 
hälsan blir bättre för de som redan har en god hälsa, och sämre för de vars hälsa 
redan är sämre. Utifrån detta är minskande hälsoklyftor ett folkhälsomål som 
behöver prioriteras både nationellt, regionalt och kommunalt. 
 
Att minska skillnaderna i hälsa är ett sektorsövergripande mål, vilket behöver 
prioriteras på alla nivåer inom den politiska agendan. Att arbeta för en jämlik och god 
hälsa är av intresse för alla olika sektorer i samhället. Mår befolkningen bra kommer 
det avspeglas och ge en positiv effekt på sektorernas egna uppdrag och mål. Detta 
gynnar både den enskilda individen och samhället som helhet, och det är därmed av 
stor vikt att få in hälsa i alla politiska områden.  
 
Denna kartläggning belyser folkhälsoläget i Öckerö kommun och är en uppdatering 
av den senaste kartläggningen som gjordes 2014. De senaste årens nyinkomna 
statistik om folkhälsoläget innebär således att en ny kartläggning är relevant för att 
ha aktuella folkhälsomål att jobba mot.  

2 Syfte 

Kartläggningens syfte är att ge en samlad nulägesbild av folkhälsoläget i Öckerö 
kommun, samt utgöra ett underlag för vilka folkhälsoområden som bör prioriteras 
under rådande mandatperiod. Kartläggningen utgör ett underlag för planering, 
uppföljning och utvärdering av folkhälsoarbetet, samt ligger till grund för 
beslutsfattande.  

3 Metod 

 

 Inhämtad statistik och enkätundersökningar 

Kartläggningen är, i den mån det varit möjligt, gjord utifrån den senaste befintliga 
statistiken och enkätundersökningar. Den främsta statistiken är hämtad från ett 
flertal databaser som tillhandahavs av bland annat Sveriges kommuner och landsting 
(SKL), Folkhälsomyndigheten, Statistiska centralbyrån (SCB) och Socialstyrelsen. För 
vidare information om enkätundersökningarna, se bilaga 1. 
 
För att se om trenderna som finns i Öckerö överensstämmer med, eller skiljer sig 
från, regionen samt landet i stort är jämförande statistik hämtad även från Västra 
Götalandsregionen och hela Sverige. I de fall då det varit svårare att få jämförbar 
statistik med regionen och riket går det ofta att se statistik för Öckerö över tid, och på 
så vis kunna få en bild av om läget har blivit bättre eller sämre.  
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 Tillförlitlighet 

Eftersom urval, frågeformuleringar och svarsfrekvens påverkar utfallet i 
undersökningar bör statistiken alltid tolkas med försiktighet. I en del 
enkätundersökningar är antalet respondenter förhållandevis låga, antalet personer 
som svarat kan vara få, och procenttalen kan därmed verka höga. Utifrån detta är det 
viktigt att lägga fokus på helheten istället för på enskilda procenttal. 
 

 Utformning av rapporten 

Resultatet av kartläggningen redovisas utifrån tre olika avsnitt som 
Folkhälsomyndigheten använder i sina årliga folkhälsorapporter om hälsan i 
befolkningen. De tre avsnitten är:  
 

Livsvillkor och levnadsförhållanden 
Livsvillkor innefattar socioekonomiska faktorer som till exempel utbildning och 
sysselsättning. Levnadsförhållanden påverkas av livsvillkoren och omfattar bland 
annat delaktighet, inflytande och trygghet i hem, skola och offentliga miljöer.  
 
Levnadsvanor 
Redovisar beteenden och aktiviteter som påverkas av livsvillkor och 
levnadsförhållanden så som konsumtion av alkohol, narkotika, dopning och tobak 
samt kostvanor och fysisk aktivitet. 
 
Hälsa 
Redovisas genom till exempel utfall/effekter av livsvillkoren, levnadsförhållanden och 
levnadsvanor i form av upplevd hälsa, sjukdom och dödlighet.  
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4 Bakgrund  

 

 Hälsa 

Enligt World Health Organisation, WHO, innebär begreppet hälsa ett tillstånd av 
fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej blott frånvaro från 
sjukdom och handikapp. Hälsa är ett mått på individnivå och beskrivs som en resurs 
för individen, och inte endast som ett mål i sig. (World Health Organization, 2019). 
 

 Folkhälsa 

Till skillnad från individens hälsa är folkhälsa ett begrepp för hela befolkningens 
samlade hälsa med hänsyn till både nivå och fördelning av hälsan. En god folkhälsa 
innebär således att hälsan är så god som möjligt och samtidigt så jämlikt fördelad 
som möjligt bland olika grupper i samhället. En ojämlikhet i hälsa definieras som 
systematiska skillnader i hälsa mellan olika grupper i samhället. Skillnader i hälsa 
kan bedömas utifrån till exempel kön, ålder och socioekonomisk position.  
 
Hälsan påverkas av en mängd olika faktorer, som brukar benämnas hälsans 
bestämningsfaktorer, det vill säga de miljöer, produkter, livsvillkor och levnadsvanor 
som påverkar hälsan och som på olika sätt och på olika nivåer samspelar med 
varandra. Figur 1 visar hur individuella faktorer, sociala sammanhang, levnadsvanor, 
livsstil, socioekonomi, samhällsarenor och samhällsutveckling påverkar hälsan. Dessa 
faktorer är till stor del påverkbara och kan antingen leda till hälsa eller ohälsa. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folkhälsoarbete innebär att på olika sätt försöka förbättra folkhälsan. Att främja 
hälsa innebär att öka frisk- och skyddsfaktorer för hälsa, till exempel genom att 
stärka människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande eller underlätta för 
goda levnadsvanor. Att förebygga ohälsa handlar om att minska riskfaktorer för 
ohälsa. Det kan till exempel vara vaccination, screening eller information och stöd för 
att uppmuntra till hälsosamma val. Folkhälsoarbete kan även betyda att behandla och 
åtgärda problem som har uppstått för att motverka ytterligare problem, exempelvis 
metoder för rökavvänjning eller viktminskning. Folkhälsoarbete kräver att flera 
aktörer samverkar genom hälsofrämjande och förebyggande insatser för att skapa en 

Figur 1. Hälsans bestämningsfaktorer. (Dahlgren & Whitehead, 1991). 
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positiv hälsoutveckling för befolkningen.  
 

5 Styrande riktlinjer och vägledande dokument för 

folkhälsoarbete 

Nedan redogörs de viktigaste nationella, regionala och kommunala styrdokumenten 
för folkhälsoarbetet. 
 
 

 Nationella styrdokument 

5.1.1 Folkhälsopolitiska mål 

Det övergripande målet för Sveriges nationella folkhälsopolitik är att skapa 
samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta 
de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation (30 år). De tidigare elva nationella 
målen för folkhälsan har under 2018 omvandlats till åtta mål med tydligare fokus på 
jämlik hälsa (Folkhälsomyndigheten, 2019a). Syftet med de förändrade målområdena 
är att bidra till att samhällets hälsoklyftor minskar. De åtta nationella folkhälsomålen 
är: 

1. Det tidiga livets villkor 
2. Kunskaper, kompetenser och utbildning 
3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö 
4. Inkomster och försörjningsmöjligheter 
5. Boende och närmiljö 
6. Levnadsvanor 
7. Kontroll, inflytande och delaktighet 
8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

 

 Regionala styrdokument 

5.2.1 Västra Götalandsregionens folkhälsopolitiska policy 

Regionfullmäktiges prioriterade mål kopplat till folkhälsa är att skillnader i livsvillkor 
och hälsa ska minska. Västra Götaland 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt 
och utveckling mellan år 2014 och 2020 och är huvudverktyget för att, i samverkan i 
Västra Götaland, genomföra den gemensamma visionen om Det goda livet. Hållbar 
utveckling i dess tre dimensioner – den ekonomiska, sociala och ekologiska är ram 
för arbetet. Hälsa är ett av visionens fem fokusområden, där bland annat ungas 
delaktighet och jämställdhet lyfts fram. Visionen har fyra övergripande mål: 
 

1. En ledande kunskapsregion 
2. En region för alla 
3. En region där vi tar globalt ansvar 
4. En region som syns och engagerar  
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5.2.2 Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden  

I Västra Götalands budget för 2019 beskrivs samverkan som en viktig 
framgångsfaktor för ett lyckat folkhälsoarbete. Rätten till bästa möjliga hälsa är en av 
de mänskliga rättigheterna som är viktig för regionens kärnverksamhet. Regionen 
fördelar årligen en viss budget till Hälso- och sjukvårdsnämnderna där Öckerö 
kommun tillhör Västra hälso- och sjukvårdsnämnden. Denna nämnd tilldelas 6 454,6 
miljoner kronor av regionen för 2019 års budget. (Västra Götalandsregionen, 2019a).  
 
I Västra hälso- och sjukvårdsnämndens mål- och inriktningsdokument för år 2019 
tydliggörs följande fokusområden för folkhälsan:  

- Rikta satsningar för fullföljda studier  
- Inrikta satsningarna mot de största utmaningarna i varje kommun i arbetet för 

en jämlik hälsa och social hållbarhet  
- Folkhälsofrågorna ska lyftas in och genomsyra de 

beställningar/överenskommelser som nämnden träffar med utförarna.  
- I kommunernas lokala arbete med folkhälsa och social hållbarhet är regionens 

verksamheter oerhört betydelsefulla. Det är viktigt att vårdgivarna deltar i 
kommunens folkhälsoarbete och arbete med social hållbarhet utifrån sitt 
hälsofrämjande och förebyggande uppdrag. Parterna ska gemensamt definiera 
behov och utvecklingsmöjligheter.  

 
 

 Kommunala styrdokument 
 

5.3.1 Folkhälsoarbetet i Öckerö kommun 

Folkhälsoarbetet i Öckerö kommun bedrivs av en heltidsanställd på tjänsten som 
folkhälsoutvecklare. Folkhälsoutvecklaren är placerad under verksamheten fritid och 
kultur i kommunstyrelsens förvaltning. I tjänsten ingår verksamhets- och 
budgetansvar. Verksamheten utgörs av strategiskt och långsiktigt folkhälsoarbete där 
folkhälsoutvecklaren skall ses som stöd för kommunens andra verksamheter. 
Folkhälsoutvecklaren ska samordna, planera, initiera, kvalitetssäkra och utveckla det 
övergripande folkhälsoarbetet i kommunen. Uppdraget innebär bl.a. att samordna 
kommunens folkhälsoarbete inom ramen för politiskt prioriterade och finansierade 
områden så att kommunen skapar förutsättningar för en god hälsa för alla 
kommuninvånare.  
 

Folkhälsoutvecklaren ska också följa utvecklingen inom folkhälsoområdet samt fånga 
upp behov från regional och central nivå. Detta genom att exempelvis vara aktiv i 
nätverksgrupper och lokala arbetsgrupper för att bidra med folkhälsoperspektiv och 
utveckla det lokala folkhälsoarbetet genom samverkan inom och över förvaltningar. 
 

5.3.1.1 Rådet för hälsa och trygghet  

Rådet för hälsa och trygghet (RHT) är Öckerö kommuns tvärsektoriella 
samverkansforum och fungerar som ett folkhälsoråd, brottsförebyggande råd och 
krishanteringsråd. Ledamöterna består av politiker och tjänstemän från kommun och 
region i ledande position med mandat att ställa sig bakom de förslag och satsningar 
som rådet diskuterar. Rådet i sig är inte ett beslutande organ. 
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Syftet med arbetet i rådet är att nå samsyn kring hur god folkhälsa, 
brottsförebyggande och krisberedskap ska uppnås i Öckerö kommun utifrån ett 
medborgerligt och samhällsinriktat perspektiv. Rådet för hälsa och trygghet ska 
arbeta med strategiska frågor utefter kommunens antagna vision, mål och satsningar 
inom respektive område.  
 

Målet är att främja en god utveckling inom områdena folkhälsa, brottförebyggande 
och krisberedskap i relation till lokala, regionala och nationella förändringar. 
Folkhälsoutvecklaren är kontaktlänk mellan RHT och andra verksamheter och 
aktörer i kommunen och Västra Götalandsregionen. Årligen sammanträder RHT 
under fyra mötestillfällen samt vid två konferenser. Tanken med konferenserna är att 
sprida kunskap och skapa handling samt öppna upp för erfarenhets- och 
rapportåterföring från olika arbetsgrupper. Folkhälsoutvecklaren har tillsammans 
med säkerhetssamordnaren ansvar för att planera, kalla till och utföra möten och 
konferenser för RHT. 
 

5.3.2 Översiktsplan Öckerö kommun- Övergripande mål för mandatperioden 2019-2022 

Vid varje ny mandatperiod fattar kommunfullmäktige beslut om vilka mål som 
kommunen ska sträva mot under de kommande fyra åren. Det är den styrande 
majoriteten som definierar målen och till varje mål finns indikatorer med målvärde 
för respektive år under mandatperioden. Dessa, tillsammans med genomförda 
satsningar, utgör underlag för uppföljning av målen. Satsningarna tas fram i dialog 
mellan politiker och tjänstemän.  
 

Politikerna har tagit beslut om dessa mål och tjänstemännen ansvarar sedan för hur 
målen ska uppnås.  
 
1. Kommunens arbetsgivarvarumärke ska stärkas  
2. Välbefinnande bland kommunens medarbetare ska öka 
3. Barn och elever får det stöd de behöver av kommunen för ett ökat välbefinnande 
4. Elever har förbättrade förutsättningar för fortsatta studier 
5. Valfriheten inom förskola och barnomsorg ska öka 
6. Majoriteten till valfrihet inom äldreomsorgen ska stärkas 
7. Kvalitén på maten ska öka 
8. Delaktigheten för personer med funktionsnedsättning ska öka 
9. Nyanlända ges möjlighet till en god integration  
10. Kommuninvånarnas delaktighet i kultur- och fritidsaktiviteter ska öka 
11. Utbudet av bostäder i olika upplåtelseformer ska öka 
12. Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras 
13. Utbudet för kollektivt resande ska öka 
14. Kommunens miljöpåverkan ska minska  
15. Antalet arbetstillfällen i kommunens näringsliv ska öka 
16. Andelen nöjda företagare ska öka 
 

För folkhälsoarbetet är målområde 2, 3, 4, 7, 8, 10 och 11 av särskild vikt.  
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5.3.3 Tillgänglighet och jämställdhet- TOJ 

Öckerö kommun blev år 2011 delaktigt i Jämställdhetskartan TOJ (Tillgänglighet och 
jämställdhet), vilket är ett projekt som bedrivs av Winnet, Västra Götaland. 
Organisationen är ett resurscentra för jämställd tillväxt och utveckling, som arbetar 
för att uppnå det nationella jämställdhetsmålet att kvinnor och män skall ha samma 
makt att forma samhället och sina egna liv. För att uppnå detta övergripande mål 
har sex olika delmål tagits fram:  
 
1. En jämn fördelning av makt och inflytande i samhället 
Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva 
samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattande.  
2. Ekonomisk jämställdhet 
Kvinnor och män skall ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som 
ger ekonomisk självständighet livet ut.  
3. Jämställd utbildning 
Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma möjligheter och villkor när det 
gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.  
4. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet 
Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få 
omsorg på samma villkor.  
5. Jämställd hälsa 
Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma förutsättningar för en god hälsa 
samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor. En god folkhälsa handlar inte endast 
om att hälsan bör vara så god som möjligt, den bör också vara så jämlikt och jämställt 
fördelad som möjligt.  
6. Mäns våld mot kvinnor skall upphöra 
Kvinnor och män skall ha samma rätt till kroppslig integritet. Människor oavsett kön 
skall ha rätt att bestämma över sin egen kropp, sexualitet och reproduktion. 
 
Medverkan i TOJ innebär att Öckerö kommun finns representerat i 
Jämställdhetskartan. Det är ett verktyg med könsbaserad statistik från privat, 
kommunal och ideell sektor samt branscher. Syftet är att på ett lättillgängligt sätt ge 
en mer komplett bild av jämställdheten på kommunnivå.  

5.3.4 Öckerö 365 – en levande skärgårdskommun med människan i centrum 

Öckerö kommuns vision, Öckerö 365 – en levande skärgårdskommun med 
människan i centrum, är att kommunen ska vara en levande kommun året runt. 
Kommunen ska vara till för alla där hållbarhet, trygghet och omsorg med människan 
i centrum präglar samhällsutvecklingen. Visionen ligger till grund för kommunens 
strategiska utveckling och planering, och fokuserar på fem områden: 

 Den trygga kommunen 

 Den lärande kommunen 

 Den nära kommunen 

 Den hållbart växande kommunen 

 Den engagerade kommunen 
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6 Demografisk beskrivning 

 

 Folkmängd  

Öckerö kommun är belägen på Sveriges västkust och består av tio stycken bebodda 
öar. Folkmängden i kommunen uppgick den 31 december 2018 till 12 945 invånare. 
År 2017 var medelåldern i kommunen 44 år, vilket var något högre än genomsnittet i 
riket (41.2 år). (Statistiska Centralbyrån, 2018a). 
 

 
Figur 2.  Folkmängd 2018-12-31, Öckerö kommun.  (Stat ist iska Centralbyrån, 2018a) .  

 

 Medellivslängd 

Den förväntade medellivslängden är en av de indikatorer som mäter hur Sveriges 
befolkning mår. Kvinnor lever i genomsnitt längre än män i Öckerö kommun, vilket 
överensstämmer även med riket. 
 

  Återstående medellivslängd vid födseln, Öckerö kommun 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Kvinnor 83,9 84,4 84,3 84,4 84,4 84,2 84,1 84,0 

Män 78,4 78,5 78,7 79,5 79,8 80,2 80,5 80,9 
(Stat ist iska Centralbyrån, 2018a) .  

 

 Befolkningsutveckling 

Befolkningsutvecklingen i Öckerö kommun har under de knappt 20 senaste åren 
legat på en relativt stadig ökning. Precis som för hela Sverige förväntas befolkningen 
fortsätta att öka, och år 2025 prognosticeras Öckerö ha 13 500 invånare. (Västra 
Götalandsregionen, 2016). 
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Figur 3.  Befolkn ingsutveckling  2001-2008, Öckerö kommun. (Stat ist iska Centralbyrån, 2018a) .  

 

 Invånare per ö  

 

 

Invånare 

per ö 

Förändring 

2016-2017 

Hönö 5 532 56 

Öckerö 3 602 -19 

Hälsö 620 9 

Björkö 1545 -9 

Knippla 295 -9 

Hyppeln 168 2 

Rörö 244 1 

Kalvsund 206 2 

Fotö 637 -16 

Grötö 94 3 
Antal invånare I  Öckerö kommun fördelat  per ö,  2018 -12-31 (Öckerö kommun, 2018) .   
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Figur 4.  Invånare,  fördelning per ö,  2018-12-31, Öckerö kommun. (Öckerö kommun, 2018) .  

 

 Utrikesfödda 

Antalet utrikesfödda i kommunen har ökat sedan år 2000. De senaste åren har en 
snabbare ökning av utrikesfödda personer skett. Denna ökning har även skett i övriga 
Sverige. År 2018 bodde 903 personer i Öckerö kommun som är födda utanför 
Sverige.  

 

 

Figur 5.  Utr ikesfödda bosatta  i  Öckerö kommun, 2018 -12-31. (Stat ist iska Centralbyrån, 2018a) .  
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De flesta invånarna i Öckerö kommun är födda i Sverige. Drygt 800 av befolkningen 
är födda utomlands.  

 

Figur 6.  Invånare efter födelseland , 2017, Öckerö kommun. (Folkhälsomyndigheten, 2019b) .  

 

 In- och utflyttningar 

Under 2018 var de som flyttade till kommunen fler än de som flyttade ifrån 
kommunen.  

 

Figur 7.  In-  och utf lyttningar,  2018, Öckerö kommun. (Stat ist iska Centralbyrån, 2018a) .  
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 Födda och döda 

 
Antalet döda personer i Öckerö var fler än antalet födda personer 2018. 
 

 

Figur 8.  Födda och döda, 2018, Öckerö kommun . (Stat ist iska Centralbyrån, 2018a) .  
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7 Hälsa 

 

 Psykisk hälsa 

Att ha en god psykisk hälsa bidrar till att man kan utvecklas, uppleva det som är 
meningsfullt och njuta av livet. En god psykisk hälsa gör även att man kan arbeta 
produktivt, att man känner att man klarar av påfrestningar i vardagen och att man 
kan bidra till samhället. (Folkhälsomyndigheten, 2019c). Psykisk ohälsa är förknippat 
med ogynnsamma livsvillkor och sämre villkor i arbetslivet, exempelvis på grund av 
arbetslöshet eller lägre inkomst. Risken att dö före 70 års ålder är högre bland de som 
har blivit vårdade på psykiatrisk slutenvård jämfört med de som inte har vårdats. 
Bland de med kortare utbildningsnivå och som fått psykiatrisk slutenvård är risken 
som störst. (Folkhälsomyndigheten, 2019c). 

7.1.1 Nedsatt psykiskt välbefinnande 

Psykisk ohälsa kan ses som ett samlingsbegrepp för att skildra olika psykiska 
tillstånd, alltifrån lindrigare ångest och nedstämdhet till allvarliga psykiatriska 
sjukdomar som exempelvis bipolär sjukdom och schizofreni. Socioekonomiska 
ojämlikheter är centrala faktorer som kan bidra till psykisk ohälsa. Grupper med 
lägre utbildning och lägre inkomst har högre risk att drabbas av psykisk ohälsa 
jämfört med personer med högre utbildning och högre inkomst. (Bremberg & 
Dalman, 2015), (Allen, Balfour, Bell, & Marmot, 2014). Det finns många sätt att mäta 
hälsan i befolkningen. För att få en uppskattning om hur befolkningen mår används 
ofta enkätundersökningar med frågor som berör individens välbefinnande och 
självskattade hälsa. Dessa undersökningar har som mål att belysa både psykiskt, 
fysiskt och socialt välbefinnande, och därmed kan dessa användas som mått på 
psykisk ohälsa. The General Health Questionnaire är en vanlig skattningsskala som 
används i befolkningsbaserade intervju- och enkätundersökningar för att mäta 
nedsatt psykiskt välbefinnande. (Lundin, o.a., 2017). År 2018 uppgav 17 procent av 
Sveriges befolkning att de hade ett nedsatt psykiskt välbefinnande, 20 procent av 
kvinnorna och 14 procent av männen. Andelen med nedsatt psykiskt välbefinnande i 
riket har varierat, men sedan 2015 går det att se en försämring. Det är vanligare med 
nedsatt psykiskt välbefinnande hos yngre personer. (Folkhälsomyndigheten, 2019d). 
Öckerö kommun följer trenden för hela Sverige, men skillnaden mellan könen är inte 
lika stor, där 16 procent av kvinnorna och 14 procent av männen uppgav nedsatt 
psykiskt välbefinnande 2016. 
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Figur 9.  Nedsatt  psykiskt  välbefinnande, Öckerö kommun. (Folkhälsomyndigheten, 2018a) .  

7.1.2 Självskattad hälsa 

En indikator som visar hur befolkningen uppfattar sin egen hälsa är självskattat 
allmänt hälsotillstånd. Människors självskattade hälsa mäts bland annat i 
Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät Hälsa på lika villkor. Måttet har 
visat sig hänga ihop med flera olika typer av hälsotillstånd och även dödlighet. 
(Lundberg & Manderbacka, 1996; Desalvo, Bloser, Reynolds, He, & Muntner, 2006), 
(Desalvo, Bloser, Reynolds, He, & Muntner, 2006). 
 
Andelen i befolkningen som uppger att deras allmänna hälsotillstånd är bra eller 
mycket bra har i Sverige ökat fram till 2011, men därefter stannat av. År 2018 uppgav 
74 procent av männen och 69 procent av kvinnorna i Sverige att de hade ett bra eller 
mycket bra hälsotillstånd. Den självskattade hälsan följer samma mönster som 
medellivslängden, alltså att de som har längre utbildning i högre utsträckning skattar 
sin hälsa som god eller mycket god, jämfört med de med en lägre utbildning. 
(Folkhälsomyndigheten, 2018a). I åldersgruppen 65-84 år uppger 76 procent i 
Sverige att de har en god eller mycket god psykisk hälsa. Dock minskar den fysiska 
funktionen och likaså det sociala deltagandet med åldern och detta kan påverka det 
psykiska välbefinnandet. (Folkhälsomyndigheten, 2016a). I Öckerö kommun uppger 
72 procent av kvinnorna och 74 procent av männen att de har en god självskattad 
hälsa. Kvinnor uppger i något lägre grad än män att de har ett bra eller mycket bra 
allmänt hälsotillstånd, vilket även är märkbart över tid. Andelen som skattar sin hälsa 
som god eller mycket god har dock minskat något de senaste åren i Öckerö.  
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Figur 10. Andel (%) av invånarna  16-84 år med bra självskattat  hälsot i l lstånd 2,  Öckerö kommun. 

(Folkhälsomyndigheten, 2018a) .  

7.1.3 Unga 

I Lupp-enkäten 2017 uppger omkring tre av fyra (77 procent) elever i årskurs 8 sin 
hälsa som ganska bra eller mycket bra. Andelen killar är något högre än andelen 
tjejer som uppger sin hälsa som bra. Skillnaden mellan könen skiljer sig särskilt åt 
vad gäller svarsalternativet mycket bra, där var fjärde tjej och varannan kille har valt 
detta svarsalternativ. Jämfört med Lupp-enkäten som genomfördes 2011 är elevernas 
upplevda hälsa sämre 2017. Kommunens resultat för upplevd hälsa hos eleverna 
följer genomsnittet för Göteborgsregionen. (Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor, 2017). 
 

 

Figur 11. Upplevd hälsa åk 8,  Öckerö kommun. (Myndigheten för ungdoms- och civi lsamhäl lesfrågor,  2017) . 3 

 
                                                           
2 Andel som svarat "Bra" eller "Mycket bra" på frågan "Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?". 
3 Enkätfrågan 2017: Under de senaste sex månaderna, hur bedömer du din hälsa, hur du mår eller känner dig?, med svarsalternativen: 

Mycket bra; Ganska bra; Varken bra eller dålig; Ganska dålig; Mycket dålig. 2011 års fråga saknade halvårsperspektivet: Hur bedömer du 

ditt allmänna hälsotillstånd?, och därtill hade ett annorlunda formulerat mittalternativ: Någorlunda. Resultaten visar andelen som svarat 
ganska/mycket bra. 
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Andelen elever i årskurs 7-9 som svarar att de mår ”utmärkt” på frågan ”Hur mår du 
rent allmänt?” har sjunkit de senaste åren. Jämfört med 2014 svarar fler elever att de 
mår ”bra” eller ”ganska bra” 2019. Andel elever som uppger att de mår ”mycket bra” 
har sjunkit något och drygt fem procent av eleverna i årskurs 7-9 svarar att de mår 
”dåligt”.  
 

 

Figur 12. "Hur mår du rent allmänt" ,  åk 7 -9,  Öckerö kommun. (Öckerö kommun, 2019) .  

 
Eleverna i årskurs 8 i Öckerö kommun uppvisar en sämre hälsa vad gäller mer 
konkreta hälsobesvär jämfört med GR-snittet. Detta gäller framför allt tjejer. Cirka 
90 procent av tjejerna har svarat att de minst flera gånger i veckan under det senaste 
halvåret har haft problem med antingen huvudvärk, magont, nedstämdhet, stress 
och/eller sömnproblem. Jämförande svarsfrekvens för killarna är 42 procent i både 
Öckerö kommun och Göteborgsregionen.  
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Figur 13. Hälsobesvär minst f lera gånger i  veckan 4,  åk 8,  Öckerö kommun och genomsnittet  för 

Göteborgsregionen. (Myndigheten för ungdoms- och civi lsamhällesfrågor,  2017) . 

7.1.4 Äldre 

I åldersgruppen 65-84 år uppger 76 procent att de har en god eller mycket god 
psykisk hälsa. Dock minskar den fysiska funktionen, och likaså det sociala 
deltagandet, med åldern och detta kan påverka det psykiska välbefinnandet. Var 
fjärde person över 65 år beräknas enligt forskningsstudier att drabbas av psykisk 
ohälsa, där depression och ångest är mest förekommande. År 2016 uppgav nio 
procent av personer över 65 år i Sverige att de hade ett nedsatt psykiskt 
välbefinnande. Detta var lägre än i andra åldersgrupper och skillnaden mellan män 
och kvinnor var minst tydlig. Av de äldre som svarade att de hade svårt att gå uppgav 
hälften av dem att de hade ett lågt socialt deltagande, och cirka 20 procent uppgav att 
de hade ett minskat psykiskt välbefinnande. För de äldre utan problem med att gå var 
andelen 33 procent för lågt socialt deltagande och sju procent uppgav lågt psykiskt 
välbefinnande. (Folkhälsomyndigheten, 2016a). I Öckerö kommun 2018 uppgav fem 
procent av befolkningen över 65 år att de har svåra besvär med ängslan, oro eller 
ångest och 53 procent av de äldre upplever att de besväras av ensamhet.  

 

                                                           
4 Enkätfrågan: Har du känt dig stressad; Känt dig nedstämd, deppig eller nere; Svårt att somna; Sovit dåligt på natten. 

Svarsalternativen: 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, baserat på totalt 146 svar. 
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Figur 14. Ängslan, oro,  ångest och ensamhet bland personer 65 år och äldre,  Öckerö kommun. 

(Socialstyre lsen, 2018a) .  

 

 Ohälsotal 

Ohälsa på arbetsplatsen kan mätas genom ohälsotal och dessa beräknas som antal 
utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, 
rehabiliteringssjukpenning, sjukersättning och aktivitetsersättning per försäkrad från 
socialförsäkringen. Antalet ohälsotal ökar med stigande ålder och andelen ohälsotal 
är fler bland kvinnor än bland män. Detta gäller för både Öckerö, regionen och riket. 
Snittet för antalet ohälsodagar är totalt något högre bland personer 20-44 år i Öckerö 
jämfört med riket. I åldersgruppen 45-64 år är däremot antalet ohälsotal färre i 
Öckerö jämfört med både regionen och riket i stort.  
 

 

Figur 15. Antal ohälsodagar per person  uppdelat  på åldersgrupper ,  2018. (Försäkringskassan, 2019) .  
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Figur 16. Antal ohälsodagar per person, totalt ,  2018. (Försäkringskassan, 2019) .  

 

 Läkemedelsanvändning 

Att drabbas av känslor som oro, ängslan och ångest är vanligt och är konsekvenser av 
händelser som sker i livet. Om känslorna blir för starka och har begränsande 
inverkan på ens liv kan det dock vara läge att söka hjälp. Ängslan, oro och ångest är 
vanligt och särskilt vanligt bland yngre personer och bland kvinnor. De flesta 
individer uppger att de har lättare besvär med dessa känslor, men om besvären skulle 
öka kan de ge upphov till lidande och funktionsnedsättning. (Remes, Brayne, van der 
Linde, & Lafortune, 2016). En faktor som kan bli lidande vid oro, ängslan och ångest 
är sömnen. Besvär med sömnen kan ta sig uttryck i exempelvis insomningsproblem 
eller att vakna för tidigt. Sömnbesvär är vanligare hos äldre, särskilt kvinnor, och hos 
personer som har kroniska sjukdomar. (Crowley, 2011). Vid sömn- eller 
ångestproblem kan lugnande medel (bensodiazepiner eller bensodiazepinliknande 
preparat) användas i kortvarigt syfte. (von Knorring, Hedin, & von Knorring, 2015). 
Dock är det vanligt att dessa lugnande medel förskrivs under lång tid, särskilt bland 
personer med psykiatriska tillstånd och bland äldre personer. (Kurko, o.a., 2015). I 
Sverige år 2017 var det fler kvinnor än män som använde sömnmedel eller lugnande 
medel regelbundet. Regelbundna användare är de personer som i genomsnitt 
använder minst en halv definierad dygnsdos (DDD) dagligen under minst ett år. 
Mellan utbildningsgrupper fanns det märkbara skillnader där män med 
eftergymnasial utbildning hade lägst andel regelbundna konsumenter, 12 personer 
per 1000 invånare, och kvinnor med endast förgymnasial utbildning hade högst 
andel, 52 personer per 1000 invånare. (Folkhälsomyndigheten, 2019d). I Öckerö 
kommun är andelen kvinnor som får regelbunden behandling med lugnande medel 
eller sömnmedel 55 per 1000 invånare och bland män är det 32 per 1000 invånare.  

7.3.1 Läkemedel bland unga 

I Öckerö kommun 2019 uppgav 2,3 procent av eleverna i årskurs 7-9 att de använt 
någon typ av receptbelagda läkemedel flera gånger utan läkarordination. Fyra 
procent av tjejerna och 0,6 procent av killarna uppgav detta.  
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Figur 17. Använt receptbelagda läkemedel utan läkarordinat ion, åk 7 -9,  Öckerö kommun 5.  (Öckerö kommun, 

2019). 

7.3.2 Läkemedel bland vuxna 

Kvinnor uppger i högre utsträckning än män att de har lätta eller svåra besvär av 
ängslan, oro eller ångest. I Öckerö kommun är andelen något mindre än i regionen 
och riket. Både i Öckerö, regionen och riket är det fler kvinnor än män i åldern 20-79 
år som får regelbunden behandling med lugnande medel och/eller sömnmedel, vilket 
även syns över tid i Öckerö kommun (se figur 19). 
 

 

Figur 18. Andel (%) av befolkningen med lätta eller  svåra besvär av ängslan, oro eller  ångest,  årsmedelvärde 

2015-2018. (Folkhälsomyndigheten, 2018a) .  

 

                                                           
5 Enkätfrågan: Har du någon gång använt receptbelagda läkemedel (sömnmedel, lugnande läkemedel, smärtstillande m.m.) utan 

läkarordination? 

0

20

40

60

80

100

120

Nej Ja,
enstaka
gånger

Ja, flera
gånger

Nej Ja,
enstaka
gånger

Ja, flera
gånger

Nej Ja,
enstaka
gånger

Ja, flera
gånger

Tjejer Killar Totalt

P
ro

ce
n

t

2017 2018 2019

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Kvinnor Män

P
ro

ce
n
t

Öckerö Västra Götaland Riket



21 
 

 

Figur 19. Personer 20-79 år som får regelbunden behandling med sömn -/lugnande medel,  Öckerö  kommun.6 

(Socialstyre lsen, 2019a) .  

I Öckerö kommun är det fler personer per 1000 invånare som får regelbunden 
behandling med sömnmedel eller lugnande medel än i riket som helhet. Öckerö 
kommun var den kommun i Västra Götalands län som hade flest personer per 1000 
invånare som fick regelbunden behandling med sömnmedel eller lugnande medel år 
2018. (Folkhälsomyndigheten, 2019f).  
 

 

Figur 20. Antal personer/1000 invånare ,  20-79 år,  som får regelbunden behandling med sömn-/lugnande 

medel.  (Socialstyre lsen, 2019a) .  

7.3.3 Läkemedel bland äldre 

Med stigande ålder tilltar läkemedelsanvändningen, bland annat på grund av ökandet 
av sjukdomar men även på grund av sömnstörningar, oro och smärta. Åldrandet 
medför således en risk för att drabbas av läkemedelsrelaterade problem. På grund av 
sjukdom och åldersrelaterade fysiologiska förändringar i kroppen ökar känsligheten 

                                                           
6 Regelbundna användare definieras som: Antal personer 20-79 år som hämtat ut recept på i genomsnitt 0,5 dygnsdoser 

bensodiazepiner per dag. Högkonsumenter definieras som: Antal personer 20-79 år som hämtat ut recept på i genomsnitt 1,5 

dygnsdoser bensodiazepiner per dag. 
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för läkemedel ju äldre man blir. Känsligheten gäller särskilt vissa läkemedel, som 
exempelvis psykofarmaka. Läkemedel som är godkända för temporär behandling av 
sömnproblem och ångesttillstånd är bensodiazepiner och bensodiazepinlika 
läkemedel. Dessa används även för att behandla lättare former av oro. 
Biverkningarna av dessa läkemedel kan vara allvarliga, särskilt vid långvarigt bruk 
och vid hög konsumtion, och läkemedlen kan vara beroendeframkallande. Äldre 
personer löper i synnerhet högre risk att drabbas av biverkningar, speciellt kognitiva 
störningar. Därmed är det viktigt att vara försiktig med, och noggrant överväga, 
förskrivning av dessa läkemedel. (Socialstyrelsen, 2017a).  
 

 

Figur 21. Användning av ant idepressiva,  65 år och äldre,  antal användare/1000 invånare,  Öckerö kommun. 

(OBS, bruten axel) .  (Västra Götalandsregionen, 2019b) . 

Användning av läkemedel bland personer över 75 år i särskilt boende har ökat i 
Öckerö kommun de senaste åren.  
 

 

Figur 22. Personer över 75 år i  särskilt  boende som har behandlats med läkemedel,  andel (%),  Öckerö 

kommun. (Socialstyrelsen, 2019a; Socia lstyrelsen, 2019b) .  
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Figur 23. Personer över 75 år med hemtjänst  som har behandlats med läkemedel ,  andel (%) ,  Öckerö kommun.  

(Socialstyre lsen, 2019a; Socialstyrelsen, 2019b) .  

 

 Självmord 

Varje år tar cirka 1500 personer sitt liv i Sverige, vilket motsvarar cirka fyra 
människoliv per dag. Självmord utgör därmed ett stort samhälls- och 
folkhälsoproblem. Antalet självmord har sedan 1980 minskat med cirka 25 procent. 
Kvinnor utgör den största andelen som gör självmordsförsök medan cirka 70 procent 
av de som begår självmord är män. Det är vanligare med både självmordstankar, 
självmordsförsök och självmord bland HBTQ-personer än bland befolkningen som 
helhet. Fler äldre personer tar sitt liv, samtidigt som självmord är den vanligaste 
dödsorsaken för män upp till 44 år och den näst vanligaste dödsorsaken för kvinnor i 
samma ålder. De senaste decennierna har antalet självmord i Sverige ökat bland 
personer i åldern 15-29 år. Antalet självmord är högre bland långtidsarbetslösa och 
personer med kortare utbildning. (Suicide Zero, 2019). I Öckerö kommun är antalet 
rapporterade självmord färre än i regionen och riket och ingen skillnad finns mellan 
kvinnor och män. 
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Figur 24. Antal sjä lvmord per 100 000 invånare 15 år och äldre .  Medelvärde för åren 2013-2017. 

(Socialstyre lsen, 2019c) .  

Under perioden 2008-2017 tog totalt sex män och tre kvinnor sitt liv i Öckerö 
kommun. Av dessa nio fall var sju säkra självmordsdiagnoser (avsiktlig 
självdestruktiv handling) och två var osäkra självmordsdiagnoser (skadehändelser 
med oklar avsikt)7. 
 

 

Figur 25. Antal sjä lvmord (säkra och osäkra) ,  årsmedelvärde för perioden 2008-2017, Öckerö kommun. 

(Socialstyre lsen, 2019d) .  

 
Andelen som har haft självmordstankar det senaste året har ökat, särskilt bland 
männen.  
 

                                                           
7 Generellt är det svårt att dra några säkra slutsatser kring små datamängder som dessa. Till exempel är det svårt att säga något om 

utvecklingen över tid, och om hur dessa siffror står sig i förhållande till andra kommuner. 
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Figur 26. Andel som haft  självmordstankar senaste året ,  Öckerö kommun. (Folkhälsomyndigheten, 2018a) .  

 

 

Figur 27. Antal sjä lvmordsförsök, Öckerö kommun. (Vårdsamverkan i Västra Götaland, 2019) .  

 

 Skador 

7.5.1 Skador bland barn 

Trafikrelaterade olyckor och fallolyckor är två av de vanligaste bakomliggande 
orsakerna till skador bland barn. Barn i yngre åldrar drabbas främst av fallskador 
medan äldre barn råkar ut för både fallskador och trafikrelaterade olyckor. 
(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2011; Socialstyrelsen, 2011). I 
Sverige har antalet dödsfall orsakade av skador bland barn under lång tid minskat. 
Förebyggande arbete och tvärsektoriella satsningar för att skapa en trygg miljö för 
barn är en bidragande faktor till detta. Dock är det fortfarande många barn som 
skadas och fler pojkar än flickor skadar sig. (Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, 2011). I genomsnitt skadades 771 per 100 000 barn i Sverige 2016. Flickor 
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skadar sig inte i samma utsträckning som pojkar, vilket även är detsamma i Öckerö 
kommun där fler pojkar än flickor skadar sig.  
 

 

Figur 28. Skador bland barn 0 -14 år vårdade i s luten och/eller special is erad öppenvård,  årsmedelvärde 

2015-2017, Öckerö kommun.  8 (Socialstyre lsen, 2019e) .  

7.5.2 Fall och fallskador bland äldre 

Skador till följd av fall kan alla människor i alla åldrar råka ut för, men de som 
dominerar gällande fallskador är äldre personer. Fall och fallskador är den vanligaste 
orsaken till att äldre personer skadar sig och kan leda till allvarliga konsekvenser. I 
Sverige uppsöker omkring 300 000 personer specialistvård efter att ha skadat sig 
genom en fallolycka och årligen dör drygt 1000 personer till följd av fallolyckor. 
(Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, 2018). Förekomsten av fallskador ökar 
med stigande ålder, bland annat på grund av försämrad balans, syn- och 
hörselnedsättning, muskelsvaghet eller sjukdom. Tidigare fallskador och 
läkemedelsanvändning ökar även det risken för fallskador. (Socialstyrelsen, 2019f).  
 
Kvinnor i Öckerö kommun råkar ut för skador i samband med fall i högre 
utsträckning än män. Detta gäller både för personer över 65 år och för de över 80 år. 
Över tid har fallolyckorna minskat totalt. I Öckerö kommun var antalet rapporterade 
fallolyckor färre än i både regionen och i riket 2016.  
 

                                                           
8 Antal personer per 100 000 invånare vårdade i sluten och/eller specialiserad öppenvård (3-årsmedelvärde), 0-14 år, medelvärde 

för 2015-2017. 
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Figur 29. Fa llskador b land personer 65+, 3 -årsmedelvärde, antal/1000 invånare,  Öckerö kommun. 9 

(Socialstyre lsen, 2019g) .  

 

 

Figur 30. Fa llskador b land personer 80+, 3 -årsmedelvärde, antal/1000 invånare,  Öckerö kom mun. 

(Socialstyre lsen, 2019g) .  

 

 

                                                           
9 Antal personer som vårdats i slutenvård pga. fallskador per 1000 invånare 65 år. Avser endast personer vårdades inom sluten vård 

på grund av fall, d.v.s. som blivit in- och utskrivna från sjukhus. 
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Figur 31. Fa llo lyckor,  vårdade 65+, antal/100 000 invånare 2016. (Soc ialstyre lsen, 2019g) .  

 

 Övervikt och fetma 

En stor del av sjukdomsfallen i Sverige är orsakade av övervikt och fetma (SOU 
2016:55, 2016; Molarius, Engstrom, Flink, Simonsson, & Tegelberg, 2014). Ett högt 
BMI10 är en av de främsta riskfaktorerna för förlorade friska levnadsår. Hos personer 
med övervikt eller fetma ökar hälsoproblemen och risken för att drabbas av till 
exempel diabetes typ 2, stroke, en del cancerformer och hjärt- och kärlsjukdomar. I 
grupper med förgymnasial utbildning är övervikt och fetma mer förekommande än 
hos personer som har eftergymnasial utbildning. Sedan 1980-talet har andelen 
personer med fetma tredubblats i Sverige och fortsätter att öka. Både övervikt och 
fetma ökar med stigande ålder, och idag är varannan svensk överviktig eller fet. De 
senaste 25 åren har även kroppsvikten hos barn i åldern 11-15 år ökat. Cirka 13 
procent av flickor i 15-årsåldern och 17 procent av pojkar i samma ålder är överviktiga 
eller feta. (Folkhälsomyndigheten & Livsmedelsverket, 2017). Hos barn i lägre åldrar, 
6-9 år, visar en undersökning från Världshälsoorganisationen (WHO) att 27 procent 
av pojkarna och 28 procent av alla flickor har övervikt eller fetma (World Health 
Organization, 2018a). Andel personer med fetma i befolkningen i Sverige var år 2018 
15 procent för kvinnor och 16 procent för män. (Folkhälsomyndigheten, 2019d).  
 

I Öckerö kommun har andelen personer med fetma ökat från 9 procent 2007 till 13 
procent 2016. Fler män än kvinnor har fetma i kommunen, 16 procent jämfört med 
10 procent 2016. Ett medelvärde för åren 2015, 2016 och 2018 visar på att 42 procent 
av kvinnorna och 59 procent av männen i Öckerös befolkning har ett BMI över 25, 
och räknas därmed som överviktiga eller feta.11  
 

                                                           
10 Body Mass Index. 

11 Vikt, BMI: undervikt BMI 18,4 eller lägre, normalvikt BMI 18,5 -24,9, övervikt BMI 25,0 – 29,9, fetma BMI 30,0 eller högre, övervikt 

och fetma BMI 25,0 eller högre.  
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Figur 32. Andel (%) av befolkningen 16 -84 år som har fetma (BMI > 30),  Öckerö kommun. 

(Folkhälsomyndigheten, 2018a) .  

 
 

 

 

Figur 33. Vikt ,  BMI,  andel (%) av befolkningen 16 -84 år som har ett  BMI över 25. Årsmedelvärde 2015 -2018. 

(Folkhälsomyndigheten, 2018a) .   

 

 Folksjukdomar 

En sjukdom med hög frekvens i befolkningen brukar benämnas folksjukdom. I 
Sverige är folksjukdomarna idag enbart icke smittsamma sjukdomar, till skillnad mot 
under 1800- och 1900-talets första årtionden. Folksjukdomar kan vara av både 
somatisk och psykisk karaktär, till exempel diabetes, vissa cancersjukdomar, hjärt- 
och kärlsjukdomar och psykisk ohälsa. Flera av folksjukdomarna har ofta samma 
riskfaktorer och går att förebygga med hälsosamma levnadsvanor. 
(Folkhälsomyndigheten, 2019e).  
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7.7.1 Hjärtinfarkt och stroke 

Trots att insjuknandet och dödligheten av hjärtinfarkt under de senaste decennierna 
har minskat är hjärt- och kärlsjukdom fortfarande Sveriges vanligaste folksjukdom. 
(Folkhälsomyndigheten, 2019e). Hjärtinfarkt och stroke ingår i gruppen hjärt- och 
kärlsjukdomar. Dessa har till stor del samma riskfaktorer, exempelvis höga blodfetter 
och högt blodtryck. Ohälsosamma matvanor, rökning, fetma och för lite fysisk 
aktivitet ökar risken för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. (GBD 2017 Risk 
Factor Collaborators, 2018). Risken för att drabbas av hjärtinfarkt ökar med åldern 
och fler män än kvinnor drabbas. Det är fler personer med förgymnasial utbildning 
som insjuknar i hjärtinfarkt jämfört med de som har gymnasial och eftergymnasial 
utbildning, vilket gäller både för män och kvinnor. (Socialstyrelsen, 2017b). I Sverige 
år 2016 insjuknade totalt 269 personer på 100 000 invånare i hjärtinfarkt. Trenden 
går nedåt, men könsskillnaderna är ännu stora. År 2016 insjuknade 178 kvinnor och 
372 män på 100 000 invånare. (Socialstyrelsen, 2019c; Socialstyrelsen, 2019g). 
 
I Öckerö kommun har antalet som insjuknat i hjärtinfarkt minskat över tid, vilket 
följer trenden för hela Sverige. Totalt drabbades 209 personer på 100 000 invånare 
av hjärtinfarkt 2017. Uppdelat på kön var det 134 kvinnor på 100 000 invånare och 
284 män på 100 000 invånare som fick hjärtinfarkt i Öckerö. Detta är färre 
rapporterade fall jämfört med hela riket.   
 

 

Figur 34. Incidens av hjärt infarkter 20 -79 år,  antal/100 000 invånare.  Öckerö kommun. (Socialstyrelsen, 

2019c; Soc ialstyrelsen, 2019g) .  

7.7.2 Lungcancer 

Den näst vanligaste dödsorsaken idag, både i Sverige och i världen, är cancer. I 
Sverige är 26 procent av alla dödsfall orsakade av någon typ av cancer. Totalt sett är 
lungcancer den cancerform som orsakar flest dödsfall i Sverige (Socialstyrelsen, 
2019h) och är den fjärde vanligaste cancertypen (Socialstyrelsen, 2019i). Det finns ett 
stort samband mellan tobaksrökning och lungcancer (Socialstyrelsen, 2019j).  
 
År 2016 avled 48 personer per 100 000 invånare på grund av lungcancer i Sverige. 
Dödligheten är störst hos äldre personer, och minskade mellan åren 2006- 2016 hos 
personer mellan 30-64 år. Andelen kvinnor som drabbas av lungcancer har legat på 

0

100

200

300

400

500

600

2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017

A
n

ta
l/

1
0

0
 0

0
0

 in
vå

n
ar

e

Årtal

Totalt Män Kvinnor



31 
 

en relativt stabil nivå under 2006-2016, medan antalet dödsfall per 100 000 invånare 
bland männen har minskat med åren och kommit närmare kvinnornas nivå. Det 
finns stora skillnader mellan utbildningsgrupper, där fler personer med endast 
förgymnasial utbildning dör i lungcancer än personer med eftergymnasial utbildning, 
vilket gäller för både män och kvinnor. Bland kvinnor med förgymnasial utbildning 
avled 70 per 100 000 invånare av lungcancer 2016, medan 31 per 100 000 invånare 
med eftergymnasial utbildning. Motsvarande siffra för männen med förgymnasial 
utbildning var 73 per 100 000 och med eftergymnasial var det 35 per 100 000 
invånare. (Folkhälsomyndigheten, 2019d). 
 
I Öckerö var andelen 33,4 per 100 000 som avlidit på grund av lungcancer 2016. I 
kommunen är det betydligt fler män än kvinnor som avlider till följd av lungcancer, 
49,4 per 100 000 män jämfört med 20, 9 per 100 000 kvinnor. Skillnaden mellan 
könen följer inte samma trend som för landet i stort, utan skillnaden i antal som 
avlider i lungcancer mellan män och kvinnor är fortfarande stora i kommunen.  
 

 

Figur 35. Dödl ighet i  lungcancer bland personer 15 år och äldre.  5 -årsmedelvärde, antal/100 000 invånare,  

Öckerö kommun. (Folkhälsomyndigheten, 2019f) .   

 

 Tandhälsa 

Tandhälsan har en stark koppling till faktorer som påverkar, men också påverkas av, 
andra hälsoaspekter, exempelvis ekonomiska förutsättningar, kunskaper om hälsa, 
levnadsvanor och nyttjandet av vården. Därmed är tandhälsan en stor och viktig del 
av individens välbefinnande och livskvalitet. (SOU 2016:55, 2016; Molarius, 
Engstrom, Flink, Simonsson, & Tegelberg, 2014). Sedan 2004 har andelen som 
upplever sin tandhälsa som bra eller mycket bra ökat, vilket gäller för både män och 
kvinnor mellan 16-84 år. Kvinnor i Sverige rapporterar i något högre utsträckning än 
män att de har en god tandhälsa. 78 procent av kvinnorna och 72 procent av männen 
i Sverige uppgav år 2018 att de hade en bra eller mycket bra tandhälsa. 
(Folkhälsomyndigheten, 2019d). Dock finns det skillnader hos individer med olika 
socioekonomisk position där personer med låg socioekonomisk position tenderar att 
ha sämre tandhälsa och att i högre utsträckning avstå från tandvårdsbesök än de som 
ha högre socioekonomisk position. Utbildningsnivå spelar även en roll i ens 
upplevelse av sin tandhälsa. Personer med högre utbildning skattar i högre grad sin 
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tandhälsa som god jämfört med personer med lägre utbildning. (Engstrom & 
Holmlund, 2011; Socialstyrelsen, 2017c). 
 
I Öckerö uppskattade 79 procent av invånarna sin tandhälsa som bra 2016. Fördelat 
på kön angav 75 procent av männen och 84 procent av kvinnorna att deras tandhälsa 
var god. Siffrorna var år 2018 desamma som för 2016. Öckeröborna uppskattar 
således sin tandhälsa bättre än genomsnittet för Sveriges befolkning.  
 

 

Figur 36. Invånare med bra självskattad tandhälsa, andel (%),  Öckerö kommun.  (Folkhälsomyndigheten, 

2018a).  
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8 Livsvillkor och levnadsförhållanden  

Trygga och goda uppväxtvillkor som stimulerar barns utveckling, inlärning och hälsa 
spelar en central roll i att uppnå en jämlik hälsa, både som barn och som vuxen. Att få 
möjlighet att utveckla de grundläggande förmågorna tidigt i livet ger en mer stabil 
grund att stå på och i förlängningen även en bättre hälsa. Barn som växer upp i 
ekonomisk utsatthet tenderar att få sämre hälsa när de blir vuxna. (Prop. 
2017/18:249, u.d.). Barn som växer upp i familjer med en lägre socioekonomisk 
position riskerar i högre utsträckning att få sämre betyg, att bli inskrivna på sjukhus 
och att få ekonomiskt bistånd i högre grad än barn som kommer från familjer med en 
högre socioekonomisk position. (SOU 2017:47, 2017). 
 

 De första levnadsåren 

8.1.1 Barns deltagande i förskoleverksamhet 

Förskolan är en plats för främjandet av både hälsan och lärandet. 
(Folkhälsomyndigheten/Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, 2017). 
Förskolan har en betydande roll för att kunna skapa likvärdiga förutsättningar för 
hälsa på sikt. Föräldrarnas livssituation ska inte påverka barnens rätt till att gå i 
förskolan. Kommissionen för jämlik hälsa föreslår att alla barn ska kunna vara heltid 
på förskola. (SOU 2017:47, 2017) 
 
Andelen barn mellan ett och fem år som är inskrivna i förskolan i Öckerö kommun 
har ökat med tiden. År 2018 var 84 procent av barnen inskrivna i förskolan.  
 

 

Figur 37. Barn 1-5 år inskrivna i  förskola,  andel (%),  Öckerö kommun.  (Skolverket,  2019; Stat ist iska 

Centralbyrån, 2018a) .  

8.1.2 Barnfattigdom 

Att under en längre tid leva under förhållanden där inkomsterna inte räcker till det 
mest basala medför ofta stora konsekvenser för barn och unga, och motverkar 
möjligheterna för dem att utvecklas och att delta i samhället. De barn som lever i 
familjer med låg inkomststandard, med försörjningsstöd eller med bådadera 
beräknas leva i barnfattigdom, enligt Rädda Barnens definition av barnfattigdom. 
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Definitionen klassificeras som ett absolut fattigdomsmått, vilket innebär att 
inkomster under en viss nivå definieras som fattigdom. (Rädda Barnen, 2018). 
 
Sedan 2011 har barnfattigdomen i Sverige minskat från 10,8 procent till 9,3 procent 
2016, enligt Rädda Barnen (2018). I Sverige bor det drygt två miljoner barn mellan 0-
17 år. År 2016 levde omkring 186 000 barn i Sverige i ekonomisk utsatthet, i enlighet 
med Rädda Barnens definition av fattigdom. Barn med utländsk bakgrund och barn 
som lever med en ensamstående föräldrar beräknas ha ökad risk för att leva i 
ekonomiskt utsatta förhållanden. Dessa faktorer förstärker varandra om de 
sammanfaller. Barnfattigdomsnivån går i rätt riktning, samtidigt som skillnaderna 
dock fortsätter att öka. Det har skett en procentuell minskning av barnfattigdomen 
bland barn som lever i familjer med utländsk bakgrund samt barn till ensamstående 
föräldrar, men avståndet till de som har en bättre levnadsstandard har ökat. År 2016 
levde 42 procent av barn med utländsk bakgrund och med en ensamstående förälder i 
ekonomisk utsatthet. Jämförelsevis levde 1,4 procent av barn till sammanboende 
föräldrar med svensk bakgrund i barnfattigdom. (Rädda Barnen, 2018). 
Barnfattigdomen i Öckerö kommun har, precis som trenden för både regionen och 
hela riket, sjunkit mellan åren 2011 och 2016. Barnfattigdomen i Öckerö kommun är 
lägre än genomsnittet för både regionen och riket i stort. 
 

 

Figur 38. Andel barn 0-17 år i  hushåll  med låg inkomststandard, och/el ler försörjningsstöd 2016, Öckerö 

kommun. (Rädda Barnen, 2018) .   
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Figur 39. Barn 0-17 år i  hushåll  med låg inkomststandard och/el ler försörjningsstöd, Öckerö kommun jämfört  

med regionen och r iket .  (Rädda Barnen, 2018) .   

 

 Utbildning, arbetsliv och försörjning 

Sambandet mellan utbildningsnivå och hälsa är starkt. Att därför utveckla 
människors kunskaper och kompetenser genom utbildning och lärande är viktigt för 
att uppnå en jämlik hälsa. Förhållanden såsom livsvillkor och levnadsvanor är mer 
hälsofrämjande hos de personer som har högre utbildningsnivå. Kompetenser och 
kunskaper från utbildning ger möjlighet att stärka sociala och psykologiska resurser, 
men även större möjlighet att själv kunna påverka sin situation. Detta kan i sin tur 
minska fysiska och psykosociala besvär. (Folkhälsomyndigheten, 2015).  

8.2.1 Utbildningsnivå 

Generellt har högutbildade en bättre hälsa än lågutbildade och chansen att ha en god 
hälsa ökar med stigande utbildningsnivå. Personer med låg utbildning är även mer 
utsatta på arbetsmarknaden. Att ha en slutförd gymnasieutbildning ökar chanserna 
till att etablera sig på arbetsmarknaden vilket i sin tur ökar förutsättningarna för en 
god hälsa. (Folkhälsomyndigheten, 2015). I Öckerö kommun är det fler som har 
gymnasial utbildning som högsta avklarade utbildning jämfört med både Västra 
Götaland och med riket i stort. Det är färre som har eftergymnasial utbildning i 
Öckerö än vad resten av länet och riket har, vilket framför allt syns bland män. Både i 
Öckerö kommun, likväl som i länet och riket i stort, har kvinnor i större utsträckning 
än män eftergymnasial utbildning. I Öckerö kommun har 45 procent av kvinnorna 
och 31 procent av männen eftergymnasial utbildning. 53 procent av männen och 46 
procent av kvinnorna har gymnasial utbildning som högsta avklarade utbildning.  
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Figur 40. Utbildn ingsnivå 20-64 år,  2017. (Stat ist iska Centralbyrån, 2019a) .  

 
Av andelen utrikesfödda hade 15 procent förgymnasial utbildning i Öckerö år 2015. 31 
procent hade gymnasial utbildning som högsta avklarade utbildning. 49 procent av 
de utrikesfödda i kommunen hade eftergymnasial utbildning.   
 

 

Figur 41. Andel (%) utr ikesfödda 25-64 år efter utbi ldningsnivå 2015, Öckerö kommun . (Stat ist iska 

Centralbyrån, 2015) .  

 
Över tid har andelen invånare med eftergymnasial utbildning i Öckerö kommun ökat.  
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Figur 42. Invånare 25-64 år med eftergymnasial 12 utbildn ing, andel (%),  Öckerö kommun.  (Stat ist iska 

Centralbyrån, 2019a) . 

8.2.2 Behörighet till gymnasiet 

De betyg som eleverna får i årskurs nio är viktiga för framtida studier och är 
avgörande för om eleverna väljer att studera vidare. Risken att få psykosociala 
problem i framtiden ökar bland elever med låga eller ofullständiga betyg. 
(Gustafsson, o.a., 2010). I Sverige hade 87 procent av flickorna och 82 procent av 
pojkarna i årskurs nio behörighet till gymnasiet år 2018. I Öckerö var andelen med 
gymnasiebehörighet 97,3 procent bland flickor och 87,2 procent bland pojkar.  
 

 

Figur 43. Elever i  åk.  9 som är behöriga t i l l  yrkesprogram på gymnasiet 13,  Öckerö kommun. (Stat ist iska 

Centralbyrån, 2018a; Skolverket,  2018) .  

                                                           
12 Eftergymnasial avser: eftergymnasial utbildning kortare än 3 år, längre än 3 år samt forskarutbildning. 

13 Indikatorn ”gymnasiebehörighet” visar andel elever som har behörighet till ett yrkesprogram på gymnasiet, då dessa program har 

lägst behörighetskrav. För att ha gymnasiebehörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som 

andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan. Elever med okänd bakgrund ingår inte. 
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8.2.3 Slutförda gymnasiestudier 

En fullgjord gymnasieutbildning ökar chanserna på arbetsmarknaden. Den tydligaste 
gränsen gällande risken för arbetslöshet är mellan de som har en avslutad 
gymnasieutbildning och de som inte har det. (Arbetsförmedlingen, 2017). År 2017 var 
det sammanlagt 78 procent som avslutat sin gymnasieutbildning inom fyra år. Bland 
kvinnor hade 81 procent och bland män hade 76 procent slutfört sin 
gymnasieutbildning. I Öckerö kommun hade 89,2 procent av eleverna en avklarad 
gymnasieutbildning år 2017, bland kvinnor 88,1 procent och bland män 90 procent. 
Under 2018 hade andelen sjunkit något, där totalt 83,5 procent hade en 
gymnasieexamen inom fyra år. 
 

 

Figur 44. Andel (%) gymnasieelever med examen/studiebevis inom 4 år 14,  Öckerö kommun. (Stat ist iska 

Centralbyrån, 2018a) .  

8.2.4 Inkomstnivå  

En viktig faktor för hälsoskillnader är människors inkomster och 
försörjningsmöjligheter. Ju högre inkomst desto bättre hälsa tenderar individen att 
ha. Den förväntade livslängden ökar också i och med högre inkomst, åtminstone vad 
gäller de lägre inkomstgrupperna. (Prop. 2017/18:249, u.d.).  
 
Medelinkomsten för kvinnorna i Öckerö kommun är 303 000 kr/år och för männen 
412 000 kr/år. Även i riket i stort tjänar män mer än kvinnor. I Öckerö kommun är 
både medelinkomsten och medianinkomsten högre än genomsnittet för både länet 
och riket. Männen i Öckerö tjänar mer än snittet för männen i både länet och riket, 
och kvinnorna i Öckerö har högre inkomst jämfört med kvinnor i länet och riket. 
Skillnaden i medelinkomst bland män och kvinnor är större i Öckerö än i regionen 
och riket.  
 

 

                                                           
14 Antal folkbokförda elever i kommunen som började på gymnasium för fyra år sedan som fått examen eller studiebevis inom fyra år, 

inkl. IM dividerat med antal folkbokförda elever i kommunen som började på gymnasium för fyra år sedan, inkl. IM. 
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Figur 45. Sammanräknad förvärvsinkomst 2016, Öckerö kommun. (Stat ist iska Centralbyrån, 2018a) . 

8.2.5 Arbete och sysselsättning 

Att ha ett arbete och en god arbetsmiljö är även det centrala delar för att uppnå en 
jämlik hälsa. De människor som har ett arbete har för det mesta en bättre hälsa än de 
som inte har något arbete eller annan sysselsättning. I regel har personer med låg 
utbildning, personer med funktionsvariation och personer som är födda utomlands 
lägre chans att få ett jobb. Människors hälsa och välbefinnande stärks av att ha ett 
arbete och att ha gynnsamma arbetsförhållanden, medan ogynnsamma 
arbetsförhållanden visar på ökad risk för ohälsa. (Folkhälsomyndigheten, 2015).  
 
I Öckerö kommun har 69,4 procent av befolkningen någon form av sysselsättning, 
vilket är något högre än genomsnittet för hela Sverige. Andelen män som har en 
sysselsättning är något högre än andelen kvinnor, vilket följer snittet även för riket i 
sort.  
 

 

Figur 46. Andel (%) av befolkningen 15-74 år i  kommunen som har en sysselsättning 2018, Öckerö kommun. 

(Stat ist iska Centralbyrån, 2018a) .  

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Öckerö Västra
Götaland

Sverige Öckerö Västra
Götaland

Sverige

Medelinkomst Medianinkomst

A
n

ta
l k

ro
n

o
r 

i 1
0

0
0

-t
al

Kvinnor Män Totalt

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Kvinnor Män Totalt

P
ro

ce
n

t

Öckerö Riket



40 
 

 

I Öckerö är 85 procent av kvinnorna och 87 procent av männen förvärvsarbetande, 
vilket är högre än genomsnittet för länet och riket. Lägst andel som arbetar är unga 
personer i åldern 20-24 år. I denna kategori är det dock fler som är förvärvsarbetande 
jämfört med personer i samma ålder i länet och riket.  
 

 

Figur 47. Andel (%) som är förvärvsarbetande  2016, Öckerö kommun. Avser nattbefolkning. (Stat ist iska 

Centralbyrån, 2018a) .  

8.2.6 Unga som varken arbetar eller studerar  

Unga personer som inte arbetar eller studerar är en grupp som är särskilt utsatt. 
Dessa individer missar erfarenheter och kunskaper som en sysselsättning ger och 
som kan komma att krävas för att få ett framtida jobb. (SOU 2018:11, 2018). Att 
varken arbeta eller studera ökar dessutom risken för psykisk ohälsa. Att vårdas på 
sjukhus för depression har visat sig vara dubbelt så vanligt bland de som inte har 
någon sysselsättning jämfört med de som har det. Även risken för att vårdas för 
självskadebeteende och alkohol- och drogrelaterade problem har visat sig vara högre 
hos personer som varken arbetar eller studerar. (Sellstrom, Bremberg, & O'campo, 
2011). På riksnivå år 2016 var andelen unga 17-24 år som saknar sysselsättning 8,6 
procent bland kvinnor och 9,4 procent bland män. Denna andel har varit relativt 
stabil under en tioårsperiod i Sverige. I Öckerö var det totalt 6,3 procent som varken 
arbetade eller studerade år 2016, bland män 7,1 procent och bland kvinnor 5,3 
procent. Det är vanligare bland män att varken ha ett arbete eller sysselsättning än 
vad det är bland kvinnor. Trenden indikerar på att andelen ökar bland män, medan 
andelen bland kvinnor har varit mer konstant. Totalt sett har andelen unga som 
varken studerar eller arbetar ökat något över tid. 
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Figur 48. Invånare 17-24 år som varken studerar eller  arbetar,  Öckerö kommun. (Stat ist iska Centralbyrån, 

2018a).  

8.2.7 Arbetssökande och långtidsarbetslöshet 

Generellt är arbetslösheten lägre i Öckerö kommun jämfört med länet och riket. Unga 
personer i åldern 20-24 år har högst andel arbetslöshet och fler män än kvinnor i den 
åldern är arbetslösa. 
 

 

Figur 49. Andel (%) av befolkningen som var arbetssökande i oktober 2018. (Stat ist iska Centralbyrån, 

2018a).  

I samband med finanskrisen 2008 ökade långtidsarbetslösheten i Sverige från 1,9 
procent till som högst 3,9 procent 2010 och har därefter legat på 3,7–3,9 procent till 
2018. (Folkhälsomyndigheten, 2019d). Likväl som i riket ökade arbetslösheten även i 
Öckerö kommun efter 2009. Därefter har långtidsarbetslösheten sjunkit och låg 2018 
på 1,2 procent. Långtidsarbetslösheten har i Öckerö kommun legat under snittet för 
riket över tid. År 2018 var långtidsarbetslösheten hos män något högre än bland 
kvinnor i Öckerö, medan andelen arbetslösa kvinnor har varit fler under tidigare år.   
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Figur 50. Andel (%) av befolkningen som varit  långt idsarbetslösa 15,  Öckerö kommun. (Arbetsförmedlingen, 

2018).  

8.2.8 Ekonomiskt bistånd 

Den vanligaste orsaken till att personer inte kan försörja sig beror på arbetslöshet i 
samband med att individen inte har någon arbetslöshetsförsäkring, och därmed är de 
i behov av ekonomiskt bistånd. (Socialstyrelsen, 2017d). Fördelningen av 
inkomsterna ses ofta som en av de viktigaste bestämningsfaktorerna för 
hälsoskillnader där högre inkomst sammankopplas med ett friskare liv och längre 
förväntad livslängd. (World Health Organization, 2008). Barn som bor i familjer med 
regelbundet ekonomiskt bistånd har generellt lägre betyg när de slutar grundskolan 
än barn som växer upp i familjer utan behov av ekonomiskt bistånd. (SOU 2017:47, 
2017). Långvarigt ekonomiskt bistånd är således en viktig indikator att följa inom 
folkhälsoområdet.  
 
Invånare som får ekonomiskt bistånd i Öckerö kommun följer trenden för riket i 
stort. Den största andelen biståndstagare i både kommunen och riket är 
ensamstående män utan barn. Ensamstående kvinnor utan barn står för drygt 20 
procent av biståndstagandet i kommunen.  
 

                                                           
15 Personer som varit öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd i minst sex månader. 
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Figur 51. Andel (%) av befolkningen som erhåll it  ekonomiskt bistånd 2017. (Stat ist iska Centralbyrån, 2018a) .  

Andelen vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd har ökat över tid. År 2017 var den 
totala andelen vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd drygt 30 
procent av biståndstagarna. Bland kvinnor 29,1 procent och bland män 32,4 procent. 
 

 

Figur 52. Vuxna biståndsmottagare med långvarigt  ekonomiskt bistånd, andel (%),  Öckerö kommun.16 

(Socialstyre lsen, 2019k) .  

Andelen äldre personer över 65 år som lever i ekonomisk utsatthet har ökat något 
mellan 2012 och 2017, från 6,9 procent till 9,8 procent. 

                                                           
16 Långvarigt bistånd avser 10-12 månader under året. 
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Figur 53. Ekonomiskt utsatta äldre 65+, andel (%),  Öckerö kommun.  17 (Stat ist iska Centralbyrån, 2019b) .  

8.2.9 Sjuk- och aktivitetsersättning 

I Öckerö kommun gavs det ut mest sjuk-och aktivitetsersättning till kvinnor i åldern 
60-64 år, där 13 procent av kvinnorna fick ersättning från kommunen. I riket var 
andelen 19 procent i samma åldersgrupp. I snitt var det färre andel personer i Öckerö 
kommun jämfört med hela Sverige som fick sjuk- eller aktivitetsersättning.  
 

 

Figur 54. Andel (%) av befolkningen som erhåll it  s juk-  och akt iv itetsersättning,  uppdelat efter ålder ,  2017. 

(Stat ist iska Centralbyrån, 2018a) .  

 Delaktighet och inflytande 

En grundläggande faktor för välmående invånare och ett fungerande samhälle är 
möjligheten och rätten att kunna påverka sin livssituation. Tydliga kopplingar finns 
mellan hälsa och upplevd delaktighet. Personer med lägre socioekonomisk position 
upplever i högre utsträckning att de har mindre inflytande över både sin livssituation 

                                                           
17 Andel personer 65 år och äldre som ingår i hushåll med en disponibel inkomst per konsumtionsenhet (KE) under 60 procent av 

median disponibel inkomst per KE. 
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och samhällsutvecklingen. (SOU 2016:55, 2016). För att uppnå en jämlik hälsa är det 
av stor vikt att människor upplever att de har kontroll över sitt eget liv, att de har tillit 
till andra och att de känner att de är delaktiga och har ett inflytande i samhället. 
Likaså kan bristande inflytande och tillit leda till en känsla av maktlöshet och 
utanförskap. Personer med högre socioekonomisk position upplever i högre grad att 
de har bättre kontroll och mer inflytande över både sina egna livsvillkor men även 
över samhället i stort. De upplever också i större utsträckning att de har mer 
gemenskap och känner större delaktighet. (Prop. 2017/18:249, u.d.). 
 
Nedan följer ett par faktorer och undersökningar som ligger till grund för en samlad 
bild för hur Öckerö kommuns invånare ser på sin möjlighet att påverka sin 
livssituation och vara delaktiga i samhället.  

8.3.1 Valdeltagande 

Delaktighet och inflytande i samhället är centrala områden för en individs hälsa och 
kan till exempel mätas genom antalet deltagande i demokratiska processer. Som ett 
mått på demokratisk delaktighet används ofta antalet valdeltagande vid allmänna val. 
(SOU 2016:55, 2016). Andelen som röstar är betydligt lägre bland personer med lägre 
utbildningsnivå, arbetslösa, ensamstående och personer utanför arbetsmarknaden. 
(Prop. 2017/18:249, u.d.). Valdeltagandet i Öckerö kommun har de senaste sex valen 
(sedan 1998) legat över genomsnittet för alla kommuner i Sverige. Detta gäller både 
för kommunalvalet, landstingsvalet och riksdagsvalet. Andelen invånare som väljer 
att rösta har ökat över tid. År 2018 var 49,8 procent män och 50,2 procent kvinnor 
som röstade i kommunen. Andelen förstagångsväljare var 5,7 procent. 
(Valmyndigheten, 2018).  
 

    1998 2002 2006 2010 2014 2018 

Kommun Öckerö 84,4 84,3 86,7 88,1 89 90,9 

  Sverige 78,6 77,9 79,4 81,6 82,8 84,1 

Landsting Öckerö 82,9 83,2 85,2 86,8 87,9 90 

  Sverige 78,1 77,5 78,8 81,1 82,4 83,7 

Riksdag Öckerö 84,9 84,9 88,1 89,4 89,7 91,7 

  Sverige 81,4 80,1 82 84,6 85,8 87,2 
Tabell  1.  Andel (%) valdeltagande, Öckerö kommun och Sverige.  (Stat ist iska Centralbyrån, 2010; 

Valmyndigheten, 2019) .  
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Figur 55. Valdeltagande, Öckerö kommun.  (Stat ist iska Centralbyrån, 2018a) . 

8.3.2 Invånarnas upplevelse av inflytande på beslut och verksamheter i kommunen 

Att låta medborgarna i kommunen vara med och påverka i viktiga beslut och att ta 
vara på deras synpunkter kan göra att kvaliteten i kommunens verksamheter blir 
bättre. Nedan presenteras Öckeröbornas resultat från Medborgarundersökningen 
2018.18 
 
1. Nöjd‐Region‐Index (NRI) 
Prioriteringsmatrisen visar på vilka områden som bör prioriteras för att 
helhetsbetyget nöjd-region-index (NRI) ska höjas. De frågeområden som bör 
prioriteras för att få nöjdare medborgare i kommunen är enligt matrisen 
kommunikationer, fritidsmöjligheter och bostäder. Trygghet är ett område som bör 
förbättras om möjligt. Utbildnings- och arbetsmöjligheter kan ha lägre prioritet enligt 
undersökningen. (Statistiska Centralbyrån, 2018b). 
 

                                                           
18 Se bilaga 1 för mer information om Medborgarundersökningen 2018, SCB. 
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Figur 56. Nöjd-Region- Index (NRI) .  Pr ior iter ingsmatris för Öckerö kommun 2018 .  

 

2. Nöjd‐Medborgar‐Index (NMI) 
Enligt prioriteringsmatrisen är miljöarbete, stöd för utsatta personer och gator och 
vägar de verksamheter som bör prioriteras för att få ett högre nöjd-medborgar-
index. Verksamheter som hamnar i en andra prioriteringsgrupp och kan förbättras 
om möjligt är renhållning och sophämtning, förskolan, äldreomsorgen och vatten 
och avlopp. Lägre prioritet enligt matrisen kan läggas på kultur, gymnasieskolan, 
idrotts‐ och motionsanläggningar, gång‐ och 
cykelvägar samt grundskolan. Räddningstjänstens betygsindex kan bevaras. 
(Statistiska Centralbyrån, 2018b). 
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Figur 57. Nöjd-Medborgar - Index (NMI) .  Pr ior iter ingsmatris för Öckerö kommun 2018.  

 
 
3. Nöjd‐Inflytande‐Index (NII) 
De faktorer som har fått relativt lågt betygsindex är förtroende och påverkan. Då 
dessa enligt prioriteringsmatrisen har förhållandevis hög effekt bör de prioriteras för 
ett högre nöjd-inflytande-index. Från medborgarundersökningen 2014 låg faktorn 
förtroende längst ner till vänster i matrisen och hade då därmed lägre prioritet. 
(Statistiska Centralbyrån, 2018b). 
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Figur 58. Nöjd-Inflytande-Index (NII). Prioriteringsmatris för Öckerö kommun 2018.  

8.3.3 Ungas inflytande 

Trygga och goda uppväxtvillkor som stimulerar barns utveckling, inlärning och hälsa 
spelar en central roll i att uppnå en jämlik hälsa, både som barn och som vuxen. Att få 
möjlighet att utveckla de grundläggande förmågorna tidigt i livet ger en mer stabil 
grund att stå på och i förlängningen även en bättre hälsa. (Prop. 2017/18:249, u.d.). 
Ett underlag att utgå ifrån när det gäller barn och unga är Barnkonventionen, som 
anser barnet som en egen individ med egna rättigheter. Barnperspektivet innebär att 
barnen ska ses som mer sårbara än vuxna, samtidigt ska de ses som resursstarka och 
kompetenta personer som har rätt till inflytande och delaktighet i sina egna liv. 
Ungas inflytande i samhället är en demokratisk rättighet och deras kunskaper och 
värderingar är en värdefull resurs. (Barnombudsmannen, u.å). 
 

8.3.3.1 Unga om politik, samhälle och framtid 

Bland elever i årskurs 8 uppger 56 procent att de vill vara med och påverka i frågor 
som rör den egna kommunen. Precis som i hela underlaget för Göteborgsregionen 
(GR) vill tjejer i högre utsträckning än killar vara med och påverka. Jämfört i 
kommunen är Hönö-elevernas intresse för att påverka i sin kommun mindre än 
elever bosatta på de andra öarna. (Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor, 2017). 
 
Jämfört med GR-snittet är elevernas intresse gällande att påverka i Öckerö kommun 
större. Aktivt samhällsengagemang är vanligare bland eleverna på Öckerö än på 
Hönö, och mer förekommande hos tjejer än hos killar. Cirka 20 procent av 
ungdomarna anser sig ha ganska stora eller stora möjligheter att själva föra fram sina 
åsikter till beslutsfattare. Hönö-borna avviker även här där en mindre andel säger sig 
ha ganska eller stora möjligheter att föra fram sina åsikter. 40 procent av eleverna 
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uttrycker att de ha ganska eller mycket stort förtroende för politiker, och 70 procent 
har ganska stort eller mycket stort förtroende för vuxna generellt.  
 
Figur 59 visar på att fler elever uppger att de tror på att de har stora möjligheter att 
själva föra fram åsikter till beslutsfattare 2017 jämfört med 2011. 
 

 

Figur 59. Andel (%) av eleverna i åk 8 som tror på stora möjl igheter att  själv föra fram åsikter t i l l  

beslutsfattare.  19 (Myndigheten för ungdoms- och civi lsamhäl lesfrågor,  2017) . 

Omkring tre av fyra elever i årskurs 8 har svarat att de tror att de kommer läsa vidare 
på gymnasiet efter grundskolan. Färre elever i årskurs 8 i Öckerö kommun än 
genomsnittet för Götalandsregionen tror sig läsa vidare efter grundskolan. Detta 
gäller både tjejer och killar. Fler tjejer än killar räknar dock med att läsa vidare. 
(Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, 2017). 
 

                                                           
19 Enkätfrågan 2017: Vilka möjligheter har du att föra fram dina åsikter till de som bestämmer i kommunen?, med svarsalternativen: 

2011 års fråga var något annorlunda formulerad: Hur stor möjlighet tycker du att du själv har att föra fram dina åsikter till dem som 

bestämmer i kommunen? samt föregick av informerande text med exempel på kommunens olika verksamhetsområden. Resultaten 

visar andelen som svarat ganska eller mycket stora möjligheter. 
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Figur 60. Andel (%) av eleverna i  åk 8 som tror sig läsa vidare efter grundskolan. 20 (Myndigheten för 

ungdoms- och civi lsamhäl lesfrågor,  2017) .  

 
Nästan 90 procent av eleverna har svarat att de ser ganska positivt eller mycket 
positivt på sin framtid, vilket följer snittet för Göteborgsregionen.  
 

 

Figur 61. Andel (%) av eleverna i åk 8 som svarat att  de ser posit ivt  el ler  mycket posit ivt  på sin framtid 21.  

(Myndigheten för ungdoms- och civi lsamhäl lesfrågor,  2017) .  

 

                                                           
20 Enkätfrågan: Tror du att du kommer läsa vidare efter grundskolan (direkt eller senare)?, med svarsalternativen: Ja, 

högskoleförberedande program på gymnasiet; Ja, yrkesförberedande program på gymnasiet; Ja, på gymnasiet men osäker på vilken 

programinriktning jag ska välja; Nej, jag tror inte jag kommer läsa vidare efter grundskolan; Vet inte. Resultaten visar andelen som 

svarat med någotdera ja-alternativ, baserat på 144 svar 
21 Enkätfrågan: Hur ser du på framtiden?, med svarsalternativen: Mycket positivt; Ganska positivt; Ganska negativt; Mycket negativt. 

Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket positivt, baserat på totalt 140 svar. 
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8.3.3.2 Unga om skolan 

Ungefär 85 procent av eleverna i årskurs 8 uppger att skolundervisningen är ganska 
bra eller mycket bra. Detta gäller både tjejer och killar. (Myndigheten för ungdoms- 
och civilsamhällesfrågor, 2017). 
 

 

Figur 62. Andel (%) av eleverna i åk 8 som uppger att  skolundervisningen är bra 22.  (Myndigheten för ungdoms- 

och civi lsamhäl lesfrågor,  2017) . 

Två tredjedelar av eleverna tycker att de får det extrastöd som de behöver i skolan. 
Killar verkar vara mer nöjda än tjejer i detta avseende, vilket även överensstämmer 
med GR-snittet. Öckerös elever verkar i genomsnitt mindre nöjda vad gäller 
erbjudandet av extrastöd vid behov jämfört med vad elever i Göteborgsregionen 
tycker. (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, 2017). 
 

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

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

baserat på totalt 140 svar. 
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Figur 63. Andel (%) av eleverna i åk 8 som tycker att  de får möjl igh et t i l l  hjä lp/stöd vid behov 23.  (Myndigheten 

för ungdoms- och civi lsamhällesfrågor,  2017) .  

 
Bland eleverna i årskurs 8 är intresset för att vara med och bestämma i olika 
skolfrågor stort. Gällande frågor som berör skolschemat är intresset allra störst, där 
82 procent av eleverna vill vara med och påverka. Eleverna har minst intresse för 
skolans utemiljö. Gapet mellan vad eleverna vill och vad de upplever att de faktiskt 
får vara med och bestämma om är avsevärt stort. Störst gap är det i frågor gällande 
läxorna, proven, schemat och skolmaten. Gapet är minst gällande regler, 
arbetsformer och skolmiljön. Tjejer uppger i högre grad än killar att de har ett 
intresse av att få vara med och påverka. Tjejerna i årskurs 8 verkar dock uppleva ett 
mindre inflytande än vad killarna gör. (Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor, 2017).  
 

                                                           
23 Enkätfrågan: 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. Svarsalternativen: Inte alls bra; Mindre bra; Ganska bra; Mycket bra. Resultaten visar 

andelen som svarat ganska eller mycket bra, baserat på totalt 142 svar. 
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Figur 64. Elev inflytande i skolan 24,  Öckerö kommun. (Myndigheten för ungdoms- och civi lsamhällesfrågor,  

2017).  

 

 Kultur, fritid och grönområden 

Kultur- och föreningsverksamhet är exempel på stödjande sociala miljöer för att 
stärka förtroende och öka gemenskap. 
 

 

Figur 65. Fr it id och kultur 2017, Öckerö kommun. (Riksidrottsförbundet,  2019; Kungliga bibl ioteket,  2019; 

Kulturskolerådet,  2019; Stat ist iska Centralbyrån, 2018a) .  

                                                           
24 Enkätfrågorna: 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? – båda med svarsalternativen: Väldigt lite eller 

ingenting; Ganska lite; Ganska mycket; Väldigt mycket. *Formulering i enkäten: Hur vi ska arbeta, till exempel 

grupparbete/projektarbete. Resultaten visar andelen som svarat ganska eller väldigt mycket på respektive fråga, baserat på minst 

139 svar. 
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8.4.1 Deltagande i föreningsliv 

År 2017 deltog totalt 23 procent av Öckerös ungdomar i någon idrottsförening. Fler 
killar (30 procent) än tjejer (16 procent) var med i en förening år 2017. Även över tid 
har fler killar än tjejer varit delaktiga i någon förening. 
 

 

Figur 66. Deltagart i l l fäl len i  idrottsföreningar,  antal/invånare 13 -20 år,  Öckerö kommun. 

(Riksidrottsförbundet,  2019) .  

8.4.2 Ungas fritid 

Nästan var tredje elev i årskurs 8 tycker att det finns ett för litet fritidsutbud i 
kommunen. Tjejer tycker att utbudet av fritidsaktiviteter är något sämre än vad 
killarna tycker. Eleverna i Öckerö kommun är mindre nöjda med fritidsutbudet 
jämfört med genomsnittet för Göteborgsregionen. En av tio elever i årskurs 8 tycker 
att det finns för lite att göra på fritiden. (Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor, 2017). 
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Figur 67. Andelen elever i  åk 8 som uppger att  fr it idsutbudet är för l itet 25.  (Myndigheten för ungdoms- och 

civi lsamhäl lesfrågor,  2017) .   

Nio av tio elever uppger att de är nöjda med sina kompisrelationer. 70 procent av 
eleverna är medlemmar i någon förening. I jämförelse med Lupp-undersökningen 
som gjordes i kommunen 2011 har andelen som svarat att de tycker att fritidsutbudet 
är för litet ökat från 13 procent (2011) till 31 procent (2017).  

8.4.3 Rekreation och transport 

Tillgången till gång- och cykelvägar är viktigt i syfte att kunna påverka graden av 
fysisk aktivitet i vardagen genom att nyttja gång- och cykelvägarna. Om medborgarna 
själva anser att vägarna är lämpade för detta ökar chanserna att vägarna nyttjas. 
Genomsnittsbetyget i SCB:s medborgarundersökning för Sveriges kommuner var 
2017 6,2 poäng26, vilket kan anses som att invånarna är nöjda med utbytet av gång- 
och cykelvägar. (Faskunger, Aktiv transport – på väg mot bättre förutsättningar för 
gång-och cykeltrafik, 2008). Det genomsnittliga betyget för hela Sverige 
överensstämmer även med Öckerö, där det sammanlagda betyget 2018 var 6,4. Ett 
betyg mellan 6-7 räknas som ”nöjd” och ett betyg över 8 tolkas som ”mycket nöjd”. 
Det var inga större skillnader mellan kvinnor och mäns bedömning av tillgången till 
gång- och cykelvägar.  
 
Tillgången till parker, grönområden och natur förstärker välbefinnandet och bidrar 
till mer fysisk aktivitet. (Faskunger, 2007). Återhämtningen blir bättre i ett 
grönområde än i en miljö utan grönska. Grönområden har också en inverkan på 
främjandet av social sammanhållning och skapar platser för människor att umgås på. 
(Prop. 2017/18:249, u.d.). Genomsnittsbetyget för de deltagande kommunerna i 
Sverige var år 2017 7,9, vilket tolkas som att invånarna var ”nöjda” med parkerna och 
grönområdena. Invånarna i Öckerö som svarade på medborgarunderökningen 2018 
angav ett genomsnittsbetyg på 8,4, vilket tolkas som ”mycket nöjda”. Det var ingen 
skillnad på vad män och kvinnor tyckte om tillgången till parker, grönområden och 
natur. 

                                                           
25 Enkätfrågan: Hur mycket eller lite tycker du att det finns att göra på fritiden?, med svarsalternativen: Väldigt mycket; Ganska 

mycket; Ganska lite; Väldigt lite/ingenting. Resultaten visar andelen som svarat ganska/väldigt lite/ingenting, baserat på totalt 150 

svar. 

26 Frågorna besvaras på 10‐gradiga skalor, där 1 är lägsta betyg och 10 är högsta betyg. 
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Figur 68. Nöjd Medborgar - index,  medelbetyg (skala 0-10),  Öckerö.  (Stat ist iska Centralbyrån, 2018b) .  

 

 Buller 

I Öckerö uppger åtta procent av befolkningen att de upplever störande trafikbuller i 
sitt bostadsområde. Bland kvinnor upplever åtta procent störande trafikbuller och sex 
procent bland männen upplever detta. (Folkhälsomyndigheten, 2018a).  
 

 Trivsel, trygghet och tillit 

Att ha en trygg och trivsam boendemiljö är en viktig aspekt för att må bra och är ett 
grundläggande mänskligt behov. Den som inte har bra boendeförhållanden har 
svårare att klara av andra delar i livet, som till exempel utbildning eller arbete, som 
bådadera har betydelse för hälsan. Boende och närmiljö utgör således en central del i 
att uppnå en jämlik hälsa. För att vilja vistas i sitt närområde är det viktigt att känna 
sig trygg. Låg socioekonomisk position visar på ett samband med ökad exponering för 
att utsättas för negativa faktorer i boendet och dess närmiljö, vilket i sin tur kan leda 
till ökad ohälsa och sjukdom. (Prop. 2017/18:249, u.d.). 

8.6.1 Trivsel bland unga i skolan 

Något fler än 70 procent uppger att de trivs med stämningen i sin skola. Både i 
Öckerö kommun likväl som i hela Göteborgsregionen är det dock fler killar än tjejer 
som är nöjda med stämningen. I jämförelse med alla öar i kommunen är trivseln 
bland invånarna på Öckerö lägre än på de andra öarna. (Myndigheten för ungdoms- 
och civilsamhällesfrågor, 2017). 
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Figur 69. Andel (%) av eleverna som uppger att  de tr ivs med stämningen i skolan27.  (Myndigheten för 

ungdoms- och civi lsamhäl lesfrågor,  2017) . 

År 2019 uppgav 36,7 procent av eleverna i åk 7-9 att de trivs mycket bra och 46,2 
procent att de trivs ganska bra i skolan. 
 

 

Figur 70. Andel (%) av eleverna i åk 7 -9 om hur de tr ivs i  s in skola,  Öckerö kommun. (Öckerö kommun, 2019) . 

Andelen kvinnor i Öckerö kommun som känner sig otrygga utomhus är fler än 
andelen män som känner sig otrygga utomhus. Totalt uppger 97 procent av 
Öckeröborna att de känner sig trygga i sitt bostadsområde. (Folkhälsomyndigheten, 
2018a).  

                                                           
27 Enkätfrågan: 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. Svarsalternativen: 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 totalt 

149 svar 

55

60

65

70

75

80

Tjejer Killar Samtliga

P
ro

ce
n

t

Åk 8 GR-snittet åk 8

0

10

20

30

40

50

60

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

P
ro

ce
n

t

Årtal

Mycket bra Ganska bra Varken bra eller dåligt

Ganska dåligt Mycket dåligt



59 
 

 

Figur 71. Andel (%) av befolkningen som upplever otrygghet utomhus, Öckerö kommun. 

(Folkhälsomyndigheten, 2018a) .  

I Öckerö kommun uppger 17 procent av invånarna att de inte känner tillit till andra. 
År 2016 var skillnaden mellan män och kvinnor större än tidigare år, då 21 procent av 
männen och 12 av kvinnorna uppgav att de hade avsaknad av tillit till andra.  
 

 

Figur 72. Andel (%) av invånarna 16-84 år med avsaknad av t i l l i t  t i l l  andra, Öckerö kommun. 

(Folkhälsomyndigheten, 2018a) .   

8.6.2 Trygghet bland unga 

Omkring 50 procent uppger att de alltid känner sig trygga i skolan. 36 procent av de 
boende på Öckerö, 58 procent på Hönö och 60 procent på de övriga öarna svarar att 
de alltid känner sig trygga i skolan. 
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Figur 73. Andel (%) av eleverna i åk 8 som allt id känner sig trygga i  skolan 28.  (Myndigheten för ungdoms- och 

civi lsamhäl lesfrågor,  2017) . 

I Öckerö kommun uppgav 94,4 procent av eleverna i årskurs 7-9 år 2019 att de 
känner sig trygga i skolan. Samma år svarade 5,6 procent att de känner sig otrygga i 
skolan.  
 

 

Figur 74. Andel (%) av eleverna i åk 7 -9 som svarat på frågan om de känner sig trygga i s in skola ,  Öckerö 

kommun. (Öckerö kommun, 2019) . 

 

 

 

 

 

                                                           
28 Enkätfrågan: Hur ofta känner du dig trygg på följande ställen? med I skolan som en av nio delfrågor. Svarsalternativen: Aldrig; 

Sällan; Oftast; Alltid. Resultaten visar andelen som svarat ”alltid”, baserat på totalt 143 svar. 

0

10

20

30

40

50

60

70

Tjejer Killar Samtliga

P
ro

ce
n

t

Åk 8 GR-snittet åk 8

0

20

40

60

80

100

120

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

P
ro

ce
n

t

Årtal

Ja Nej



61 
 

Bland elever i årskurs 7-9 i Öckerö kommun har andelen som blivit mobbade eller 
utfrysta någon gång ökat under några år. efter 2017 är trenden nedåtgående och år 
2019 uppgav 23 procent av eleverna att de någon gång råkat ut för utfrysning eller 
mobbning. Drygt fyra procent av eleverna uppgav år 2019 att de ofta har blivit 
mobbade eller utfrysta under det senaste året. Samma år uppgav 5,6 procent av 
eleverna i högstadiet att de inte känner sig trygga på skolan.  
 

 

Figur 75. Trygghet och mobbning åk 7-9,  Öckerö kommun. (Öckerö kommun, 2019) . 

Bland eleverna i årskurs 8 uppgav nästan 40 procent år 2017 att de åtminstone någon 
gång blivit trakasserade, mobbade eller utfrysta under det senaste halvåret. De som 
varit utsatta under en längre tid än ett halvår är sex procent. Tjejer uppger i högre 
grad än killar att de varit utsatta för något av ovanstående. (Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor, 2017).  
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Figur 76. Andel (%) av eleverna i åk 8 som bliv it  utsatta för mobbning, trakassering eller  utfrysning 29.  

(Myndigheten för ungdoms- och civi lsamhäl lesfrågor,  2017) .   

I Öckerö är det fler kvinnor än män som avstår från att gå ut ensamma av rädsla att 
bli överfallna, rånade eller på annat sätt bli ofredade. År 2018 uppgav 21 procent av 
kvinnorna och sju procent av männen att de ofta eller ibland avstår från att gå ut 
ensamma. 
 

 

Figur 77. Andel (%) av befolkningen 16 -84 år som avstår från att  gå ut  ensam 30,  Öckerö kommun. 

(Folkhälsomyndigheten, 2018a) .   

Den upplevda otryggheten är större bland eleverna på Öckerö och på övriga öar, än 
på Hönö. 43 procent av eleverna uppger att de känner sig otrygga i sin vardagsmiljö. 
52 procent av tjejerna och 31 procent av killarna svarar att de sällan eller aldrig 
känner sig trygga. Siffrorna är högre i Öckerö kommun jämfört med genomsnittet för 
Göteborgsregionen. (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, 2017). 

                                                           
29 Enkätfrågan: Under de senaste sex månaderna, har du blivit mobbad, trakasserad eller utfryst?, med svarsalternativen: Ja, under 

en längre period; Ja, enstaka gånger; Nej. Resultaten baseras på totalt 151 svar. Den redovisade andelen över staplarna motsvarar 

samtliga utsatta. 

30 Antal som uppgivit att de ofta eller ibland avstår från att gå ut ensam av rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt 

ofredad. 
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Figur 78. Andel (%) av eleverna i åk 8 som är otrygga i  s in vardagsmiljö 31.  (Myndigheten för ungdoms- och 

civi lsamhäl lesfrågor,  2017) . 

Omkring hälften av eleverna i årskurs 8 har under de senaste sex månaderna känt sig 
orättvist behandlade och mått dåligt som följd vid minst ett tillfälle. Tjejerna upplever 
sig vara mer utsatta än killarna (drygt 60 procent jämfört med drygt 30 procent). 
Upplevelser av orättvis behandling, otrygghet och utsatthet för brott, hot och 
mobbning är något vanligare i Öckerö kommun jämfört med Göteborgsregionen. 
(Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, 2017). 
 

 

Figur 79. Andel (%) av eleverna i åk 8 som bliv it  orättvist  behandlade och mått  dåligt  som följd.  (Myndigheten 

för ungdoms- och civi lsamhällesfrågor,  2017) .   

 

                                                           
31 Enkätfrågan: 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. Svarsalternativen: Aldrig; Sällan; Oftast; Alltid samt för de två sista 

delfrågorna Ej aktuellt. Resultaten visar andelen som svarat ”aldrig” eller ”sällan” på minst en delfråga, baserat på totalt 146 svar. 

Svarspersoner som inte besvarat någon av delfrågorna är exkluderade ur analysen. 
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8.6.3 Brott  

I Lupp-undersökningen 2017 uppger nästan 40 procent av samtliga elever i årskurs 8 
att de någon gång blivit utsatta för någon typ av brott eller hot under det senaste 
halvåret. Invånare på Hönö och Öckerö uppger sig vara mer utsatta för detta än på 
övriga öar. (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, 2017). 
 

 

Figur 80. Andel (%) av eleverna i åk 8 som bliv it  utsatta för brott  el ler  hot det senaste halvåret 32.  

(Myndigheten för ungdoms- och civi lsamhäl lesfrågor,  2017) . 

Andelen elever i årskurs 8 som uppger att de har blivit utsatta för brott eller hot är 
fler 2017 än 2011. 
 

 

Figur 81. Andel (%) av eleverna i åk 8 som bliv it  utsatta för brott  el ler  hot det senaste halvåret,  Öckerö 

kommun. (Myndigheten för ungdoms- och civi lsamhällesfrågor,  2017) . 

                                                           
32 Enkätfrågan 2017: 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. 

Svarsalternativen: Nej; Ja; Vill inte svara. 2011 års fråga var utformad på ett annat sätt med 6 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). Resultaten visar andelen som svarat ja (eller före 2017 

kryssat för) beträffande något av: hot, stöld, misshandel, sexuellt våld/utnyttjande. 
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8.6.3.1 Narkotikabrott 

År 2018 anmäldes 7 narkotikarelaterade brott per 10 000 invånare och 0,8 brott för 
drograttfylleri per 10 000 invånare i Öckerö kommun, vilket är något färre än året 
innan.  
 

 

Figur 82. Antal (per 10 000 invånare) narkot ikarelaterade anmälda brott ,  Öckerö kommun. 

(Folkhälsomyndigheten, 2019g) . 

8.6.3.2 Våldsbrott 

Våld i nära relationer är ett betydande samhällsproblem som drabbar både män och 
kvinnor. Kvinnor drabbas i större utsträckning av upprepat och ofta allvarligare våld, 
och i majoritet av fallen är förövaren en man. Många barn bevittnar våld i sin familj 
och enligt Brottsförebyggande rådet, BRÅ, lever omkring 150 000 barn i Sverige med 
en förälder som blivit misshandlad av den andra föräldern. (Socialstyrelsen, 2019l).  
 
Antal anmälda våldsbrott har ökat något de senaste åren i Öckerö kommun. År 2018 
anmäldes 402 våldsbrott.  
 

 

Figur 83. Antal (per 100 000 invånare) anmälda våldsbrott,  Öckerö kommun 33.  (Stat ist iska Centralbyrån, 

2018a; Brottsförebyggande rådet,  2019) .  

                                                           
33 Avser summering av:  Dödligt  våld,  Försök t i l l  mord el ler dråp, Misshandel inkl.  grov,  Vå ldtäkt inkl.  grov 

kvinnofr idskränkning, Grov fr idskränkning, Olaga förföljelse,  Våld mot t jänsteman och Rån inkl.  grovt .  
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Även antal anmälda brott om grov kvinnofridskränkning har ökat de senaste åren i 
Öckerö.  
 

 

Figur 84. Antal (per 100 000 invånare) anmälda brott  om grov kvinnofr idskränkning, Öckerö kommun.  

(Brottsförebyggande rådet,  2019) .   

Det är färre kvinnor som blivit utsatta för fysiskt våld i Öckerö jämfört med Västra 
Götaland och riket. Totalt sett är det lika stor andel i Öckerö som i hela riket som har 
rapporterat att de blivit utsatta för fysiskt våld.  
 

 

Figur 85. Andel (%) av befolkningen 16 -84 år som utsatts för fysiskt  våld under de senaste tolv månaderna . 

Årsmedelvärde 2015-2018.  Öckerö kommun. (Folkhälsomyndigheten, 2018a) .   
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9 Levnadsvanor  

En viktig aspekt för att uppnå en så jämlik hälsa som möjligt är befolkningens 
levnadsvanor. Riskfaktorer så som alkohol, rökning, dåliga matvanor, sömnproblem 
och stillasittande är kända för att påverka hälsan negativt. Dessa faktorer ökar risken 
för att drabbas av bland annat hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. 
Förutsättningarna för en god hälsa påverkas i stor utsträckning av en individs 
livsvillkor och individens levnadsvanor och egna val. Utbildningsnivå, ekonomiska 
förutsättningar och social miljö är faktorer som samspelar med en individs 
levnadsvanor. Skillnader i socioekonomisk position är tydliga för dessa levnadsvanor. 
(Prop. 2017/18:249, u.d.). Eftersom levnadsvanor grundläggs tidigt i livet är det 
viktigt att lägga fokus på barns uppväxtvillkor.  
 

 Fysisk aktivitet 

9.1.1 Fysisk aktivitet och matvanor 

Fysisk aktivitet främjar välbefinnande och hälsa och är sjukdomsförebyggande. 
Fysisk aktivitet i kombination med goda matvanor kan förebygga flera 
livsstilsrelaterade sjukdomar som till exempel diabetes typ 2, stroke, en del 
cancerformer och hjärt- och kärlsjukdomar. Även psykisk ohälsa kan minska genom 
att vara fysiskt aktiv och äta hälsosamt. Med en stillasittande vardag ökar risken för 
övervikt och fetma, hjärt- och kärlsjukdom samt diabetes typ 2. Sjukdomar till följd 
av ohälsosamma matvanor och fysisk inaktivitet kan minskas med hjälp av 
regelbunden fysisk aktivitet, mindre stillasittande och mer hälsosam kost. I grupper 
med lägre utbildning och lägre inkomst är fysisk inaktivitet, ohälsosamma matvanor 
och livsstilssjukdomar vanligare än bland dem som har högre utbildning och 
inkomst. (Folkhälsomyndigheten, 2017).  
 
Många faktorer har betydelse för vilken mat människor väljer där bland annat kultur, 
tillgänglighet, vanor, pris och livsmedelsutbud spelar roll. Hälsosamma matvanor är 
bra för både hälsan och välbefinnandet. Sveriges befolkning har generellt bra 
matvanor men dessa skiljer sig åt beroende på var du bor, ålder, kön och 
socioekonomiska förhållanden. Ohälsosamma matvanor är vanligare hos personer 
med låg utbildning och låg inkomst. (Folkhälsomyndigheten, 2016b).  
Något fler kvinnor i Öckerö än i länet och riket rapporterar att de utövar någon form 
av fysisk aktivitet minst 30 minuter varje dag. Andelen män i Öckerö som är fysiskt 
aktiva minst 30 minuter per dag är istället något färre än i länet och riket.  
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Figur 86. Andel (%) av befolkningen som utövar fysisk akt iv itet  minst 30 min/dag . Årsmedelvärde 2012-2015. 

Öckerö kommun. (Folkhälsomyndigheten, 2018a) . 

I Öckerö kommun äter kvinnor i åldern 16-84 år frukt och grönt i högre utsträckning 
än vad män gör. 
 

 

Figur 87. Andel (%) av befolkningen 16-84 år som äter frukt och grönt mer än 3 ggr/dag, Öckerö kommun. 

(Folkhälsomyndigheten, 2018a) .  

9.1.2 Fysisk aktivitet bland unga 

Drygt 70 procent av eleverna i Årskurs 8 uppger att de tränar flera gånger i veckan, 
vilket är något mindre än genomsnittet för Göteborgsregionen. 
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Figur 88. Andel (%) av eleverna i årskurs 8 som svarar att de regelbundet tränar f lera gånger i  veckan. 34 

(Myndigheten för ungdoms- och civi lsamhäl lesfrågor,  2017) .  

 

 Alkohol, narkotika och tobak 

9.2.1 Tobak 

Rökning ökar risken för flertalet sjukdomar, bland annat flera typer av cancer, 
diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och sjukdomar i andningsorganen. Således ökar 
rökning risken att dö i förtid. Även passiv rökning ökar risken för till exempel 
lungcancer. (World Health Organization, 2014; Centralförbundet för alkohol- och 
narkotikaupplysning, 2018). Bland den vuxna befolkningen i Sverige har andelen som 
röker dagligen minskat. År 2018 uppgav sju procent att de röker varje dag. År 2016 
rökte nio procent av befolkningen dagligen. Dock finns det skillnader mellan grupper 
med olika inkomst- och utbildningsnivå samt sysselsättning och födelseland. Andelen 
som använder snus dagligen är oförändrad sedan 2016. År 2018 uppgav fyra procent 
av kvinnorna och 18 procent av männen i Sverige att de snusar varje dag. Dagligt 
tobaksbruk är betydligt mer förekommande bland män än bland kvinnor. Av männen 
uppgav 25 procent att de använder någon form av tobak på daglig basis, medan 
andelen kvinnor var 10 procent. (Folkhälsomyndigheten, 2018b). Av andelen 
dagligrökare är sex procent kvinnor och fem procent män. Männen i Öckerö snusar i 
högre utsträckning än kvinnor, 23 procent respektive två procent. 
 
Sedan i början av 2000-talet har användandet av snus och cigaretter samt 
konsumtionen av alkohol bland ungdomar minskat. (Centralförbundet för alkohol- 
och narkotikaupplysning, 2018).  

9.2.2 Alkohol 

Alkohol är en av de riskfaktorer som bidrar allra mest till sjukdomar i Sverige och 
kostar samhället flera miljarder kronor årligen. (GBD 2016 Risk Factors 
Collaborators, 2017; SOU 2011:6, 2011). Alkohol kan medföra både psykiska, fysiska 
och sociala skador så som självmord, cancer och arbetsförlust. (Rehm, o.a., 2017; 

                                                           
34 Enkätfrågan 2017: Hur ofta brukar du träna så att du blir andfådd eller svettas? Tänk på träning både i och utanför skolan. 
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World Health Organization, 2018b). Omkring 16 procent av befolkningen i åldern 16-
84 år uppgav 2018 att de har en riskkonsumtion av alkohol. Andelen som bedöms ha 
riskabla alkoholvanor är 20 procent bland männen och 13 procent bland kvinnorna. 
Riskkonsumtion innebär att individens alkoholkonsumtion medför ökade risker för 
psykiska, fysiska och sociala skador. Fler män än kvinnor hade en riskkonsumtion av 
alkohol, och fler unga än äldre personer. Bland personer med eftergymnasial 
utbildning var andelen riskkonsumenter av alkohol lägre jämfört med personer med 
gymnasial utbildningsnivå. Mellan 2006-2018 minskade andelen riskkonsumenter av 
alkohol totalt bland unga i Sverige medan den ökade bland äldre. 
(Folkhälsomyndigheten, 2019h). I Öckerö bedöms 15 procent av befolkningen ha 
riskabla alkoholvanor, 12 procent av kvinnorna och 18 procent av männen, vilket är 
något färre än snittet för både Västra Götaland och riket i stort. Totalt har elva 
procent av befolkningen i Öckerö använt narkotika någon gång och fler andel män än 
kvinnor har testat narkotika.  
 

 

Figur 89. Användning av alkohol,  narkot ika och tobak bland befolkningen 18 -64 år uppdelat  på kön, Öckerö 

kommun och Västra Götalandsregionen. (Folkhälsomyndigheten, 2018a).   

Figur 90 visar att det är fler andel personer som bedöms ha riskabla alkoholvanor i 
Öckerö jämfört med hela Västra Götalandsregionen. Det är även fler som snusar 
dagligen i Öckerö än i regionen.  
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Figur 90. Användning av alkohol,  narkot ika och tobak bland den totala befolkningen 18-64 år,  Öckerö 

kommun och Västra Götalandsregionen. (Folkhälsomyndigheten, 2018a) .   

Andelen av befolkningen som röker dagligen och de som bedöms ha riskabla 
alkoholvanor har över tid minskat i Öckerö kommun mellan år 2007 och år 2018. 
 

 

Figur 91. Andel (%) av befolkningen som bedöms ha r iskabla alkoholvanor samt andel dagligrökare,  Öckerö 

kommun. (Folkhälsomyndigheten, 2018a) .   

Uppdelat på kön har männens riskabla alkoholvanor i Öckerö minskat över tid, 
medan andelen riskabla alkoholvanor bland kvinnor har ökat något år 2015 och 2016.  
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Figur 92. Andel (%) invånare 16-84 år med r iskabla a lkoholvanor  sett  över t id,  Öckerö kommun och Västra 

Götalandsregionen. (Folkhälsomyndigheten, 2018a) . 

9.2.3 Rökning bland gravida 

Föräldrars rökvanor har betydelse för barnens hälsa både under och efter 
graviditeten. Andelen rökande gravida kvinnor var fyra procent i Öckerö kommun 
2016. Över tid har andelen rökande gravida legat stadigt under genomsnittet för både 
länet och riket i stort.  
 

 

Figur 93. Andel (%) gravida som rökte vecka 8 -12 respekt ive 30-32 av graviditeten. (Socialstyrelsen, 2018b) . 

9.2.4 Rökning och snusning bland unga 

Andelen elever i årskurs 7-9 som snusar eller röker ibland eller dagligen har minskat 
över tid, men stagnerat något det senaste decenniet och legat på en någorlunda jämn 
nivå. År 2019 uppgav 5,1 procent av eleverna att de röker ibland eller dagligen, och 
3,8 procent uppgav att de snusar. Tjejer och killar röker i ungefär lika hög 
utsträckning.  
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Figur 94. Andel (%) av eleverna i åk 7 -9 som snusar och röker ibland el ler dagligen, Öckerö kommun. (Öckerö 

kommun, 2019) .   

Andelen elever i årskurs 7-9 som aldrig har rökt eller snusat har blivit fler över tid i 
Öckerö kommun, medan andelen elever som uppger att de har testat att röka eller 
snusa visar på en nedåtgående trend.  
 

 

Figur 95. Andel (%) av eleverna i åk 7 -9 som aldrig rökt  el ler  snusat samt andel (%)  som testat  att  röka eller 

snusa. (Öckerö kommun, 2019) . 

Av eleverna i årskurs 7-9 uppger 22,1 procent år 2019 att de en eller flera gånger har 
använt e-cigg och 6,6 procent anger att de har rökt vattenpipa. Bland tjejer som har 
rökt vattenpipa en eller flera gånger är andelen 5,5 procent. Bland killar är andelen 
8,5 procent. År 2019 uppgav 13 procent av tjejerna och 31,3 procent av killarna att de 
använt e-cigg en eller flera gånger. 
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Figur 96. Andel (%) av eleverna i årskurs 7 -9 som använt e -cigg eller  rökt  vattenpipa. (Öckerö kommun, 

2019).   

9.2.5 Alkoholkonsumtion bland unga 

Berusningsdrickandet hos ungdomarna i årskurs 7-9 har ökat något i jämförelse med 
tidigare års drogvaneundersökningar. Även de ungdomar som anses vara 
intensivkonsumenter35 har ökat. Det är framför allt flickor och elever i årskurs 9 i 
kommunen som står för ökningen, medan det har skett en minskning av både 
berusningsdrickande och antalet intensivkonsumenter bland elever i årskurs 7 och 8, 
samt hos pojkar. (Öckerö kommun, 2019). 
 
År 2018 låg andelen elever som dricker alkohol samt mängden alkohol de dricker på 
en låg nivå jämfört med tidigare år i Sverige. Detta gäller för både årskurs 9 och 
gymnasiets år 2, där CAN gör sina enkätundersökningar. Av eleverna i årskurs 9 
svarade 39 procent att de druckit alkohol under de senaste tolv månaderna. För 
Sveriges gymnasieelever år 2 var siffran 72 procent. (Centralförbundet för alkohol- 
och narkotikaupplysning, 2018).  
 
Som ett sätt att mäta hur många som dricker stora mängder alkohol används måttet 
”intensivkonsumtion”. Intensivkonsument räknas den som svarar att hen minst en 
gång i månaden under de senaste 12 månaderna, vid ett och samma tillfälle, har 
druckit alkohol motsvarande minst fyra stora burkar starköl/starkcider eller 25 cl 
sprit eller en hel flaska vin eller sex burkar folköl. I figur 97 finns en trendlinje som 
visar att andelen intensivkonsumenter har minskat med åren. Andelen som uppger 
att de aldrig har druckit alkohol har minskat över tid. (Öckerö kommun, 2019). 
Denna trend går även att se bland alla niondeklassare i hela riket, där det enligt CAN 
har skett en kraftig minskning av intensivkonsumenter de senaste tio åren. 
(Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, 2018).  
 

                                                           
35 Frågeställning: ”Tänk tillbaka på de senaste 12 månaderna. Hur ofta har du, vid ett och samma tillfälle, druckit alkohol 

motsvarande minst fyra stora burkar starköl/starkcider eller 25 cl sprit eller en hel flaska vin eller sex burkar folköl?” De som svarar 

en gång i månaden eller oftare räknas som intensivkonsumenter. 
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År 2019 svarade 16,5 procent av tjejerna och drygt elva procent av killarna i årskurs 
7-9 att de har druckit sig berusade. Cirka fem procent av tjejerna och fem procent av 
killarna uppgav 2019 att de har intensivkonsumerat alkohol.  
 

 

Figur 97. A lkoholkonsumtion bland elever i  åk 7 -9,  Öckerö kommun 36.  (Öckerö kommun, 2019) .   

 

 

Figur 98. Berusnings-  och intensivdrickande, åk 7 -9,  uppdelat  efter kön, Öckerö kommun. (Öckerö kommun, 

2019).  

 
 
 

                                                           
36 Frågeställning:  ”Tänk t i l lbaka på de senaste 12 månaderna. Hur ofta har du, v id ett  och samma t i l l fäl le,  

druckit  alkohol motsvarande minst fyra stora burkar starköl/starkcider  el ler  25 cl spr it  el ler  en hel f laska 

vin eller sex burkar folköl?”  
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Enligt drogvaneundersökningen i Öckerö kommun (2019) har alkohol i samband 
med trafik bland högstadieelever ökat något sedan drogvaneundersöknigen 2018.  
 

 

Figur 99. A lkohol och trafik,  åk 7 -9,  Öckerö kommun. (Öckerö kommun, 2019) .  

9.2.5.1 Tillgänglighet och bjudvanor 

Föräldrars attityd och inställning till alkohol- och tobaksbruk hos barn är av 
betydelse för om och när barnen börjar röka, snusa eller dricka alkohol. Ungdomar 
som får alkohol hemma av sina föräldrar/vårdnadshavare dricker i regel mer alkohol 
ute än de ungdomar som inte blir bjudna på alkohol i hemmet. Genom att ha ett 
restriktivt förhållningssätt till alkohol kan föräldrarna minska konsumtionen hos 
ungdomarna. Att vara restriktiv innebär bland annat att inte bjuda någon minderårig 
på alkohol i hemmet eller att köpa ut alkohol. (Statens folkhälsoinstitut, u.å). 
Föräldrars tillåtande gällande alkohol till minderåriga har minskat över tid i Öckerö 
kommun. Den vanligaste källan för att få tag på alkohol var för Sveriges skolever 
Systembolaget och därefter av någon person som säljer smugglad alkohol. 
(Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, 2018). I Öckerö svarar 
eleverna i högstadiet 2019 att det vanligaste sättet att få tag på alkohol var via någon 
vuxen som köper ut, via kompisar eller kompisars syskon. Fler elever uppger 2019 att 
deras föräldrar/vårdnadshavare har blivit mindre tillåtande till att de dricker alkohol 
jämfört med tidigare år. (Öckerö kommun, 2019). 
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Figur 100. Andel (%) av eleverna i åk 7 -9 som svarat  nej på frågan "Ti l låter dina föräldrar/vårdnadshavare att  

du dricker alkohol?" Öckerö kommun. (Öckerö kommun, 2019) .  

9.2.6 Narkotikabruk bland unga 

Enligt drogvaneundersökningen i Öckerö kommun (2019) är det de ungdomar som 
någon gång har druckit alkohol och röker/har rökt cigaretter som har använt 
narkotika. Dock är de så pass få till antalet att detta inte redovisas i 
sammanställningen av resultatet. De ungdomar som aldrig har rökt eller druckit 
alkohol uppger att de heller inte har använt narkotika.  
 
Trenden för att ha provat narkotika har minskat över tid i Öckerö kommun. År 2019 
svarade 0,5 procent av ungdomarna i årskurs 7-9 att de testat narkotika. Bland 
killarna uppgav 1,1 procent att de använt narkotika medan det bland tjejerna inte var 
någon som hade provat narkotika. Av tjejerna uppgav 9,5 procent att de har blivit 
erbjudna att prova narkotika och bland killarna svarade 6,2 procent att de hade blivit 
erbjudna att prova narkotika. 
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Figur 101. Narkot ikabruk bland elever åk 7 -9,  Öckerö kommun. (Öckerö kommun, 2019) .  

 

 Spelmissbruk 

I Sverige beräknas omkring två procent av befolkningen ha ett spelmissbruk eller 
spelberoende, vilket motsvarar ungefär 134 000 personer i åldern 16-84 år. Av dessa 
personer har drygt 30 000 svåra problem. Därmed anses spelmissbruk vara ett 
folkhälsoproblem i Sverige idag. Risken för spelproblem är störst i åldern 18-24 år 
och vanligast bland personer i åldersgruppen 25-44 år. Merparten av 
spelmissbrukare är män, tre av fyra stycken. Att ha problem med sitt spelande 
innebär att personen har svårt att kontrollera sitt spelande även då det är uppenbart 
att det medför stora konsekvenser för individens välbefinnande, ekonomi och 
relationer. (Folkhälsomyndigheten, u.å). I Öckerö kommun uppger 67 procent av 
männen och 55 procent av kvinnorna att de under de senaste tolv månaderna har 
köpt lotter eller satsat pengar på spel. Jämfört med riket och regionen är andelen 
män som köpt lotter eller satsat pengar på spel högre i Öckerö medan andelen 
kvinnor ligger under genomsnittet för regionen och riket. 
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Figur 102. Andel (%) av befolkningen 16 -84 år som svarat ja på frågan: "Har  du någon gång under de senaste 

12 månaderna köpt lotter el ler  satsat pengar på spel?" ,  årsmedelvärde 2013-2016. (Folkhälsomyndigheten, 

2018a).   
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10 Förslag på fokusområden 

 
Utifrån sammanställningen av den befintliga statistiken av folkhälsoläget i Öckerö 
kommun har följande områden valts ut som de mest aktuella att prioritera i det 
framtida folkhälsoarbetet i kommunen: 
 
Barn och ungas uppväxtvillkor 
Det är av stor vikt för hälsan att få möjlighet att utveckla de grundläggande 
förmågorna tidigt i livet, för att få en mer stabil grund att stå på, och eftersom 
levnadsvanor grundläggs tidigt i livet är barn och ungas uppväxtvillkor ett viktigt 
område som bör ligga i fokus i folkhälsoarbetet.  
  
Övervikt och fetma 
Då ungefär varannan person i Öckerö är överviktig eller fet, bör insatser fokusera på 
att minska övervikt och fetma i befolkningen. 
 
Psykisk ohälsa 
Psykisk ohälsa ökar såväl i Öckerö som i övriga Sverige. Kvinnor/tjejer uppger i 
större utsträckning att de mår dåligt. Psykisk ohälsa bör således vara ett prioriterat 
område inom folkhälsoarbetet.  
 
Ensamhet bland äldre 
Drygt varannan person (53 procent) över 65 år i kommunen besväras av ensamhet, 
och insatser för att stärka de äldres sociala sammanhang vore därmed önskvärt. 
 
Läkemedelsanvändning 
Öckerö kommun har högre utskrivning av sömnmedel och/eller lugnande medel 
jämfört med Sverige och Västra Götalandsregionen. Förskrivningen är högre bland 
kvinnor än bland män. Läkemedelsanvändningen bland befolkningen är därmed ett 
område som bör ligga i fokus. 
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12 Bilagor 

 

 Bilaga 1 

Nedan följer en kort beskrivning av de enkäter och intervjuformulär som har använts 
för att samla in rapportens kvalitativa data. 
 
Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten  
Hälsa på lika villkor är en nationell enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten 
och berör frågor om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Den genomförs vartannat år 
och har som syfte att belysa befolkningens mående samt följa hälsoförändringar över 
tid. Folkhälsomyndigheten samarbetar med landsting/regioner och Statistiska 
Centralbyrån (SCB). En del år deltar Västra Götalandsregionen med ett utökat urval 
för att samla in underlag som grund för att planera folkhälsoinsatser i länet. Sedan 
2014 skickas undersökningen ut till Sveriges invånare mellan 16-84 år. Senaste 
enkätundersökningen gjordes 2018. (Folkhälsomyndigheten, 2018a). 
 
Öppna jämförelser Folkhälsa 2019, Folkhälsomyndigheten  
Öppna jämförelser folkhälsa är en indikatorbaserad rapport och tas fram av 
Folkhälsomyndigheten tillsammans med Sveriges kommuner och landsting (SKL). 
Den speglar hälsoutfall och bakomliggande faktorer som påverkar hälsan, så som 
levnadsvanor, sysselsättning och utbildning. Rapportens fokus är att jämföra mellan 
kommuner, regioner och hela Sverige, samt mellan olika grupper i samhället. De 
senaste rapporterna kom ut 2009, 2014 och 2019. (Folkhälsomyndigheten, 2019d). 
 

Lupp, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 
Ungdomsenkäten Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är en 
enkätundersökning för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut på lokal nivå. I 
Göteborgsregionen genomförs Lupp i nio kommuner, varav Öckerö är en av dessa. 
Enkäten ger svar på hur unga i regionen och kommunerna ser på demokrati och 
inflytande, sin skolsituation, arbetsmöjligheter, trygghet, hälsa, fritid och framtid. 
Lupp är en nationell enkät och tillhandahålls av Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor (MUCF). Resultaten från Lupp utgör ett underlag för hur 
kommunen kan jobba med att förbättra livsvillkoren för ungdomarna. Den senaste 
Lupp-undersökningen genomfördes i november 2017 och besvarades av 164 elever i 
årskurs 8 i Öckerö kommun. GR-9 motsvarar genomsnittet för de 9 GR-kommuner 
som genomförde Lupp 2017 i årskurs 8. (Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor, 2017). 
 

Medborgarundersökning 2018, SCB 
Statistiska centralbyrån (SCB) erbjuder varje år Sveriges kommuner att delta i deras 
medborgarundersökning. Undersökningen omfattar hur nöjda kommunens invånare 
är gällande att bo och leva i kommunen. År 2018 deltog 111 kommuner, varav Öckerö 
kommun var en dem. Urvalet av deltagare skedde slumpvis där 800 personer i 
åldrarna 18-84 år tillfrågades. Av dessa personer valde 48 procent att medverka i 
enkäten, som genomfördes under hösten 2018. Öckerö kommun deltog i 
medborgarundersökningen även 2014. Då var svarsfrekvensen 54 procent. 
Svarsandelen för samtliga Sveriges kommuner var 41 procent 2018. (Statistiska 
Centralbyrån, 2018b).  
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Analysmodellen som används är uppbyggd av ett mått på invånarnas totala nöjdhet 
samt ett antal frågeområden, och har i syfte att visa vad befolkningen vill ska 
prioriteras i kommunen för att öka nöjdheten bland invånarna. Resultaten 
presenteras i index mellan 0 – 100, där ju högre index som visas desto nöjdare är 
invånarna. Gränsen för ”nöjd” går vid 55 och 75 eller högre tolkas som ”mycket nöjd”. 
Undersökningen består av tre olika delar med ett helhetsbetyg för varje del:  

1. Helhetsbetyget Nöjd‐Region‐Index (NRI), innefattar frågor om kommunen som en 

plats att bo och leva på.  

2. Helhetsbetyget Nöjd‐Medborgar‐Index (NMI), innefattar frågor om kommunens 

verksamheter. 

3. Helhetsbetyget Nöjd‐Inflytande‐Index (NII), innefattar frågor om invånarnas 

inflytande på olika beslut i kommunen. 

Förklaring av prioriteringsmatriserna  
Genom prioriteringsmatrisen ges en bild av vilka faktorer och verksamheter som bör 
prioriteras för att helhetsbetyget ska höjas. Faktorer nere till höger i matrisen har fått 
relativt låga betygsindex och har förhållandevis hög effekt, med andra ord har de stor 
påverkan på helhetsbetyget och bör prioriteras. De faktorer som kan förbättras om 
möjligt kommer i en andra prioriteringsgrupp, längst upp till höger i matrisen. De 
faktorer som hamnar i den nedre vänstra delen av matrisen kan ges lägre prioritet. 
En förbättring av dessa faktorers betygsindex förväntas ha en lägre effekt på nöjd-
region-index. Längst upp till vänster finns de faktorer vars betygsindex kan bevaras. 
Skulle betygsindexet dock minska kan det innebära att effektmåttet ökar och faktorn 
hamnar då i den prioriterade delen. 
 

Drogvaneundersökning, Öckerö kommun  
Sedan 2003 har Öckerö kommun årligen genomfört en drogvaneundersökning bland 
kommunens elever i årskurs 7-9. Undersökningen genomförs på vårterminen i 
kommunens tre högstadieskolor. Undersökningen berör frågor gällande bland annat 
användning av alkohol, tobak och narkotika, samt mående och trivsel. År 2019 
besvarade 394 av 492 elever undersökningen. (Öckerö kommun, 2019). 
    

    

 



BALANSLISTA 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖCKERÖ KOMMUN 
 
 
ÄRENDE     HANDLÄGGARE 
 

BUN 2019-09-25 

Beslutsärenden 
Beslut uppdragshandling 1     Katarina Lindgren 
Uppföljning delår (aug)    Katarina Lindgren 
Åtgärdsplan     Katarina Lindgren 
Medborgarförslag replokal    Katarina Lindgren 
Barnhälsoplan     Paula Erlandsson 
Mottagande av nyanlända – förskolan      Paula Erlandsson 
Elevhälsoplan      Anna Bondemark 
Bidragsnivåer för stöd till inackordering    Annette Islander 
 

Information 
Kvalitetsrapport övergång och samverkan   
Skolchefen informerar    Katarina Lindgren 
Förskoleplanering    Katarina Lindgren 
Rapport GR     Ordf och skolchef  
Rapporter om kränkande behandling   Andreas Persson 
 
 
 

ÄRENDE     HANDLÄGGARE 
 

BUN 2019-11-20 

Beslutsärenden 
Prognos per oktober     Ekonom  
Nämndplanering 2020    Jacob Österlund 
 
Information 
Presentation Stefan Carmesund   Stefan Carmesund 
Uppdragshandling 2    Katarina Lindgren 
Kvalitetsrapport: elevers ansvar och inflytande/barns inflytande 
Frånvarorapportering    Jacob Österlund 

Skolchefen informerar    Katarina Lindgren 
Förskoleplanering    Katarina Lindgren 
Rapport GR     Ordf och skolchef  
Rapporter om kränkande behandling    Andreas Persson 

 

Beredning 
ÖSG presentation, innehåll? 

 
ÄRENDE     HANDLÄGGARE 
 

BUN 2019-12-11 



Beslutsärenden 
Läsårstider      Skolchef 
Uppdragshandling 2    Skolchef 
Barn- och elevpeng    Eva Molin   
Beslut intern kontrollplan? 
Flytta brytpunkt mellan förskola och skola från 1/7 till 1/8  Andreas Persson 
 
 
Information 
Frånvarorapportering    Nämndsekreterare 
Muntlig prognos    Eva Molin   
Information om verksamhetsplan  
Frånvarorapportering    Jacob Österlund  

Skolchefen informerar    Katarina Lindgren 
Förskoleplanering    Katarina Lindgren 
Rapport GR     Ordf och skolchef  
Rapporter om kränkande behandling    Andreas Persson 

 

Ärenden som återkommer vid varje sammanträde: 

Redovisning av delegationsbeslut    Jacob Österlund 
Skolchefen informerar    Skolchef 
Förskoleplanering (mer ingående i maj)   Skolchef 
Rapport GR     Ordf och skolchef 
Rapporter om kränkande behandling (dnr 2/18)   Andreas Persson 
Balanslista     Ska bifogas kallelsen 
   
Sammanställning/statistik av rapporter om kränkande behandling 2 gånger per år (juni och december) 
 


	1a. dagordning 2019-09-25
	2a. TU Barnhälsoplan
	9 § Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver.

	2b. Barnhälsoplan
	Inledning
	Barnhälsoplanens syfte
	Styrdokument, allmänna råd och vägledningar
	Förhållningssätt
	Ledarskapet i utbildningen
	Barnhälsoarbete
	Processkarta
	Samverkan mellan förskola och vårdnadshavare
	Egenvård av barn 
	Samverkan mellan förskola och skola 
	Arbetsgång kring stödinsatser

	3a. TU Plan för modersmålsstöd och mottagande i förskolan
	3b. Plan modersmålsstöd och mottagande av nylända i förskolan 190822
	4a. TU Elevhälsoplan
	4b. Elevhälsoplan
	Inledning
	Styrdokument, allmänna råd och vägledningar
	Elevhälsans mål och syfte
	Rektor
	Läraren
	Specialpedagogiska kompetensen
	Specialpedagog

	Specialläraren
	Medicinska kompetensen
	Skolsköterska / Skolläkare

	Psykosociala kompetensen
	Skolkurator

	Psykologiska kompetensen
	Skolpsykolog 

	Logopediska kompetensen
	Central Specialpedagog
	Studievägledare
	Arbetsgång för enskilda elevärenden i skolan
	Bedömning av elevhälsan
	Skolverkets allmänna råd
	Sekretess
	Dokumentation
	Överlämningsrutiner
	Frånvaro
	Kränkande behandling
	Egenvård
	Särskolans mottagningsteam

	5a. TU Uppdragshandling 1 2020
	5b. Uppdragshandling Barn- och utbildningsnämnden 2020
	6a. TU uppföljning efter augusti 2019 KL-3
	6b. Uppföljning efter augusti (Barn- och utbildning-4
	1 UPPGIFT
	1.1 Vision
	1.2 Verksamhetens uppgifter och mått
	Förskola
	Förskoleklass
	Fritidshem
	Grundskola
	Grundsärskola
	Gymnasieskola
	Gymnasiesärskola
	Kulturskola
	Kommunal vuxenutbildning
	Särskild utbildning för vuxna (Lärvux)
	Utbildning i svenska för invandrare
	Familjecentral - Öppna förskolan
	STATISTIKMÅTT
	Centralt stöd för pedagogisk verksamhet


	2 MÅL
	2.1 Måluppfyllelse
	Andelen arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda skall öka
	Frisknärvaron bland kommunens medarbetare skall öka
	Självfinansieringsgraden på gymnasieskolan skall öka
	Kommunens arbetsgivarvarumärke ska stärkas
	Välbefinnande bland kommunens medarbetare ska öka
	Barn och elever får det stöd de behöver av kommunen för ett ökat välbefinnande
	Elever har förbättrade förutsättningar för fortsatta studier
	Valfriheten inom förskola och barnomsorg ska öka
	Kommuninvånarnas delaktighet i kultur- och fritidsaktiviteter ska öka
	Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras
	Antalet arbetstillfällen i kommunens näringsliv ska öka


	3 EKONOMISK KOMMENTAR
	3.1 Barn- och utbildningsnämnden
	3.2 Uppföljning av beslutade åtgärder

	4 INVESTERINGAR
	4.1 Sammanställning


	6c. Åtgärdsplan med anledning av prognosunderskott i samband med delårsbokslutet per 2019
	7. Tjänsteskrivelse Bidragsnivåer för stöd till inackordering läsåret 2019-2020
	8a. TU Medborgarförslag replokal
	8b. KS 192-19Medborgarförslag om replokal för musiker
	8c. KF § 60 Anmälan av medborgarförslag om replokal för musiker
	8d. Medborgarförslag om replokal för musiker 
	9. 2018 TU underskottshantering
	10. 201-07-08 Yrkande för införande av mer rörelse i skolan
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