
 

 
 

Tjörn − Möjligheternas ö 

   
  
 
 
 
 
 

 
 
 

The municipality of Tjörn is 
making a bid for designation  
as a Member of the 
International Safe Community 
Network for Designation  by 
the WHO Collaborating Centre 
on Community Safety 
Promotion Karolinska 
Institutet 
 
 



 
 
 

 

 Sida 2 (59) 
Ansökan Säker och Trygg kommun  

Förord  
Tjörns kommun satsar på att bli certifierad som ”A Safe Community” av 
Världshälsoorganisationen (WHO) Collaborating Centre vid Karolinska 
institutet. Redan under år 2008 inleddes arbetet och det har varit ett 
prioriterat mål för samtliga förvaltningar sedan dess.  

För arbetsgruppen har processen kring vår ansökan om certifiering 
verkligen inneburit en resa. Vi kommer alla från olika bakgrund och 
kommunala sammanhang och trodde från början att vi hade sanningen klar 
för oss; istället har vi ständigt kapitulerat och sagt till oss själva:  

”Så kan man också tänka!”  

”Det här är också säker och trygg kommun!” 

”Gör vi verkligen det här i vår kommun, det hade jag inte en aning om!” 

Underlaget till ansökan har tagits fram på flera sätt. Genom diskussioner på 
arbetsplatsträffar och i politiska sammanhang, via dialoggrupper med 
samtliga chefer i kommunen, men framförallt i mötet med allmänheten. Sett 
ur ett bredare perspektiv konstaterar vi att själva ansökan är av underordnad 
betydelse. Det viktigaste är att vi har inlett en process, där Säker och Trygg 
kommun mer och mer ska genomsyra den verksamhet som våra 
kommuninvånare möter varje dag. 

Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare och kommuninvånare som 
har gjort denna ansökan möjlig! 

 
 

Martin Johansen  
kommunstyrelsen ordförande Tjörns kommun  
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1. Inledning 

1.1 Om Tjörn – möjligheternas ö 

Tjörn ligger i hjärtat av Bohuslän och är med sina 168 kvadratkilometer 
landareal Sveriges sjätte största ö. Tjörns kommun har knappt 15 000 
invånare, en siffra som nästan fördubblas under sommartid. Invånarantalet 
har ökat något de senaste åren samtidigt som åldersfördelningen har 
förskjutits från unga till äldre.  

Näringslivet på Tjörn kännetecknas av små och medelstora företag.  Det 
finns företag inom de flesta näringarna men de största är shipping, 
beredning av fisk, transport och turism. Andelen anställda inom 
handel/kommunikation är betydligt större på Tjörn än i riket i övrigt. Totalt 
finns omkring 1 000 företag på Tjörn, varav majoriteten har färre än tio 
anställda.  

Tjörn har en relativt låg arbetslöshet jämfört med övriga riket. Andelen 
arbetslösa i Tjörns kommun var 2,9 procent i december 2009 jämfört med 
4,4 procent i hela riket.  

Ungefär hälften av den förvärvsarbetande befolkningen pendlar ut från 
Tjörn samtidigt som cirka 700 personer pendlar in till Tjörn, varje dag. 

Sett ur ett nationellt perspektiv ligger Tjörns kommun i mitten när ett antal 
jämställdhetsvariabler vägs i samman. Som exempel har männen på Tjörn 
en högre årsinkomst än övriga riket. Detta förhållande gäller dock inte för 
kvinnor, vilket medför en något större inkomstskillnad mellan män och 
kvinnor än i riket.  

Andelen invånare med utländsk bakgrund är lägre än i riket i stort. Likaså 
gäller för andelen barnfamiljer med låg inkomst. 

1.2 Kommunens riskbild 
Kommunen har en relativt varierad riskbild. Det finns objekt och miljöer, 
som vid en oönskad händelse (till exempel brand eller kemikalieutsläpp), 
kan leda till stora skador på människors liv och hälsa.  

Kommunen genomkorsas av en större väg, väg 160. Via denna passerar en 
stor andel av den totala trafiken med farligt gods. Statistik om trafikskador 
och olyckor finns i kap 8 i detta dokument. 

Genom Tjörn går omfattande trafik på sjöleder. Farleden på Marstrands- 
och Älgöfjorden in till hamnarna vid Wallhamn, Stenungsund och 
Uddevalla är intensivt trafikerade med fartyg med diverse farligt gods i sina 
lastutrymmen.  

Även om beredningen av fisk är en stor näring på Tjörn kan man inte se 
någon större frekvens av olyckor inom denna typ av verksamhet. 
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Förekomsten av arbetsskador följs kontinuerligt upp av 
riskhanteringsgruppen. Läs mer under avsnitt 8.1.1. 

Kommunens äldre bebyggelse med tätbebyggt bestånd, och som bebos 
mestadels av den äldre befolkningen, utgör en stor risk. De äldre husen är 
ofta byggda i två plan med källare och sovrummen ligger längst upp. Detta 
innebär svårigheter för de boende att ta sig ut vid brand. Då husen även 
ligger mycket tätt är risken att en brand sprider sig till närliggande 
byggnation stor.  

1.2.1 Riskbild sommartid 
Tjörn har en hög andel fritidshus som gör att befolkningen i kommunen 
under sommarmånaderna i det närmaste fördubblas. Till denna 
befolkningsökning kommer även en stor andel besökare/turister. Antalet 
betalda övernattningar (exklusive camping, gästhamnar, privat uthyrning 
och liknande) var 34 200 stycken under 2010. Detta tillsammans innebär att 
det under de mest intensiva sommarveckorna kan finnas cirka 45 000 
personer på Tjörn. Formeln är enkel; fler människor innebär större risk för 
att något ska hända. Trots detta kan Räddningstjänsten inte se att ökningen i 
antalet larm under sommarmånaderna motsvarar ökningen i 
befolkningsmängd. 

Naturligtvis innebär ovanstående en förändrad riskbild. De främsta 
aktiviteterna för besöksnäringen är aktiviteter som rör friluftsliv samt bad 
och hav. Det enskilt största hotet under sommarmånaderna är de 
gästhamnar som finns i kommunen där det ofta råder överbeläggning. Detta 
innebär svårigheter för både det förebyggande arbetet och räddningsarbetet 
om något skulle inträffa. Säkerheten i gästhamnarna ställer mycket höga 
krav på ägare/nyttjanderättsägare. 

I sin återkoppling till kommunen påpekar Sjöräddningen och 
Kustbevakningen att förekomsten av ribbbåtar, vattenskotrar och 
vattenskidor har ökat i farvattnen runt om Tjörn. De många trånga 
passagerna i skärgården runt Tjörn gör att kombinationen av mer 
snabbgående motorbåtar och bad givetvis innebär en ökad risk för att något 
ska hända.  

Under sommaren ökar användandet av de vandringsleder som finns på 
Tjörn och fler människor befinner sig i otillgänglig terräng. Detta gör också 
att det finns en ökad risk att något händer på dessa ställen, och att det blir 
svårare att sätta in räddningsinsatser. 

Under sommaren anordnas flera festivaler och andra publika tillställningar. 
Detta ställer stora krav på säkerhetsåtgärder. Tjörns kommun har därför 
inlett ett samarbete med Malmö Stad och GotEvent kring 
evenemangssäkerhet.  
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2. Bakgrund  
Det är viktigt att Tjörnborna ska känna sig säkra och trygga på sin ö. För att 
de ska känna sig ännu tryggare har kommunen beslutat att ansöka om att bli 
certifierad som ”A Safe Community”. Arbetet inleddes år 2008.  

Arbetet med certifieringen har inneburit att kommunen samlat arbetet med 
trygghets- och säkerhetsfrågorna för att skapa en helhetsbild. På så sätt kan 
arbetet effektiviseras, allt för medborgarnas bästa. Genom samarbetet kan vi 
ta fram bättre beslutsunderlag och vi kan lära av varandra så att vi inte 
uppfinner hjulet varje gång. Kommunen kan också på detta sätt säkerställa 
att kompetensen finns kvar i organisationen.  

2.1 Hur har Tjörns kommun arbetat med 
trygghetsfrågor tidigare? 
I kommunen har man tidigare arbetat med säkerhets- och folkhälsofrågorna 
på flera olika håll i organisationen. Det pågår redan idag många aktiviteter i 
Tjörns kommun för att ge medborgarna en hög livskvalitet när det gäller att 
känna sig säkra och trygga. Det handlar om alltifrån att säkra badplatser 
med rejäla badstegar och livbojar, att minska olycksfallen i hemmet hos 
äldre, att minska våld i nära relationer, att barnen har hjälm när de cyklar, 
att genomföra säkra arrangemang till att medarbetare som arbetar i hotande 
miljöer ska ha personallarm.  

2.2 Fem prioriterade områden 

I nära dialog med medarbetare och kommuninvånare har Tjörns kommun 
valt att fokusera säkerhets- och folkhälsoarbetet på fem områden. Valet av 
prioriterade område har även tagit sin utgångspunkt i den analys som 
presenteras närmare i kapitel 8. I samband med ansökans godkännande av 
kommunstyrelsen den 14 april 2011 blev dessa arbetsområden även 
politiskt förankrade.  

De prioriterade områdena är 

! barn och ungdomar 
! drogförebyggande insatser 
! trygghetsinsatser (allmänna och äldre) 
! trafikfrågor 
! insatser för medarbetare i Tjörns kommun 
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3. Ansökan  
Till grund för ansökan från Tjörns kommun ligger indikatorerna för det 
internationella konceptet ”A Safe Community” Dessa indikatorer är 
följande:  

! En infrastruktur baserad på kommuninvånarnas deltagande och 
samarbete, ledd av en tvärsektoriell grupp, som är ansvarig för 
främjande av säkerhet i Tjörns kommun. 

! Långsiktiga och varaktiga program omfattande båda könen och alla 
åldrar, miljöer och situationer.  

! Program riktade till högriskgrupper och högriskmiljöer samt program 
som främjar säkerhet för utsatta grupper. 

! Program som dokumenterar skadors frekvens och orsaker.  
! Utvärdering i syfte att bedöma arbetet och effekten av förändringar.  
! Fortgående deltagande i nationella och internationella ”Safe 

Community-nätverk”.  

4. Metod 
För att förankra säkerhets- och folkhälsoarbetet och för att berätta om 
verksamheten har Tjörns kommun använts sig av de olika grupperingar och 
råd som redan finns i kommunen. Utöver detta har man även använt sig av 
dialoggrupper och informationsdagar. Arbetet har återkommande 
rapporterats till riskhanteringsgruppen, Rådet för folkhälsa och hållbar 
utveckling, chefsgruppen samt kommunstyrelsen.  

4.1 Dialoggrupper 
2009 delades samtliga ledare och chefer inom kommunen in i olika grupper, 
så kallade dialoggrupper. Grupperna fick i uppdrag att träffas vid fyra 
tillfällen där varje tillfälle hade ett specifikt tema inom ramen för ”Säker 
och Trygg kommun”. Vid ledarforum den 24 november 2009 presenterades 
en sammanställning av materialet.  

Målet med dialoggrupperna var att:  

! Inventera de insatser som redan genomförs. 
! Kartlägga hur kommunen i dagsläget är organiserad kring begreppen 

folkhälsa, säkerhet och trygghet. 
! Identifiera behov. 
! Formulera förslag på framtida insatser. 
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4.2 Mötesplats Säker och trygg kommun 
För att informera om kommunens arbete kring trygghet, säkerhet och hälsa 
arrangerades lördagen den 6 juni 2009 samt lördagen den 5 juni 2010 
”Mötesplats Säker och trygg kommun”. 2009 var fokus att visa upp 
kommunens interna arbete. 2010 var inriktningen externa aktörer, som 
Vårdcentralen och Hemvärnet, samt frivilliga aktörer, som Nattvandrarna 
och Röda Korset. Responsen från kommuninvånarna och utställarna var 
positiv. 

Vid båda tillfällena fick allmänheten fylla i en enkät kring önskemål om 
prioriteringsområden och lämpliga förbättringsåtgärder. Enkäten gav 
kommunen många värdefulla synpunkter på hur arbetet ska gå vidare. Av 
de svar som lämnades in framgick det att åtgärder för barn och ungdomar 
samt trafik stod högst på prioriteringslistan.  

5. Tjörns struktur för säkerhet, trygghet 
och hälsa – indikator 1 
”En infrastruktur, baserad på kommuninvånares deltagande och 
samarbete, ledd av en tvärsektoriell grupp som är ansvarig för främjande 
av trygghet, säkerhet och hälsa.” 

Tjörns kommuns vision är att arbetet med säkerhet, trygghet och folkhälsa 
ska genomsyra kommunens alla verksamheter. Processen att ansöka om 
status som A Safe Community, har varit ett stöd i kommunens arbete att 
skapa långsiktiga och hållbara strukturer. Konkret har processen inneburit 
att ett förslag till framtida organisation har förankrats politiskt. Dessutom 
har omorganiseringar genomförts för att ännu tydligare etablera den 
stödjande funktionen, där säkerhetssamordnare, folkhälsosamordnare och 
beredskapssamordnare idag tillhör kommunkansliet med samma ansvariga 
chef.  

Processen har även medfört att begreppet Säker och Trygg kommun alltmer 
blivit ett begrepp bland anställda och kommuninvånare. För att manifestera 
arbetet krävs, i samverkan med kommunens informationsavdelning, 
förstärkta insatser kring kommunikation. Ett förslag på insats är även att 
integrera mätbara mål kring Säker och Trygg kommun i den ordinarie 
budgeten för kommunala nämnder och bolag. Ytterliggare ett förslag är att 
förstärka instrumenten för analyser kring skador och olyckor, samt 
utvärdering av de insatser som genomförs idag. En målsättning är också att 
arrangera återkommande mötesplatser kring Säker och Trygg kommun, inte 
endast till Skärhamn, utan till kommunens övriga samhällen. Dessa förslag 
på insatser har ett övergripande syfte, att öka delaktigheten inom den egna 
organisationen, men även bland kommunens egna invånare. 
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Tjörns kommuns arbete för säkerhet, trygghet och hälsa är indelade i fyra 
faser:  

! främjande 
! innan det händer 
! när det händer 
! efter att det har hänt. 

Främjande arbete innebär insatser inom alla områden i samhället där 
avsaknaden av insatser skulle kunna leda till ohälsa, olyckor och skador. 
Fokus ligger på frisk- och skyddsfaktorer och på att ”ligga steget före”. Det 
handlar till exempel om att sätta in resurser tidigt för barn i riskzon, att 
informera om brandvarnare, att skapa gång- och cykelvägar och så vidare. 

Fasen ”innan det händer” omfattar åtgärder som i första hand ska förhindra 
skador, olyckor och sjukdom helt och hållet. Konkret handlar det om att 
förebygga specifika problem, exempelvis genom att invånare skaffar 
brandvarnare, informera föräldrar om alkohol och tobak samt öka äldres 
kunskap om säkerhet i hemmet.  

När något ändå händer ska kommunen snabbt vidta åtgärder som gör att 
konsekvensen av en traumatisk händelse, olycka, skada eller sjukdom blir 
så liten som möjligt. Det handlar till exempel om att snabbt vara på plats 
och agera i ett nödläge.  

Rehabilitering och andra insatser efter en skadehändelse eller 
sjukdomsanfall är viktiga. Fokus ligger på att reducera den negativa 
påverkan som en skada, olycka eller sjukdom riskerar att framkalla. 
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5.1 Nulägesstruktur 
Inledningsvis beskrivs den nulägesstruktur som dialoggrupperna 
inventerade. Processen har lett fram till ett förslag till framtida organisering. 
Under punkten 5.6 beskrivs förslag på ansvar och organisation från och 
med januari 2011. 

Inventeringen i samband med dialoggrupperna har synliggjort följande 
struktur kring arbetet med säkerhet, trygghet och hälsa. Nedan har vi valt att 
beskriva den samverkan som sker på politisk, övergripande och operativ 
nivå. 

 Främjande Innan det hänt När det händer Efter det hänt 

Politisk  
samordning 

Rådet för folkhälsa 
och hållbar 
utveckling 

Samtliga nämnder 
och bolag 

Rådet för folkhälsa 
och hållbar 
utveckling 

Krishanteringsråd 

Samtliga nämnder 
och bolag 

Krisledningsnämnd Rådet för 
folkhälsa och 
hållbar utveckling 

Krishanteringsråd 

Samtliga nämnder 
och bolag 

Övergripande 
samordning 

Strategisk 
samordningsgrupp- 

Strategisk 
samordningsgrupp 

Riskhantering 

POSOM Strategisk 
samordningsgrupp 

Operativ 
samordning 

Räddningstjänsten Räddningstjänsten 

Nätverk 6-9 
skolor/gymnasiet 

Nätverk 6-9 
skolor/gymnasiet 

Räddningstjänsten 

Nätverk 6-9 
skolor/gymnasiet 

Samordning  
civila resurser 

Handikappråd 

Pensionärsråd 

Frivilliga 
resursgruppen 

Frivilliga 
resursgruppen 

 

Tabell 1 Nulägesstruktur hösten 2009 i Tjörns kommun avseende trygghet, säkerhet och hälsa. De olika 
grupperna som förekommer i tabellen beskrivs längre fram i rapporten. 
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5.1.1 Organisation Räddningstjänsten Tjörn 
Räddningstjänsten Tjörn har under de senaste åren gått från ”ren” 
räddningstjänst till att verka utifrån begreppet Säker och Trygg kommun.  

Inom räddningstjänsten Tjörn ryms enheterna för folkhälsa, beredskap, 
säkerhet och räddning. Arbetet omfattar allt från den vardagliga händelsen 
till större påfrestningar i samhället.  

 
Bild 1 Organisation Räddningstjänsten Tjörn 

5.1.2 Finansiering 
När det gäller finansiering av Säker och Trygg kommun finns speciellt 
avsatt konto under räddningstjänsten Tjörn på 500 000 kronor. Utöver detta 
har enheten för folkhälsa ett avtal med Västa Götalandsregionen och Tjörns 
kommun, där respektive part finansierar 360 000 kronor. Enheten för 
säkerhet har årlig budget på 500 000 kronor.  

5.2 Samordning politisk nivå 

5.2.1 Rådet för folkhälsa och hållbar utveckling 
Rådet för folkhälsa och hållbar utveckling är ett lokalt samverkansorgan 
som finansieras av Tjörns kommun och Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 
(HSN 4). I rådet ingår politiska representanter från 
samhällsbyggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, 
kultur- och fritidsnämnden samt HSN 4. Dessutom ingår förvaltningschefen 
för samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteman från regionens hälso- och 
sjukvårdskansli samt kommunens folkhälsosamordnare.  
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5.2.2 Krishanteringsråd  
Inom ramen för Tjörns kommuns geografiska områdesansvar ska viktiga 
aktörer inom krisledningsområdet samlas och samverka i ett 
krishanteringsråd. Rådets viktigaste uppgift är att genom samverkan 
utveckla krishanteringsförmågan i Tjörns kommun. 

Ordförande och sammankallande för krishanteringsrådet är 
kommunstyrelsens ordförande. I rådet ingår representanter från Tjörns 
kommun, näringslivet, myndigheter, frivilligorganisationer och 
trossamfund. Krishanteringsrådet sammanträder två gånger per år eller så 
ofta som krävs. 

5.3 Övergripande samordning 

5.3.1 Samordning och ledning av för Säker och Trygg kommun 
Samordning och styrning av arbetet med Säker och trygg kommun sker via 
riskhanteringsgruppen och räddningstjänsten. Riskhanteringsgruppen 
samordnar och beslutar om de insatser som ska göras. Räddningstjänsten är 
en stödjande funktion för förvaltningarna och de kommunala bolagen i det 
operativa arbetet.  

Kommunens långsiktiga arbete med Säker och Trygg kommun preciseras 
via handlingsprogrammet för skydd mot olyckor (läs mer under 6.1.1). 
Handlingsprogrammet innefattar kommunövergripande målsättningar för 
både räddningstjänsten och övriga verksamheter. 

5.3.1.1 Riskhanteringsgruppen 

Riskhanteringsgruppen har till uppgift att samordna insatser kring säkerhet 
och trygghet. Gruppen är även samordnare för arbetet kring ”Säker och 
trygg kommun”.  

Ambitionen är att gruppen ska synliggöra behov och vid sittande möte 
delegera ansvarsuppgifter för att lösa eventuell problematik.  

Riskhanteringsgruppen har för närvarande en sammansättning bestående av 
politisk ordförande, säkerhetssamordnare, räddningschef, tf. räddningschef, 
folkhälsoplanerare, beredskapssamordnare samt representanter från 
samtliga bolag och förvaltningar. Representant från Tjörns vårdcentral är 
adjungerade vid gruppens möte.  
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5.3.2 Strategisk samordningsgrupp 0–24 år  
Den strategiska samordningsgruppen 0-24 år har till uppgift att: 

! Initiera främjande insatser och förstärka kommunens förebyggande 
arbete bland barn och ungdomar. 

! Vara övergripande nätverk för att identifiera och kartlägga behov samt 
initiera övergripande åtgärder kring barn och ungdomar i Tjörns 
kommun. 

! Samordna de olika insatserna med fältarbetet i Tjörns kommun, både 
från kommunens sida och från frivilligorganisationerna, exempelvis 
nattvandrarna. 

! Samordna föräldrastödjande insatser i Tjörns kommun.  
I gruppen ingår enhetschef för individ- och familjeomsorgen (IFO), 
verksamhetsområdeschef norra Tjörn, verksamhetsområdeschef södra 
Tjörn, verksamhetsområdeschef gymnasiet, räddningschef, avdelningschef 
för kultur- och fritidscentra, chef resurscentrum, barn- och 
ungdomskultursamordnare, polis och folkhälsoplanerare (sammankallande). 
Chefer från hälso- och sjukvården är adjungerande vid gruppens möte.  

Den strategiska samordningsgruppen tillsätter i sin tur olika grupper kring 
specifika uppdrag och projekt. Som exempel har en arbetsgrupp tillsatts 
kring föräldrastödjande insatser. I denna grupp ingår representanter från 
Mödravårdscentralen och Barnavårdscentralen. Läs mer under 6.2.2. 

5.3.3 Räddningstjänsten Tjörn  
Räddningstjänsten Tjörn fick i uppdrag av kommunstyrelsen år 2008, att 
samordna ansökan med Säker och Trygg kommun. Verksamheten ska även 
fungera som en stödfunktion för förvaltningarna och de kommunala 
bolagen i arbetet kring Säker och trygg kommun. 

Uppföljning av mål, prioriterade målgrupper, aktiviteter, genomförande 
samt ansvarsfördelning görs via avdelningens gemensamma 
verksamhetsberättelse. Kapitlet i verksamhetsberättelsen som berör 
folkhälsa skickas dessutom till Hälso- och sjukvårdsnämnden 4 (HSN 4) för 
godkännande.  

5.3.4 Krisledningsorganisation  
Krisledningsorganisationen i Tjörns kommun har byggts upp enligt de 
övergripande principerna för krishantering (ansvars-, likhets- och 
närhetsprincipen). Dessutom har underifrånperspektivet varit viktigt. Det 
innebär att det är användarnas/kundernas behov som avgör vad som ska 
göras. 

Rutiner och riktlinjer för krisorganisationen är definierade i lednings- och 
informationsplanen som är fastställd av kommunfullmäktige. De som ingår 
i krisledningsorganisationen har fått utbildning och övning i hur man ska 
agera i krissituationer. 
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5.3.5 Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och 
katastrofer (POSOM) 
Den kommunala krisgruppen POSOM är ett komplement till räddnings- och 
sjukvårdsinsatserna i kommunen. Gruppen ska inte fungera som akutgrupp 
på olycksplatsen. POSOM består av representanter från socialtjänst, skola, 
primärvård, kyrka och räddningstjänst. 

5.4 Samordning på operativ nivå 

5.4.1 Lokala nätverk inom skolan 
Vid kommunens skolor åk 6-9 samt vid Tjörns gymnasieskola har lokala 
nätverk upprättats. Nätverkens uppdrag är att kartlägga den lokala 
situationen, förmedla tendenser och föreslå åtgärder till strategisk 
samverkansgrupp 0-24 år. 

Nätverken består av en socialsekreterare, en polis, en representant från 
respektive ungdomsmottagning, skolledning och skolhälsovård samt en 
representant från kultur- och fritidsförvaltningen.  

5.5 Samordning med civila resurser 
Olika civila resurser har en viktig funktion när det gäller 
skadeförebyggande insatser. Ett mycket konkret exempel på Tjörn är alla de 
hembesök bland äldre, som pensionärsorganisationerna samt Röda Korset 
genomför.  

Civila resurser har även en viktig funktion vid olika kris- och 
nödsituationer. Händelser, där denna samordning prövats, är exempelvis 
översvämningar, tsunamin samt senast otjänligt vatten vid södra Tjörn 
hösten 2010.  

Nedan beskrivs de fyra forum där förvaltningsrepresentanter från Tjörns 
kommun möter olika civila resurser.  

5.5.1 Äldre kan – referensgrupp äldres säkerhet, trygghet och 
hälsa. 
Äldre kan är en referensgrupp till Mötesplats Tjörn (se 6.4.3). Gruppen 
består av representanter från Tjörns samtliga pensionärsorganisationer och 
Röda Korsets kretsar. Gruppen ska arbeta som en referensgrupp för äldres 
trygghet, säkerhet och hälsa.  

5.5.2 Frivilliga resursgruppen 
Frivilliga resursgruppen är en frivillig organisation. Gruppens uppgift är att 
värva och utbilda resurspersoner som kan hjälpa till när exempelvis en 
extraordinär händelse inträffar eller tros kunna inträffa i kommunen.  
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5.5.3 Handikapprådet 
Syftet med handikapprådet är att stärka medborgarnas inflytande kring 
frågor som rör funktionshindrade.  

Kommunfullmäktige utser en ledamot och en ersättare från respektive 
nämnd. Samtliga handikapporganisationer som är verksamma på Tjörn har 
rätt att vara representerade vid rådets möten. 

5.5.4 Pensionärsrådet 
Kommunala pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och 
ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna 
samt kommunstyrelsen och nämnder.  

5.6 Förslag till organisation och ansvar  
2009 fick samtliga chefer i Tjörns kommun i uppdrag att diskutera 
säkerhets- och folkhälsofrågor i så kallade dialoggrupper (se 4.1). En av 
frågorna som diskuterades var organisation och struktur. En slutsats från 
dialoggrupperna var behovet att utveckla en struktur, där aktuella frågor 
delegeras till lämplig gruppkonstellation. Dialoggrupperna betonade också 
att det fanns behov av att tydliggöra gruppers uppdragsbeskrivningar och 
uppföljningar samt att koppla dessa till verksamheternas mål.  

Ett förslag på hur organisationen skulle kunna se ut för att förstärka 
målstyrningen och främja samverkan har tagits fram. I förslaget ingår olika 
arbetsgrupper i kommunen och bolagen i ett tydligt sammanhang. 
Inriktningsbeslut som exempelvis handlingsplaner, verksamhetsplaner, 
gruppers uppdragsbeskrivningar och ansökningar förankras först i 
kommunens chefsgrupp.  

Från och med den 1 januari 2011 ingår Räddningstjänsten under 
kommunstyrelsen.  

 

Bild 2 Organisation Tjörns kommun 
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Enligt förslaget ska det bildas ett utskott för Säker och Trygg kommun. 
Utskottet som har i uppdrag att verka som folkhälsoråd, räddningsnämnd 
och krisledningsnämnd. Vinsten med att samordna de olika råden och 
nämnderna under ett utskott är att besluten tas i samma forum och att 
Tjörns kommun kan formulera tydliga mandat samt kvalitetssäkra insatser 
kring temat Säker och Trygg kommun. Organiseringen innebär även en 
gemensam tjänstemannaorganisation kring Säker och Trygg kommun, där 
säkerhetssamordnare, folkhälsosamordnare, beredskapssamordnare och 
räddningschef formulerar en gemensam agenda inför utskottets möten. 
Konkret är målet att ge bättre beslutsunderlag och minska antalet möten 
kring Säker och Trygg kommun.  

Utskottet ska innefatta politiska representanter från kommunens samtliga 
nämnder. Samtliga representanter ska även vara medlemmar av 
kommunstyrelsen. När utskottet verkar som ”folkhälsoråd” ska två politiska 
representanter från Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 (HSN 4) närvara. 
Förslagsvis har kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att vara ordförande 
för utskottets tre uppdrag (folkhälsoråd, räddningsnämnd och 
krisledningsnämnd). Ansvarig tjänsteman för arbetet med Säker och Trygg 
kommun är räddningschefen.  

 
Bild 3 Förslag på ny organisation kring Säker och trygg kommun 
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6. Långsiktiga varaktiga program – 
indikator 2 
”Långsiktiga och varaktiga program omfattande båda könen och alla 
åldrar, miljöer och situationer.” 

Inom säkerhets- och folkhälsoarbetet i Tjörns kommun bedrivs många olika 
långsiktiga aktiviteter. En del av dem drivs som projekt och andra är 
implementerade i den ordinarie verksamheten. Fokus i de flesta av 
aktiviteterna är det förebyggande arbetet. 

6.1 Alla invånare 

6.1.1 Handlingsprogram för skydd mot olyckor 
Enligt lagen om skydd mot olyckor har Tjörns kommun ett 
handlingsprogram för skydd mot olyckor, som styr kommunens arbete 
kring Säker och Trygg kommun. I handlingsprogrammet preciseras vilka 
prioriterade mål som Tjörns kommun har under den kommande 
mandatperioden (4 år).  

Dokumentet revideras varje mandatperiod. I samband med revideringen 
redovisas resultat utifrån verksamhetsmål och prestationsmål.  

6.1.2 Cultural planning 
Cultural planning är en metod för samhällsutveckling som bygger på 
långsiktig och hållbar samhällsplanering. Den har för avsikt att koppla ihop 
olika intressenter som till exempel kommun, organisationer, föreningar och 
näringsliv.  

Tjörns kommuns kommunfullmäktige har gett kultur - och fritidsnämnden i 
uppdrag att arbeta med cultural planning på ett kommunövergripande plan. 
Syftet är att stärka och utveckla Tjörn till den bästa platsen att leva, bo och 
verka i. Arbetet påbörjades i september 2009.  

Cultural planning har många fördelar jämfört med traditionell planering. 
Metoden ger en helhetsbild av ett samhälle med livskvalitet och kulturella 
resurser som betydelsefulla inslag. Det är en demokratisk, lyssnande metod 
som inkluderar medborgarna i planeringen redan från start.  

Cultural planning har flera beröringspunkter med ”Säker och Trygg 
kommun”. Ett samhälle som präglas av olika former av nätverk mellan 
medborgare är ett viktigt verktyg för olika skadeförebyggande insatser. 
Dessutom innebär metoden att skadeförebyggande insatser kan komma med 
i samhällsplaneringen i tidigt skede.  
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6.1.3 Jämtegrering  
Kunskapen kring skillnader mellan olika grupper i samhället är en viktig 
aspekt att ta hänsyn till vid genomförandet av olika skadeförebyggande 
insatser. Enligt propositionen ”Delad makt – delat ansvar (1994) ska 
jämställdhetsperspektivet föras in och synliggöras i såväl politisk som 
annan verksamheten inom kommunen. 

2009 beviljades barn- och utbildningsförvaltningen medel från Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) för att systematiskt jämställa och 
kvalitetssäkra verksamheten. Målet är att detta arbete även ska inkludera 
kommunens övriga förvaltningar och bolag. 2011 kommer Tjörns kommun 
att ansöka om medel från Europeiska Socialfonden och SKL för att jobba 
vidare med jämställd medborgarservice.  

6.1.4 Översiktsplan  
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att 
ta fram en ny översiktsplan för Tjörns kommun. Arbetet med 
översiktsplanen är viktigt eftersom planen ger en helhetsbild av hur man vill 
utveckla kommunen och förverkliga intentioner kring en säker och trygg 
kommun.  

Översiktsplanen ska ta upp utvecklingen sett ur medborgarnas olika 
perspektiv och innefattar till exempel hur samhället kan möta både de ungas 
och de äldres behov och önskemål. Tanken är att översiktsplanen ska arbeta 
med långsiktig utvecklingsstrategi och att den bör förhålla sig till såväl 
regional som nationell utveckling.  

Räddningschef, tillsynsansvarig vid räddningstjänsten, säkerhetssamordnare 
och folkhälsosamordnare har varit en aktiv diskussionspart i den nya 
översiktsplanen. 

6.1.5 Drogpolitiskt handlingsprogram  
Kommunfullmäktige har antagit ett drogpolitiskt handlingsprogram för 
Tjörns kommun. Programmet revideras en gång per mandatperiod. 

Det drogpolitiska handlingsprogrammet är övergripande och ska vara 
vägledande för nämnderna i deras arbete mot droger utifrån olika 
åldersperspektiv. Huvudansvaret för frågan ligger på respektive nämnd men 
rådet för folkhälsa och hållbar utveckling fyller en viktig funktion som 
samordnare av det drogförebyggande arbetet. 

Kommunens drogsamordnare/folkhälsoplanerare följer upp det 
drogpolitiskaprogrammet årligen. Redovisningen innehåller en rapport över 
gemensamma insatser. För att uppmärksamma kommande behov innehåller 
redovisningen också en uppföljning av nyckeltal samt resultat från aktuella 
lokala och nationella undersökningar.  
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6.1.6 Hållbart trafiksäkerhetsarbete 
Kommunens trafikingenjör har tät kontakt med de privata vägföreningarna 
gällande skador på vägar, hinder, häckar, belysning och andra trafikproblem 
för att diskutera lämpliga lösningar. Särskilt fokus ligger på att skapa bra 
och säkra skolvägar. En annan prioriterad fråga är god trafiksäkerhet för de 
oskyddade trafikanterna, bland annat genom utveckling av gång- och 
cykelvägar.  

I samarbete med skolorna och föräldraföreningar görs informationsinsatser 
om exempelvis värdet av att låta barnen cykla eller gå till skolan för att 
minska trafiken. Här tar kommunen hjälp av andra organisationer som NTF 
(Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande), försäkringsbolag 
och Vägverket.  

6.1.7 Hållbart säkerhetsarbete för kommunens interna arbete 
Genom ett långsiktigt och metodiskt säkerhetsarbete kan Tjörns kommun 
garantera den kommunala verksamheten en hög och hållbar säkerhet. 
Arbetet ska leda till låga kostnader och acceptabla störningar om skador 
eller annat skulle inträffa. För att uppnå detta krävs att säkerhetsaspekter 
vägs in så tidigt som möjligt i all planering samt att personalen informeras 
och utbildas. Den årliga verksamhetsinriktning och verksamhetsberättelse 
som riskhanteringsgruppen samt säkerhetssamordnare formulerar är viktiga 
instrument för att kvalitetssäkra den övergripande målsättningen.  

6.1.8 Samverkan med primärvården 
Primärvården ingår i de grupper som finns under rådet för folkhälsa och 
hållbar utveckling. Som exempel har rådet samverkat med Tjörns 
vårdcentral kring barnsäkerhet, fysisk aktivitet på recept, 
tobaksförebyggande insatser, våld i nära relationer och övervikt.  

Kommunens skolhälsovård och primärvården har återkommande 
samverkan kring de aktuella behov som finns bland barn och ungdomar. 
Sedan många år tillbaka finns en väl etablerad mötesform för dessa frågor 
och den problematik som kan uppstå.  

För äldre medborgare som är i behov av social gemenskap hänvisar Tjörns 
vårdcentral patienter till Mötesplats Tjörn.  

När det gäller extraordinära händelser sker samverkan med Tjörns 
vårdcentral via krishanteringsrådet. Rådet och representanter från 
vårdcentralen träffas två gånger om året.  

Tjörns vårdcentral har även två representanter i ledningsgruppen för 
POSOM. Ytterligare tio personer från vårdcentralen är kopplade till denna 
funktion vid krissituationer. 
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6.1.9 Tjänsteman i beredskap 
Tjänsteman i beredskap är kommunens kontaktperson gentemot 
allmänheten, länsstyrelsen och andra myndigheter, andra kommuner och 
övriga aktörer i händelse av kris eller när service och andra funktioner inte 
är tillgängliga. I uppdraget ingår att föra ärenden vidare för åtgärd. 

6.1.10 Systematiskt brandförebyggande utbildning hem och fritid 
Utbildnings- och informationsinsatser för allmänheten utgör en viktig del av 
räddningstjänstens förebyggande verksamhet. Exempel på utbildningar som 
genomförs är en tre timmar lång gratisutbildning som handlar om att förstå, 
hitta, värdera och åtgärda risker i sin hem- och fritidsmiljö. Dessutom 
genomförs anpassade utbildningar om hemmets brandskydd för exempelvis 
äldre- och pensionärsorganisationer.  

Informationsinsatser om brand- och olycksförebyggande åtgärder 
genomförs årligen. Exempel på detta är i samband med olika 
sommararrangemang, kring första advent, i samband med julmarknader och 
kommunens olika informationsdagar om ”Säker och trygg kommun. En 
viktig del i kunskapsspridningen är information via media, via annonsering 
i lokalpress och Tjörns kommuns egna kanaler som webbplatsen tjorn.se 
och hushållstidning Vi på Tjörn.  

6.1.11 Vattensäker kommun 
Tjörns kommun har ambitionen att bli en vattensäker kommun i enlighet 
med Svenska Livräddningssällskapets (SLS ) riktlinjer. Ett antal aktiviteter 
har därför genomförts för att nå detta mål. Räddningstjänsten har till 
exempel 

! Tagit fram ett förslag på handlingsplan 
! Påbörjat dialog med barn- och utbildningsförvaltningen om 

simundervisning i skolan 
! Tagit fram en utbildning för kommunal personal i vattennära miljöer 
! Lagt ut information om vattensäkerhet på kommunens webbplats 
! Kompletterat livräddningsutrustning till säkerhetsdepån i turistbyrån 

där man även kan hyra flytvästar. 
Alla kommunens badplatser besiktas på våren. Badplatserna kontrolleras 
med hjälp av en checklista för skyddsrond på kommunala badplatser. 
Ansvarsfördelningen på badplatser som drivs av föreningar har förtydligats.  

I riskhanteringsgruppen har man haft en diskussion kring småbarn och 
drunkningsolyckor. Tjörns kommun kommer att ta del av det stödmaterial 
som Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) tagit fram.. 
Materialet innefattar riktlinjer och information om till exempel barn och 
pooler. Riskhanteringsgruppen bevakar även de EU-direktiv, som för 
närvarande bereds kring barn och drunkningsolyckor. 

Svenska Livräddningssällskapet samt Kustbevakningen har medverkat vid 
Mötesplats Säker och Trygg kommun.  
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Riskhanteringsgruppen har haft en aktiv dialog med uthyrare av ribbåtar 
som konkret lett till sänkta hastigheter.  

6.1.12 Evenemangssäkerhet 
Riskhanteringsgruppen, kultur- och fritidsförvaltningen, Malmö Stad samt 
GotEvent har inlett ett samarbete i syfte att ta fram en generell 
säkerhetsplan för evenemang. Säkerhetsplanen ska sedan anpassas till varje 
enskilt evenemang. Syftet med evenemangssäkerheten är att arrangörer ska 
känna sig säkra i sin roll, samt att besökare kan känna sig säkra och trygga. 

Tjörns kommun inspireras av den guide för evenemangssäkerhet som 
Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram.  

6.1.13 Rådet för folkhälsa och hållbar utveckling 
Rådet har under årens lopp utvecklat en bred samverkan med olika 
offentliga och frivilliga aktörer. Konkreta exempel på utåtriktade 
arrangemang är Amen-samtal vid Nordiska akvarellmuseet, föreläsningar i 
samverkan med äldreorganisationer och möten riktade till föräldrar kring 
teman som databeroende, droger och bötning. 

När det gäller personalaktiviteter handlar det om kompetensutveckling 
kring olika tema som berör Säker och trygg kommun.  

6.1.14 Säker och trygg förening 
Den höga olycks- och skadefrekvensen inom sporter som ridsport och 
ishockey har lett till att riskhanteringsgruppen tillsammans med kultur- och 
fritidsförvaltningen initierat utvecklingsprocessen kallad ”Säker och Trygg 
förening”. 

Kommunen arbetar aktivt med en fortbollsförening kring 
evenemangssäkerhet samt en ridklubb kring ett systematiskt 
skade/säkerhetsförebyggande arbete. Föreningarna har börjat använda 
framtaget pilotmaterial, dessutom sker erfarenhetsutbyte med andra 
kommuner och föreningar.  

6.2 Barn och ungdomar 
I mars 2010 presenterades resultaten av en nationell kartläggning kring 
elevers psykiska hälsa i årskurs 6 och 9. Resultaten diskuterades när rådet 
för folkhälsa och hållbar utveckling träffades i juni 2010. Utifrån dessa 
diskussioner har Tjörns kommun inför 2011 avsatt 5 miljoner för att 
förstärka insatserna för barn och ungdomar. Läs mer under 6.2.8 

6.2.1 Systematiskt arbete kring barnsäkerhet 

6.2.1.1 Samverkan BVC 

Barnavårdscentralen (BVC) vid Tjörns vårdcentral genomför obligatoriska 
hembesök till alla nyblivna föräldrar. Vid detta besök informeras 
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föräldrarna och det förs en dialog om olika skadeförebyggande teman, som 
exempelvis föräldrars alkoholvanor, barnsäkert hem och enkla 
omvårdnadstips. Dessutom erbjuds samtliga föräldrar en utbildning 
omfattande fem tillfällen, med bland annat information från NTF 
(Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande) och information om 
barnolycksfall samt hjärt- och lungräddning. Från och med våren 2010 
erbjuds föräldrarna även en utbildning som berör hem och fritid.  

Beträffande rutiner kring skadeförebyggande insatser bland barn genomförs 
en rad olika insatser. Representanter från BVC och kommunens olika 
förskolor träffas återkommande efter en utarbetad modell. Vid dessa möten 
lyfter BVC exempelvis behov kring olika skadeförebyggande insatser.  

6.2.1.2 Samverkan förskola och skola 

När det gäller den fysiska säkerheten vid kommunens förskolor/skolor 
genomför säkerhetssamordnare regelbundet besiktningar, som specifikt 
berör barnsäkerhet. Vid varje förskola, dagbarnvårdare och skola finns 
utarbetade rutiner kring barnsäkerhet. Uppföljning hur dessa rutiner 
efterföljs sker via arbetsplatsträffar samt via barn- och 
utbildningsförvaltningens kvalitetsarbete. Ett verktyg för att följa förekomst 
av skador bland barn är kommunens interna rapporteringssystem (Se 8.1.2).  

6.2.1.3 Trafiksäkerhet för barn 

Som en del i kommunens systematiska trafiksäkerhetsarbete (se avsnitt 
6.1.6) finns trafiksäkerhetsfrågorna för barn. En prioriterad fråga i 
kommunens samtal med vägföreningarna är hur man kan skapa bra och 
säkra skolvägar.  

Dessutom gör kommunen i samarbete med skolorna och föräldraföreningar 
informationsinsatser om exempelvis värdet av att låta barnen cykla eller gå 
till skolan för att minska trafiken. Här tar kommunen hjälp av andra 
organisationer som NTF (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens 
Främjande), försäkringsbolag och Vägverket.  

6.2.2 Nationellt pilotprojekt Föräldrastöd  
Olika former av skadeförebyggande insatser är ett viktigt område i det 
föräldrastödjande arbetet. Tjörns kommun ingår tillsammans med 
kommunerna Stenungsund, Kungälv, Ale och Öckerö samt Göteborgs 
universitet i ett nationellt pilotprojekt från Folkhälsoinstitutet kring 
föräldrastöd. Projektet syftar till att implementera den nationella strategin 
för utvecklat föräldrastöd. Målsättning på Tjörn är bland annat att:  

! Kartlägga vilka former av föräldrastöd som efterfrågas av föräldrarna. 
! Tillgodose att utbudet stämmer överens med efterfrågan. 
! Engagera och öka samverkan mellan fler aktörer i samhället. 
! Öka antalet arenor och mötesplatser för föräldrar. 
! Utveckla metoder/strategier för att sprida kännedom om vilket stöd 

som erbjuds i kommunerna. 
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6.2.2.1 Active Parenting 

Tjörns kommun erbjuder sedan 2005 alla föräldrar med barn i förskolan och 
skolan möjlighet att delta i Active Parenting. Kursens syfte är att främja och 
stärka barnens, ungdomarnas och föräldrarnas hälsa på Tjörn.  
Kursen innehåller bland annat följande:  

! Hur olika metoder påverkar barnets beteende. 
! Hur valmöjligheter minskar maktkamp. 
! Hur man stärker barns mod, självkänsla och ansvarstagande. 
! Hur man lär sig förstå barns behov och beteende. 

6.2.2.2 Örebro prevention program 

Tjörns kommun har sedan hösten 2007 arbetat med Örebro prevention 
program (ÖPP). Programmet är ett stöd vid långsiktigt arbete för att minska 
alkoholkonsumtionen hos unga. Via programmet får föräldrar till 
högstadieelever information om alkohol vid flertalet tillfällen. Satsningen är 
långsiktig och kommunen utbildar regelbundet nya presentatörer. Vidare 
genomförs återkommande uppföljningsmöten med redan utbildade 
presentatörer.   

6.2.3 Störa Langningen 
Även i det alkoholförebyggande arbetet är kommunen en viktig arena, 
främst när det gäller tillsyn av åldersgränser och förebyggande arbete i 
skolan.  

Vid skolavslutningarna deltar Tjörns kommun, i samverkan med regionens 
övriga kommuner, i kampanjen ”Störa Langningen”. I samband med 
kampanjen besöker räddningstjänsten och folkhälsosamordnaren cirka 40 
butiker i kommunen för att informera om kampanjen och dela ut 
kampanjmaterial som exempelvis affischer.  

6.2.4 Likabehandlingsplaner  
Sedan 1 april 2006 gäller lagen om förbud mot diskriminering och annan 
kränkande behandling av barn och elever (SFS 2006:67). Varje skola på 
Tjörn har tagit fram likabehandlingsplaner som konkretiserar skolans 
förebyggande insatser, elevinflytande, kompetensutveckling för personal 
och åtgärder vid akuta händelser.  

6.2.5 Hot- och våldprojekt Skolverket 
Det har under senare år förekommit hot om våld och flera grova våldsbrott i 
Sveriges skolor. Minst 2 000 niondeklassare (drygt 2 procent av alla i 
Sverige) utsätts varje år för så pass grovt våld i skolan att de behöver 
uppsöka någon form av sjukvård. Pojkar i högstadiet drabbas oftare än 
andra. Det finns en tydlig koppling mellan våld och mobbning.  

Tillsammans med Skolverket har barn- och utbildningsförvaltningen i 
Tjörns kommun fått medel för att genomföra en utvecklingsinsats kring att 
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förbättra beredskapen i att hantera hot och grövre våld i grund- och 
gymnasieskolan. I arbetet ingår att:  

! Regelbundet genomföra en kartläggning. 
! Planera vilka insatser som ska genomföras under året för att nå målen i 

likabehandlingsplanen. 
! Bestämma vem som ansvarar för att insatserna genomförs och följs 

upp. 
! Ta fram och beskriva rutiner för hur information kan spridas till 

exempelvis föräldrar. 
! Ta fram och beskriva rutiner för hur akuta situationer ska hanteras och 

lösas när elever har utsatts för trakasserier eller kränkande behandling.  
! Arbetet med likabehandlingsplanerna integreras med ordningsregler 

och det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
I projektet genomförs utbildningsinsatser via en seminarieserie med Zelma 
Fors, psykolog vid Göteborgs universitet. En utbildning ska också 
arrangeras för likabehandlingssamordnare, trygghetsteamen och övrig 
personal. Inom skolan har ett antal representanter från olika stadier inom 
skolan, även gymnasiet, gått en riktad högskoleutbildning kring dessa 
frågor. Tillsammans bildar dessa representanter ett nätverk. Den 
övergripande samordningen sker via en styrgrupp där skolledarna ingår.   

6.2.6 Tobaks-projekt 
Forskning visar mycket tydligt att ett effektivt tobaksförebyggande arbete i 
barnomsorg och skola minskar alkohol- och droganvändandet hos unga. Att 
se till så att tobakslagen efterlevs, både när det gäller försäljning och 
näringsställen, är andra viktiga insatser på den kommunala sidan.  

I december 2008 beviljades kommunerna Tjörn och Stenungsund ett 
tvåårigt projekt från Statens Folkhälsoinstitut. Projektets övergripande syfte 
är att utveckla metoder och strategier som verkar tobaksförebyggande mot 
barn- och ungdomar.  

Projektet har bland annat resulterat i att:  

! Mödravårdscentralerna i kommunerna har intensifierat sitt arbete med 
tobaksavvänjning bland gravida mammor. 

! På uppdrag av strategiska samordningsgruppen har det bildats en 
arbetsgrupp, som under hösten 2009 arbetat fram en ”röd tråd” i hur 
Tjörns kommun ska verka tobaksförebyggande. I arbetsgruppen har det 
ingått representanter från primärvården, folktandvården och skolan.  

! Folktandvården på Tjörn i samverkan med Folktandvården i 
Stenungsund har utarbetat lektionsmallar som ska användas vid Tjörns 
grundskolor.  
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6.2.7 Samverkan barn- och ungdomskultur 
Folkhälsoinstitutet1 har publicerat flera rapporter kring kulturens betydelse 
för hälsan. Tjörn har ett antal aktörer som arrangerar kultur för, av och med 
ungdomar. Exempel är musikskolan, skolan, kultur- och fritidscentra, 
bibliotek, kyrkliga församlingar, Saga bio och teater, musikföreningen 
Moliendo och Nordiska akvarellmuseet.  

Under de senaste åren har Tjörns kommun arbetat mycket aktivt för att 
forma en hållbar och framåtsyftande samarbetsstruktur och ett nätverk där 
alla som jobbar med barn- och ungdomskultur på Tjörn ingår. Sedan två år 
tillbaka finns en samverkansgrupp kring barn- och ungdomskultur. I 
gruppen ingår representanter från social-, barn- och utbildnings- samt 
kultur- och fritidsförvaltningen. En handlingsplan för en samordnad och 
stärkt barn- och ungdomskultur har arbetats fram under perioden  
april 2009 -januari 2010. 

6.2.8 Trygghetsteam 
Vid samtliga grundskolor i Tjörns kommun finns trygghetsteam, med 
uppdrag att hantera frågor kring diskriminering och kränkande behandling. 
I trygghetsteamen ingår exempelvis elevhälsovård, pedagoger, 
fritidspersonal och skolledning. 

                                                 
1 www.fhi.se 
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6.3 Medarbetare  

6.3.1 Personskydd för anställda och förtroendevalda 
Enligt säkerhetspolicyn ”Ett tryggare Tjörn” ska Tjörns kommun arbeta 
aktivt för ett säkert personskydd för samtliga anställda och förtroendevalda 
i kommunen. De personer som anses vara speciellt utsatta i sitt arbete ska få 
utbildning i våldsförebyggande bemötande och arbete. De ska också ha 
överfallslarm som är kopplade till aktiva åtgärder och de ska ha anpassade 
lokaler.  

6.3.2 Projektering och säkerhetsbesiktningar  
Vid alla ny-, om- och tillbyggnader ska riskhanteringsgruppens synpunkter 
i möjligaste mån beaktas. En tydlig målsättning är även att det varje år ska 
göras 15 säkerhetsbesiktningar på kommunala byggnader/anläggningar. Ett 
femtiotal frågor ställs till den verksamhetsansvarige vid besiktningen. Vid 
samma tillfälle görs också en besiktning av lokalerna.  

6.3.3 Generella säkerhetsutbildningar för personal 
Utifrån säkerhetspolicyn har riskhanteringsgruppen formulerat en 
utbildningsplan, som inkluderar tre obligatoriska utbildningar; 
barnolycksfall, HLR-vuxna och förebyggande brandkunskap. Utbildningen 
i barnolycksfall får personal som arbetar inom skolan som exempelvis 
lärare, lokalvårdare, måltidspersonal, fastighetsskötare etc. De två andra 
utbildningarna ska alla medarbetare få. Målsättningen är att medarbetarna 
ska få utbildningarna vart tredje år. 

6.3.4 Utbildning i rätt medicinering 
Varje enskild person som i sitt arbete ska ha hand om läkemedel på 
delegation träffar medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) för 
genomgång. Det finns ett utbildningsmaterial som varje enskild person läser 
igenom och sen diskuterar med MAS. För att kvalitetssäkra verksamheten 
genomförs även kunskapsprov. 

Alla semestervikarier i äldreomsorgen får en cirka två timmar lång 
utbildning där MAS går igenom läkemedelshantering som exempelvis olika 
läkemedelsformer, olika administrationssätt, signering av läkemedel samt 
lagar och författningar som styr verksamheten. Målet är att all personal 
inom äldreomsorgen, som ska hantera läkemedel, ska få liknande utbildning 
vart tredje år. 

6.3.5 Förflyttningsteknik för vård- och omsorgspersonal 
Årligen utbildar äldreomsorgen undersköterskor till instruktörer i 
förflyttningsteknik. Syftet med utbildningen är att förebygga 
belastningsskador bland medarbetarna.  

Målsättningen är att det alltid ska finnas någon med kompetens att tillgå vid 
behov av förflyttningsteknik. 
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6.4 Äldre 
Ett av de prioriterade områdena i ansökan är trygghetsinsatser för äldre. 
Folkhälsoplanerare, samordnare för Mötesplats Tjörn, Fixar-Mariette och 
avdelningschef vid äldreomsorgen träffas återkommande för att följa upp 
och formulera nya målsättningar. För förankring av det skadeförebyggande 
arbetet utgör även referensgruppen kring äldres säkerhet, trygghet och hälsa 
”Äldre kan” en viktig resurs. 

6.4.1 Äldre kan – referensgrupp äldres säkerhet, trygghet och 
hälsa. 
Äldre kan är en referensgrupp till Mötesplats Tjörn (se 6.4.2). Gruppen 
består av representanter från samtliga av Tjörns pensionärsorganisationer 
och Röda Korsets kretsar. Gruppen ska arbeta som en referensgrupp för 
äldres trygghet, säkerhet och hälsa.  

6.4.2 Äldreplanen  
Efter en aktiv dialog med brukare och pensionärsorganisationer godkändes 
äldreplanen av kommunstyrelsen år 2008. I planen preciseras sex kriterier, 
som utgör grunden för kvaliteten i äldreomsorgen: 

! aktivt och meningsfullt liv 
! kontinuitet 
! trygghet och säkerhet 
! integritet 
! valfrihet och inflytande 
! anhöriga. 

6.4.3 Mötesplats Tjörn 
Ensamhet och isolering är en riskfaktor för exempelvis fallskador. 
Mötesplats Tjörn förmedlar frivilliga insatser till personer som är i behov av 
stöd, hjälp och social gemenskap. Det är också en mötesplats för invånare 
som vill träffa andra människor. 2009-2011 finansieras Mötesplats Tjörn av 
socialnämnden i Tjörns kommun och Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN 
4).  

Mötesplats Tjörn har följande målsättningar:  

! Utveckla säkerhetsronder till att även omfatta punkter kring att bryta 
isolering och ensamhet. 

! Etablera långsiktiga strukturer när det gäller den organisatoriska 
uppbyggnaden av gruppverksamheter.  

! Återkommande utveckla nya grupper utifrån de behov/intresse som 
finns och även koppla dessa grupper till anhörigstödet.  

! Utbilda nya frivilliga handledare till att leda självgrupper.   
! Med stöd av studenter genomföra uppföljning av Mötesplats Tjörns 

verksamhet. 
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6.4.4 Fallskadeprevention 
Utifrån Statistiska Centralbyråns (SCB) skadeatlas från år 2004, baserad på 
dödsorsaks- och sjukvårdsregistren från åren 1988–1992, inledde Tjörns 
kommun ett strukturerat arbete kring äldres säkerhet. Målsättningarna är 
följande:  

! Utökad samverkan med pensionärsföreningarna kring förebyggande 
aktiviteter som studiecirklar, föreläsningar och hembesök. 

! Förbättrad samverkan med primärvården kring rådgivning i samband 
med besök hos läkare och distriktsköterska. 

! Genomföra fortbildning tillsammans med hemtjänstens och 
kommunrehabs personal kring praktiskt skadeförebyggande arbete. 

! Fortsatt satsning på fysisk aktivitet på recept. 
! Utökad samverkan med Tjörns bostadsbolag kring skadeförebyggande 

insatser. 
! Förbättrad olycksfallsregistrering vid vårdcentral och sjukhus. 

6.4.5 Fixar-hjälp till äldre 
Fixar-hjälpen erbjuds alla invånare som fyllt 67 år och som behöver hjälp 
med sådant som man känner att man inte längre klarar själv. Det kan 
exempelvis vara att hänga upp gardiner, byta glödlampa, kontrollera 
brandvarnare eller utföra andra enklare sysslor som kräver att man ställer 
sig på en stol eller klättrar. Hjälpen kan innebära minskat lidande för den 
enskilde och ger lägre sjukvårdskostnader för samhället.  

På Tjörn kallas denna funktion ”Fixar-Mariette” och är en permanent tjänst 
i Tjörns kommun. Tjänsten utgår från Mötesplats Tjörn i Kållekärr.  

Fixar-Mariette gör även hembesök hos äldre över 80 år. Målsättningen med 
hembesöket är att ge råd, stöd och information som kan bidra till att skapa 
större trygghet och som i sin tur medför att de äldre kan bevara eller 
förbättra hälsan samt bibehålla förmågan att fungera aktivt och självständigt 
så länge som möjligt. Den enskildes bostadsförhållande uppmärksammas, 
såväl trivsel som säkerhet beträffande inne- och utemiljö. I samband med 
hembesöket informeras även om vilka hjälpinsatser som finns att tillgå från 
både kommunen och vårdcentralen och om vilka sysselsättningar och 
sociala mötesplatser som finns i kommunen.  

Fixar-Mariette medverkar också vid olika utåtriktade insatser och möter 
frivilligorganisationerna i olika sammanhang.  

6.4.6 Boken kommer  
”Boken kommer” är en personlig biblioteksservice till personer som på 
grund av ålder, sjukdom, rörelsehinder eller annan funktionsnedsättning har 
svårt att komma till biblioteket. Ungefär en gång i månaden åker 
bibliotekarien hem till låntagaren med böcker, ljudböcker, musik och film 
utifrån låntagarens önskemål. Tjänsten är helt kostnadsfri och har funnits i 
kommunen sedan 2006. Sett ur ett skadeförebyggande perspektiv är 
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insatsen viktig, eftersom ”Boken kommer” förebygger social isolering och 
risk för olyckor.  

6.4.7 Närbussen  
Närbussen är en lokal busslinje som enbart går på Tjörn. Den går alla 
vardagar i större delen av kommunen. Alla är välkomna att åka med 
närbussen men den är i första hand tänkt som en service för de äldre. Den 
som vill åka med närbussen ringer till bussbolaget och beställer sin resa. 
Bussen hämtar vid dörren och chauffören hjälper till med av- och 
påstigning. Resan går sedan till exempelvis affären, apoteket eller 
vårdcentralen. Sett ur ett skadeförebyggande perspektiv är insatsen viktig, 
eftersom ”närbussen förebygger social isolering och risk för olyckor.  

7. Högriskgrupper och miljöer 
 – indikator 3 
”Program riktade mot högriskgrupper och miljöer samt program som 
främjar säkerhet för utsatta grupper.” 

I följande avsnitt beskrivs exempel på riktade program och insatser för 
riskgrupper som barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättning 
och andra utsatta grupper. I beskrivningarna nedan har vi tagit hänsyn till 
specifika riskmiljöer samt hur dessa identifieras och underlag för 
prioriteringar och åtgärdsprogram. 

7.1 Arbetsskador i kommunen 
Utifrån statistiken kring arbetsskador kan man utläsa att män i Tjörns 
kommun skadar sig i större utsträckning än män både i länet och i riket i 
stort. Det omvända gäller för de kvinnliga förvärvsarbetarna i kommunen. 
Robert Ekman vid Myndigheten för Samhällsberedskap har presenterat 
denna statistik för riskhanteringsgruppen under våren 2011 och en 
diskussion kring resultaten och tänkbara åtgärder är påbörjad. 

7.2 Familj, barn och ungdomar 

7.2.1 Västbas 
Ett strukturerat arbete och tidiga insater kring barn- och ungdomar med 
särskilda behov förebygger utanförskap och olika former av riskbeteende.  

Under våren 2008 inledde barn- och utbildningsförvaltningen, 
socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen ett 
samverkansprojekt. Projektet leds av Sveriges kommuner och landsting 
(SKL) i samverkan med Institutet för utveckling av metoder för socialt 
arbete (IMS). Syftet är att förbättra arbetet med barn upp till 12 år som 
riskerar att utveckla ett normbrytande beteende. Ett sätt att göra detta är att 
fördela och förtydliga ansvarsrollerna och förbättra samverkan mellan 
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kommun och vårdgivare så att bästa möjliga stöd kan erbjudas de unga. 
Arbetsprocessen kallas numera Västbas. 

I Tjörns kommun har det bildats en grupp med representanter från förskolan 
(specialpedagog), grundskolan (skolsköterska, kuratorer, specialpedagog 
och skolpsykolog), individ- och familjeomsorgen (socialsekreterare och 
socialpedagog), kultur- och fritidsförvaltningen (ungdomskonsulenter) och 
barnhälsovård/primärvård (psykolog).  

7.2.2 MiniMia 
Ungdomsenkäten från år 2008 visade på behovet av att förstärka insatserna 
kring ungdomars alkohol- och drogvanor. Socialförvaltningen fick även allt 
fler frågor relaterade till ett bruk av narkotika eller överkonsumtion av 
alkohol.  

Länsstyrelsen beviljade år 2008 medel för att utveckla samverkan mellan 
socialtjänstens handläggare och ungdomsmottagningens personal när det 
gäller att fånga upp gruppen unga vuxna som ligger i riskzonen för att 
utveckla ett missbruk. Denna verksamhet fick i Tjörns kommun namnet 
MiniMia. 

MiniMia är en del av individ- och familjeomsorgens (IFO:s) ordinarie 
verksamhet. Målgrupper för verksamheten är:  

! Ungdomar som är under 24 år och har frågor eller bekymmer som rör 
droger.  

! Anhörig/vän som är orolig över att ens barn, släkting eller kompis 
missbrukar droger.  

! Personal som arbetar med ungdomar och är orolig för en ung persons 
missbruk  

7.2.3 Familjecentrum 
Familjecentrum Tjörn startades den 1 januari 2009. Familjcentrum arbetar 
direkt gentemot barn, ungdomar och föräldrar. Familjecentrum är en del av 
individ- och familjeomsorgen och har följande uppdrag:  

! Boende för ungdomar mellan 12–21 år under både längre och kortare 
tid. Vid en längre tids boende bor ungdomen först i ett rum. Därefter 
finns möjlighet att få flytta till egen lägenhet.  

! Familjecentrum erbjuder även så kallat utökat kontaktmannaskap där 
behandlingsassistenterna kan stötta ungdomen i skolan, på fritiden och 
i hemmet.  

! Boende för barn och deras föräldrar vid krissituationer eller när en 
fördjupad utredning krävs.  

! Genom Familjecentrum kan familjer, barn och ungdomar även få 
familjebehandling i RePulse ART – känslokontrollträning – 
individuella samtal eller erbjudas drogtester. 

! Kvinnofridsboende. 
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! Familjecentrum kan erbjuda ett akutboende om det händer något 
extraordinärt, som exempelvis en brand i hemmet.  

Familjecentrum erbjuder även serviceinsatser till familjer som har behov av 
tillfälligt stöd.  

7.2.4 Familjerådgivning  
I samverkan med Stenungsunds kommun och Orust kommun finansierar 
Tjörns kommun familjerådgivning. Verksamheten erbjuder samtal vid 
problem i parrelationen eller andra relationer.  

7.2.5 Livbojen  
Sammantaget uppskattar man att det i genomsnitt finns tre elever i varje 
klass som har föräldrar med missbruk eller psykisk ohälsa. Livbojen är en 
stödgruppsverksamhet som riktar sig till dessa barn. Målgruppen är barn i 
åldrarna 7-12 år och ungdomar i åldrarna 12-18 år som lever i familjer där 
det förekommer missbruk och/eller psykisk ohälsa.  

Verksamhetens övergripande mål är att ge barn och ungdomar möjlighet att 
hantera sin situation. Arbetet utformas efter barnens/ungdomarnas behov. 
Många upplever att de är ensamma om sina problem. Att då få möjlighet att 
träffa andra barn med liknande erfarenheter är värdefullt. På Livbojen får 
barnen en chans att utvecklas tillsammans med andra i grupp under 
organiserade former.  

Livbojen är ett samarbetsprojekt mellan Tjörns kommun, Stenkyrka 
kyrkliga samfällighet och Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN 4).  

Under terminen träffas respektive barn- och tonårsgrupp en gång i veckan. 
Varje termin startas nya grupper som anpassas efter ålder och behov. 

Exempel på aktiviteter som genomförts under 2010 

! Informationsträffar för skola, resurscentrum, kyrkan, förskola och 
fritidshem 

! Livbojen har tagit emot flertalet studiebesök bland annat från 
Familjerådgivningen, skolpersonal, åttondeklasserna från 
Häggvallskolan, Vuxen- och arbetsmarknadsavdelningen, Barn- och 
ungdomsenheten 

! Familjecentrum erbjuder även så kallat utökat kontaktmannaskap där 
behandlingsassistenterna kan stötta ungdomen i skolan, på fritiden och 
i hemmet.  

! Livbojen/trappan har varit delaktiga i framtagande av riktlinjer för 
bemötande och omhändertagande när det gäller våld i nära relationer. 

! Representanter från Livbojen har varit på årsmöte hos Rädda Barnen 
och berättat om verksamheten.  

! Livbojens personal har varit på studiebesök på Solrosen i Göteborg. 
Verksamhet för barn som har en förälder i fängelse.  

! En ny broschyr har tagits fram för Livbojen 
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7.2.6 Fältarbete i samverkan  
Under år 2009 tog den strategiska samverkansgruppen fram en plan 
gällande fältarbete i Tjörns kommun. Planen konkretiserar olika aktörers 
uppdrag, såväl kommunens egna som ideella föreningar.  

Ett lyckat exempel på samverkan är räddningstjänstens samarbete med 
Tjörns nattvandrarförening. Under 2009 rapporterades om oroligheter på 
nattbussarna till och från Tjörn. Räddningstjänsten, Nattvandrarna och 
Västtrafik inledde då ett samarbete som innebar att personer från 
Nattvandrarna fanns med på bussarna. Som ett resultat kan man nu se att 
oroligheterna minskat. 

7.2.7 Suicidprevention barn- och ungdomar 
Tjörns kommun arbetar med strategier för att förebygga självmord inom 
ramen för det främjande arbetet som sker bland barn och ungdomar. Likt 
många andra svenska kommuner har Tjörns kommun ett behov av att 
formulera en konkret handlingsplan kring suicidprevention. Detta har blivit 
extra tydligt efter några konkreta fall den senaste femårsperioden. Under 
våren 2011 kommer samtliga kuratorer vid grundskolan och gymnasiet 
delta i en kompetensutveckling i psykisk livräddning arrangerad av Västra 
Götalandsregionen. Kompetensutvecklingen ska ses som ett led i 
utvecklandet av en handlingsplan. Tidigare i ansökan står beskrivet de olika 
insatser som Tjörns kommun gör idag för att främja psykisk hälsa. Exempel 
på sådana insatser är arbetet med föräldrastöd, MiniMia och projektet kring 
hot och våld. 

7.3 Personer med funktionsnedsättning  

7.3.1 Handikapplan Tjörns kommun  
I december 2006 antog Tjörns kommun handikapplanen. Syftet med planen 
är att ge nämnder, styrelser och förvaltningar underlag och vägledning för 
beslut om mål och insatser. Vid arbetet med Tjörns handikapplan har 
kommunen utgått ifrån FN:s 22 standardregler, där visionen är att ge 
människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet. I planen har 
kommunen valt att fokusera på några av dessa regler. För att underlätta 
uppföljningen av planen innehåller varje punkt konkreta åtgärder, tidpunkt 
för när åtgärderna ska verkställas, kostnadsberäkning samt uppgift om vem 
som är ansvarig för att åtgärderna genomförs. Planen har reviderats under 
hösten 2010.  

7.3.2 Sibräcka Änglar  
I samverkan med föreningslivet har grannkommunerna Tjörn och Orust 
initierat ett fotbollslag, Sibräcka Änglar, för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning. I dagsläget består laget av cirka 15 män och kvinnor. 
Sibräcka Änglar tränar regelbundet och deltar i seriespel. Utvärderingen 
som är gjord bland lagets spelare och anhöriga visar att laget fyller en 
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meningsbärande funktion och är ett konkret verktyg för att bryta social 
isolering.   

7.3.3 Dagar kring funktionsnedsättning  
I samverkan med Stenungsunds kommun och Orust kommun genomförs 
årligen utåtriktade dagar för allmänheten kring funktionsnedsättning. Vid 
dessa dagar deltar kommunens representanter, utställare från de lokala 
handikapporganisationerna samt externa föreläsare.    

7.4 Andra utsatta grupper   

7.4.1 Övergripande handlingsplan Våld i nära relationer 
Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhällsproblem och en allvarlig 
typ av brottslighet. Den största delen av mäns våld mot kvinnor begås av 
någon som kvinnan har eller har haft en relation till. Omräknat till hela 
befolkningen i denna åldersgrupp innebär det i storleksordningen 60 000 
kvinnor. Över 70 procent av dessa beräknas ha blivit utsatta för våld av en 
närstående person eller en bekant. Även om förövaren i vissa fall också 
varit en kvinna kan det konstateras att merparten av gärningsmännen är 
män. 

Kommunfullmäktige i Tjörns kommun antog i april 2009 en övergripande 
handlingsplan kring våld i nära relationer. Planens övergripande mål är att:  

! Kvinnor i Tjörns kommun ska leva utan rädsla och själva kunna 
bestämma över sina liv samt att barnens situation alltid ska vara 
prioriterad. 

! Utveckla metoder och samverkansrutiner i Tjörns kommun kring temat 
våld i nära relationer. 

! Våld i nära relationer ska vara ett prioriterat område i ”Rådet för 
folkhälsa och hållbar utveckling”.  

En utvecklingsgrupp har bildats bestående av representanter från 
socialtjänsten, polisen, äldreomsorgen, avdelningen för 
funktionsnedsättning, hälso- och sjukvården, resurscentrum/skolan, 
folkhälsorådet samt kvinnojouren i Stenungsund. Dessutom har ett nätverk 
med kontaktpersoner från de olika organisationerna/enheterna bildats. 
Målet är att kontaktpersonen ska besitta specialkompetens inom området 
och att ha möjlighet att ”lotsa” när problematiken uppstår inom den egna 
organisationen. Kontaktpersonerna får på detta sätt även en 
nulägesbeskrivning av problemets omfattning i Tjörns kommun.  
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7.4.2 Familjecentrum i samverkan med kvinnojouren 
I samarbete med Stenungsunds kommun arbetar Tjörns kommun för att 
starta en kvinnojour på Tjörn. 

7.4.3 Krismottagning för män och kvinnor  
I samverkan med Stenungsunds kommun och Orust kommun finansierar 
Tjörns kommun krismottagningarna för män och kvinnor. 
Krismottagningarna arbetar med relationsrelaterade problem. 

8. Dokumenterar skadors frekvens och 
orsaker – indikator 4 
”Program som dokumenterar skadors frekvens och orsaker som möjliggör 
uppföljning av förebyggande åtgärder.” 

För att framgångsrikt kunna förebygga skador måste man veta hur 
verkligheten ser ut. Hur och var inträffar skador och olycksfall? Vilka råkar 
ut för olycksfall? Dokumentation och kartläggning är nödvändig för att 
insatser ska riktas till de grupper som verkligen behöver det.  

Indikator fyra beskriver den statistik och information som Tjörns kommun 
har tillgång till. Nedanstående statistik har varit ett underlag för 
prioriteringar. Statistiken visar tydligt att det krävs ett aktivt arbete med 
barn- och ungdomar i Tjörns kommun.  

8.1 Nulägesanalys Tjörns kommun 

8.1.1 Hela befolkningen 
Sett ur ett nationellt perspektiv har Tjörns kommun låga siffror när det 
gäller förekomsten av självmord.  

Självmord  
år 2004-2008 

Kommunen Länet Riket 

Kvinnor 0,6 0,9 0,9 

Män 2,1 2,4 2,3 

Tabell 2 Antal självmord/10 000 invånare. Källa: Socialstyrelsen, Dödsorsaksregistret 
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När det gäller människor i Tjörns kommun som vårdats i sluten sjukhusvård 
utgjorde olyckor 93 procent av alla skadefallen år 2008. I nedanstående 
diagram redovisas antalet omkomna Tjörnbor i olyckor per år och under 
perioden 1970 till 2007. Siffrorna anger medelvärden för respektive 
decennium. För männen syns en neråtgående trend Antalet omkomna män 
och kvinnor tenderar att bli ungefär lika många. 
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Diagram 1 Antal dödade i olyckor på Tjörn per år, medelvärden för respektive decennium. Källa: 
Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen. 
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För att studera hur risken att omkomma i olyckor förändrats över tid måste 
hänsyn också tas till befolkningsutvecklingen i kommunen. I diagram 2 
framgår att ökningen mellan 1970-talet och 1980-talet för män är betydligt 
lägre än i diagram 1. Detta talar för att ökningen i mångt och mycket är ett 
resultat av befolkningsökning i kommunen.  

Av diagram 2 framgår också att den nedåtgående trenden i risk är starkare 
än den nedåtgående trenden i antal i diagram 1. Ur bägge figurerna går att 
utläsa en ökning bland olycksdödade kvinnor mellan 1990-talet och 2000-
talet. Denna trend syns i hela landet och är där även tydlig för män. Orsaken 
till denna ökning står bland annat att finna i en åldrande befolkning. 

En annan utvecklingstrend som ses inom Tjörns kommun såväl som i 
övriga landet är en stor omfördelning mellan olyckstyper. På 1970-talet 
utgjorde trafikolyckorna i Tjörns kommun en tredjedel av olyckor med 
dödlig utgång medan motsvarande andel på 2000-talet är 6 procent. För 
fallolyckor med dödlig utgång gäller en omvänd utveckling. Dessa har 
istället mer än fördubblats under samma tidsperiod.  
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Diagram 2 Antal dödade i olyckor på Tjörn per år och per 1 000 invånare, medelvärden för 
respektive decennium. Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen. 
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För att beskriva olycksutvecklingen i kommunen har vi också använt oss av 
uppgifter över antal vårdade i sluten sjukhusvård. Det innebär att 
vederbörande ska ha skadats så pass allvarligt att han eller hon varit inlagd 
på sjukhus i minst 24 timmar. Att finnas i detta register innebär att personen 
är skriven i Tjörns kommun, men det betyder inte att olyckan behöver ha 
inträffat inom kommunen2. Det kan till exempel röra sig om en trafikolycka 
som skett i en helt annan del av landet.  

För både män och kvinnor i åldern 18 till 64 år finns en svagt nedåtgående 
trend (se diagram 3). Denna nedåtgående trend förstärks om hänsyn tas till 
befolkningsutvecklingen under perioden. 

 

                                                 
2 Detta gäller även för redovisningen av antalet döda i olyckor.  
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Diagram 3 Antal slutenvårdade män och kvinnor (18-64 år) per år till följd av olyckor under perioden 
1987-2008. Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen 
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I tabell 3 och 4 jämförs olyckssituationen i Tjörns kommun med andra 
kommuner i GR regionen.  

 Antal döda år 1970 till och 
med år 2007 

Genomsnittligt antal döda 
per år 

Antal döda per år och per 
1000 invånare 

 Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt 

Ale 274 142 416 7,2 3,7 10,9 0,60 0,32 0,46 

Alingsås 402 251 653 10,6 6,6 17,2 0,67 0,41 0,54 

Göteborg 3557 2428 5985 93,6 63,9 157,5 0,43 0,28 0,35 

Härryda 239 115 354 6,3 3,0 9,3 0,48 0,24 0,36 

Kungsbacka 487 260 747 12,8 6,8 19,7 0,49 0,27 0,38 

Kungälv 330 172 502 8,7 4,5 13,2 0,53 0,28 0,40 

Lerum 297 157 454 7,8 4,1 11,9 0,49 0,26 0,37 

Lilla Edet 184 94 278 4,8 2,5 7,3 0,77 0,42 0,60 

Mölndal 555 333 888 14,6 8,8 23,4 0,58 0,34 0,45 

Partille 292 163 455 7,7 4,3 12,0 0,52 0,29 0,40 

Stenungsund 236 117 353 6,2 3,1 9,3 0,68 0,35 0,52 

Tjörn 161 77 238 4,2 2,0 6,3 0,64 0,32 0,48 

Öckerö 137 54 191 3,6 1,4 5,0 0,67 0,27 0,47 

SUMMA 7151 4363 11514 188,2 114,8 303,0 0,49 0,29 0,39 

Tabell 3 Antal döda till följd av olycksfall fördelade på kön och kommun i GR kommunerna år 1970 – 
2007. Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen 2009 
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 Antal slutenvårdade år 
1987 till år 2008 

Genomsnittligt antal 
slutenvårdade per år 

Genomsnittligt antal 
slutenvårdade per år och 
per 1000 invånare 

 Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt 

Ale 3280 2773 6053 149 126 275 11,56 10,09 10,84 

Alingsås 3683 4347 8030 167 198 365 9,82 11,13 10,49 

Göteborg 53469 61139 114608 2430 2779 5209 10,82 11,86 11,35 

Härryda 3353 3008 6361 152 137 289 10,25 9,38 9,82 

Kungsbacka 7050 6582 13632 320 299 620 10,25 9,60 9,93 

Kungälv 4313 3902 8215 196 177 373 10,76 9,74 10,25 

Lerum 3613 3238 6851 164 147 311 9,42 8,43 8,92 

Lilla Edet 1826 1536 3362 83 70 153 12,48 11,05 11,79 

Mölndal 6332 6519 12851 288 296 584 10,60 10,59 10,59 

Partille 3587 3600 7187 163 164 327 10,22 10,06 10,14 

Stenungsund 2539 2099 4638 115 95 211 11,09 9,41 10,26 

Tjörn 1825 4647 3472 83 75 158 11,15 10,60 10,88 

Öckerö 1451 1178 2629 66 54 120 11,25 9,31 10,29 

SUMMA 96321 101568 197889 4378 4617 8995 10,68 11,00 10,85 

Tabell 4 Antal slutenvårdade till följd av olycksfall fördelade på kön och kommun i GR kommunerna år 
1987 – 2008. Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen 2009 

 



 
 
 

 

 Sida 41 (59) 
Ansökan Säker och Trygg kommun  

I diagram 4 och 5 redovisas det genomsnittliga antalet döda i olycksfall per 
1 000 invånare och år samt det genomsnittliga antalet slutenvårdade i 
olycksfall per 1 000 invånare och år.  

 
Diagram 4 Genomsnittligt antal döda i olycksfall per 1 000 invånare och år. Källa: 
Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen 

 
Diagram 5 Genomsnittligt antal slutenvårdade i olycksfall per 1 000 invånare och år. 
Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen 
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Sett till nationella siffror och färdsätt vid dödsolyckor i trafiken tillhör 
bilister och motorcyklister de mest frekvent kategorierna vid dödsfall. När 
det gäller olyckstyp i Västra Götaland år 2009, toppades denna kategori av 
singelolyckor bland motorförare, följt av möte mellan två motorfordon samt 
olyckor bland gående.3  

Via Transportstyrelsen och rapporteringssystemet Strada har utdrag mellan 
2003-2010 tagits fram lokalt på Tjörn. Utdraget innefattar trafikolyckor 
som är kända för polisen och/eller sjukvården. 

Typ av olycka Antal olyckor 

Singelolycka (motorfordon) 90 

Möte (motorfordon) 24 

Omkörning (motorfordon) 1 

Upphinnande (motorfordon) 50 

Avsväng (motorfordon) 39 

Korsande (motorfordon) 34 

Cykel/moped (motorfordon) 28 

Fotgängare (motorfordon) 13 

Fotgängare/cykel/moped  121 

Spårburna fordon 0 

Vilt 5 

Övriga 21 

Tabell 5 Tjörn antal personer per olyckstyp 2003-2010. Källa: Strada statistikrapport 

Lokalt på Tjörn redovisar räddningstjänsten årligen statistik för sina 
utryckningar. Under 2009 ökade antalet utryckningar för trafikolyckor 
markant, vilket medförde att en strategi formulerades vid 
riskhanteringsgruppen. Kortfattat innebar strategin informationsinsatser via 
media och skolan, aktiv samverkan med kommunens olika vägföreningar 
samt en förbättrad dialog med polisen. När uppföljning gjordes vid av 
årsskiftet 2010 konstaterades att antalet utryckningar för trafikolyckor 
sjunkit med mer än 50 procent. 

                                                 
3 Läs mer under www.trafikverket.se 
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Inom ramen för folkhälsoarbetet följer Räddningstjänsten kontinuerligt upp 
de arbetsskador som sker i organisationen och övriga kommunen. Detta för 
att eventuellt kunna göra insatser för att förebygga liknande skador i 
framtiden.  

Tjörns kommun Länet Riket Antal skador per 1000 
förvärvsarbetare i 
respektive åldersgrupp Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 

20-24 0 26 10 12 8 12 

25-54 8 13 9 10 8 9 

55-64 9 13 11 11 10 11 

20-64 7 15 10 10 8 10 

Tabell 6 Antal skador per 1 000 förvärvsarbetare. Källa: Arbetsmiljöverket, ISA-registret 

När det gäller arbetsskador för medarbetare inom Tjörns kommun följs 
dessa upp via rapporter om avvikande händelser (se 8.1.4). Arbetsskadorna 
och det förebyggande arbetet hanteras i riskhanteringsgruppen. 
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8.1.2 Barn och ungdomar 
Olika typer av skador och förgiftningar är den vanligaste orsaken till att 
barn avlider och vårdas på sjukhus i Sverige. I olika åldrar sker i viss mån 
olika typer av olyckshändelser. De minsta barnen skadar sig vid fall från 
möbler, samt genom kontakt med heta ämnen och vätskor. Lite äldre barn 
skadar sig ofta vid fall från möbler, dessutom faller de från lekredskap och 
klämmer sig i dörrar. Med ökande ålder blir det allt vanligare att barnen 
skär sig på knivar, stöter ihop med andra (oftast under lek/bollspel), faller 
från träd samt skadas av husdjur. Diagram 6 och Bild 4 visar att Tjörns 
kommun både bland pojkar och flickor ligger på en högre andel skador än 
övriga Västra Götalandsregionen.  

Diagram 6 Andel barn som söker vård p.g.a. skador Källa: Vem behöver vad? Behovsanalys 
och prognos del II, 2010. Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdskansliet 
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Bild 4 Andel barn som söker vård p.g.a. skador Källa: Vem behöver vad? Underlag för bedömning av 
befolkningens behov av sjukvård, hälsofrämjande och förebyggande insatser åren 2010-2015 Västra 
Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdskansliet 
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Som framgår av Diagram 7 har antalet skadade pojkar minskat något under 
perioden 1987-2008, medan antalet skadade flickor istället ökat marginellt.  

Ett intressant fenomen som kan observeras ur diagrammet är att flickor i allt 
större utsträckning gör samma saker som pojkar vilket gör att skadetalen 
närmar sig varandra. Tar vi hänsyn till befolkningsutvecklingen i 
kommunen har risken att skadas i olyckor minskat hos både pojkar och 
flickor, dock mest hos pojkar.  

Tillsammans med Öckerö, Kungälv, Stenungsund och Ale ingår Tjörn i 
Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 (HSN 4). Totalt sett söker i genomsnitt 3 900 
barn per år vård för skador inom detta område. Detta motsvarar 14 procent 
av samtliga barn i nämndområdet.  
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Diagram 7 Antal slutenvårdade pojkar och flickor på Tjörn (0 till och med 17 år) per år till följd av olyckor 
under perioden 1987 till 2008. Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen. 
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I programmet för avvikande händelser som Tjörns kommun använder (se 
8.1.4) finns möjlighet att registrera barnolycksfall. Genom att systematiskt 
samla in uppgifter om barnolycksfall i den kommunala förvaltningen kan 
kunskaperna öka om vilka olyckor som sker, varför och när. Skolsköterskan 
följer upp de händelser som hon fått till sig genom att samtala med eleven 
om vad som hänt. Rektorn bedömer om rapporten föranleder omedelbar 
åtgärd eller utredning.  

2010 rapporterade man in 105 stycken barnolycksfall. De flesta 
olycksfallen skedde inom skolverksamheten (barn åldrarna 7-20 år). Av de 
inrapporterade olycksfallen var 70 % pojkar.  

 
Diagram 8 Inrapporterade barnolycksfall inom Tjörns kommuns olika verksamheter 2010 
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Av de inrapporterade olycksfallen 2010 var olika typer av sårskador det 
vanligaste. Endast 5 % av skadorna var så allvarliga att personalen var 
tvungen att tillkalla ambulans. 

 
Diagram 9 Typ av inrapporterade barnolycksfall inom Tjörn kommuns olika verksamheter 2010 

 

I mars 2010 presenterades Statens folkhälsoinstitut resultaten av en 
nationell kartläggning kring elevers psykiska hälsa i årskurs 6 och 9. I 
spindeldiagrammen (diagram 10 och 11) används de elever i hela landet 
vars resultat hamnar inom den 90:e percentilen, dvs. de 10 procent av 
eleverna i riket med den högst skattade problemtyngden i en enskild 
indikator. I spindeldiagrammet finns ett index för varje indikator, som 
sträcker sig mellan 1-10.  

Om Tjörn hade följt riksgenomsnittet skulle vi ha legat på värdet 5 i 
samtliga indikatorer. 
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Diagram 11 Nationell kartläggning psykisk hälsa årskurs 9. Källa: Statens folkhälsoinstiut, www.fhi.se 

Diagram 10 Nationell kartläggning psykisk hälsa, årskurs 6. Källa: Statens folkhälsoinstitut, 
www.fhi.se 
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Vi kan konstatera att vid årskurs 9 på Tjörn: 

! Finns fler än 10 procent, som ”faller inom ramen” för högst skattad 
problemtyngd.  

! Vid jämförelse med riket finns en högre andel elever inom samtliga 
indikatorer, som ”faller inom ramen” för högst skattad problemtyngd. 

Mer om åtgärder och insatser finns under avsnitt 6.2. 

8.1.3 Äldre 
När det gäller skadeutvecklingen för äldre kan man se dels en ökning av 
antalet skador och dels att det är fler kvinnor än män som skadas (diagram 
12). Under perioden 1987 till 2008 har andelen 80 år och äldre ökat från 3,5 
procent av befolkningen till 5,2 procent vilket får effekt i skadeutfallet. År 
2008 fanns 785 kvinnor och 463 män i Tjörns kommun som var 80 år eller 
äldre. 

 

Inom Hälso- och sjukvårdsnämnden 4 (HSN 4) som Tjörns kommun tillhör 
får i genomsnitt 940 personer, 65 år och äldre, vård för fallskador varje år 
(se Diagram 13). Detta motsvarar fem procent av den äldre befolkningen. 
Av dem som drabbas av fallskador är 50 procent över 80 år. Inom 
nämndområdet förväntas en betydande ökning (28 procent) av antalet äldre 
som kommer att drabbas av skador och åtföljande betydande ökning av 
vårdkonsumtionen i såväl öppen som sluten vård. Vid jämförelse med 
övriga kommuner inom HSN 4 ligger männen på Tjörn lägst och kvinnorna 
näst lägst.  
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Diagram 12 Antal slutenvårdade män och kvinnor (+65 år) på Tjörn per år till följd av olyckor under perioden 
1987 till 2008. Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen 
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Diagram 13 Åldersstandardiserad andel äldre som söker vård p.g.a. fallskador, per kommun inom HSN-
område 4. Källa: Vem behöver vad? Behovsanalys och prognos del II, 2010. Västra Götalandsregionen 
Hälso- och sjukvårdskansliet 

 
De skador som sker inom 
äldreomsorgen 
rapporteras via Tjörns 
kommuns system för 
avvikande händelser. 
Rapporterna från 
systemet är ett underlag 
för det förebyggande 
arbetet som sker inom 
riskhanteringsgruppen.  

Under 2010 rapporterade 
kommunens personal in 
70 avvikande händelser. 
Av dessa ledde 11 % till 
någon form av 
personskada. Hur de 
olika avvikande 
händelserna fördelade sig 
kan ses i diagram 14. 

 

Diagram 14 Skadetyper inrapporterade som avvikande 
händelse inom äldreomsorgen 2010. 
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8.1.4 Internt Tjörns kommun  
Tjörns kommun har sedan flera år utvecklat ett system för att samla in 
uppgifter om avvikande händelser och personskador i den kommunala 
verksamheten. Via systemet kan Tjörns kommun få en bild över 
förekomsten av olika skador, något som underlättar kommunövergripande 
åtgärder.  

Programmet för avvikande händelser finns tillgängligt via kommunens 
intranät. Här kan även personal som upptäcker eller bevittnar en 
ansvarsbrist, skada eller olycka som kan eller har drabbat tredje person i 
Tjörns kommuns verksamhet, göra en registrering. När det gäller barn och 
ungdomar har en tendens varit att barn- och utbildningsförvaltningen mer 
frekvent anmäler olika former av diskriminering och kränkande behandling. 

Den enskilt största kategorin är hot och våld mot personal. Flera av fallen 
förekommer inom äldreomsorgen samt avdelningen för 
funktionsnedsättning och är relaterade till brukarens sjukdomsbild.  

Diagram 15 Registrerade antal "avvikande händelse". Jämförelse år 2009 och 2010. Källa: Tjörns kommun 
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8.2 Utveckling lokal skaderegistrering 
Processen kring ”Säker och trygg kommun” har identifierat att det krävs ett 
utvecklingsarbete kring den totala skaderegistreringen. Dialog och 
erfarenhetsutbyte har därför inletts med både Lidköpings kommun och 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Ambitionen i 
Tjörns kommun är att bygga på systemet för avvikande händelser till att 
inkludera skaderegistrering för hela befolkningen. På lokal nivå har dialog 
inletts med medicinskt ansvarig sjuksköterska, representant från 
vårdcentralen, säkerhetssamordnare och folkhälsoplanerare.  

8.3 Övriga system som möjliggör uppföljning av 
förebyggande åtgärder 

8.3.1 Tjörn Blue 
Syftet med uppföljningssystemet Tjörn Blue är att förenkla samordningen 
av de säkerhetsinventeringar som görs i kommunen. Tjörn Blue ska ge en 
samlad bild av både de behov som finns idag och de som kan bli aktuella i 
framtiden. Hur står det till på arbetsplatsen, var är bristerna och var behöver 
vi sätta in åtgärder? Tjörn Blue ger bättre underlag för korrekta beslut.  

8.3.2 Synpunkten  
Kommunen har ett kommunövergripande synpunktssystem som kallas 
Synpunkten. Via Synpunkten kan allmänheten lämna in beröm, klagomål, 
förslag och idéer samt ställa frågor. De kan även berätta om risker de 
uppmärksammat. Alla inkommande synpunkter registreras och hanteras 
enligt särskilt framtagna riktlinjer 

8.3.3 Rapport trafikolyckor 
Tjörns kommun har ett tätt samarbete med Transportstyrelsen och 
olycksstatistik begärs in regelbundet. Tillsammans med Transportstyrelsen 
diskuterar trafikingenjören var och varför olyckor har inträffat samt hur 
kommunen tillsammans med myndigheten kan förebygga dessa 
trafikolyckor.  

8.3.4 Brandstatistik 
Samtliga räddningsinsatser i Tjörns kommun dokumenteras via det 
nätbaserade programmet Alarmos. Materialet sammanställs sedan via 
Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB). I den årliga 
rapporten kan nationella jämförelser göras när det gäller exempelvis 
drunkningar, trafikolyckor, utsläpp av farliga ämnen och brand i byggnader. 

8.3.5 Avvikande händelser vid särskilda och ordinära boenden 
Enligt Socialstyrelsens direktiv (SOSFS 2005:12) ska all hälso- och 
sjukvård omfattas av system för planering, utförande, uppföljning och 
utveckling av kvaliteten i verksamheten. Rapportering av negativa 
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händelser och tillbud är en skyldighet och ett ansvar för all hälso- och 
sjukvårdspersonal och utgör en av grunderna för förbättrad patientsäkerhet. 

Beträffande avvikande händelser vid särskilda och ordinära boenden inom 
socialförvaltningen i Tjörns kommun, som exempelvis felmedicinering och 
fallolyckor, rapporteras dessa in till medicinskt ansvarig sjuksköterska 
(MAS). Orsakerna bakom händelserna analyseras och vid behov görs olika 
former av förbättringsåtgärder. Vid extraordinära avvikande händelser gör 
MAS anmälning enligt Lex Maria.  

8.3.6 Kartläggningar barn och ungdomars hälsa  
Med återkommande intervaller (1997, 1999, 2004 och 2008) har Tjörns 
kommun genomfört kartläggningar bland kommunens ungdomar.  

Under 2000-talet har den så kallade drogvaneundersökningen genomförts 
bland elever i årskurs nio och årskurs två på gymnasiet. Undersökningen 
har skett i samverkan med kommunerna Stenungsund och Orust. Tack vare 
att frågorna är hämtade från Centralförbundet för alkohol- och 
narkotikaupplysning (CAN) har man också kunnat göra jämförelser med 
övriga riket.  

De återkommande undersökningarna har varit ett underlag för olika insatser 
som bland annat initierat ett intensifierat tobaksarbete och Mini Mia (se 6.2 
samt 7.1.2).  

8.3.7 Välfärdsbokslut från rådet för folkhälsa och hållbar 
utveckling” 
Rådet för folkhälsa och hållbar utveckling har återkommande formulerat 
välfärdsbokslut som omfattar statistik från exempelvis enkäten Liv och 
Hälsa, Öppna jämförelser, Folkhälsoinstitutets kommunala basfakta, 
Socialstyrelsens dödsorsaksregister samt kartläggningar från Hälso- och 
sjukvårdskansliet. Boksluten har varit underlag för rådets 
verksamhetsplaner och prioriteringar. 

9. Utvärdering – indikator 5 
”Utvärdering för att bedöma programmets processer och effekten av 
förändringar.” 

Indikator 5 beskriver hur Tjörns kommun utvärderar de insatser och 
processer som genomförs. 

Indikator 2 och 3 och de beskrivna insatser är ett resultat av det 
systematiska utvärderingsarbete som sker i Tjörns kommun.  
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9.1 Årsredovisningar och verksamhetsberättelser 
Ett viktigt underlag för utvärdering är givetvis alla de informationskällor 
som nämns i föregående kapitel. Ytterligare ett underlag för utvärdering är 
Tjörns kommuns årsredovisning, där nämnder och bolag redovisar hur 
dessa uppfyllt kommunens målsättningar kring Säker och Trygg kommun. 
Årsredovisningen omfattar olika nyckeltal, exempelvis avvikande händelser 
och barnolycksfall. Mer detaljerade summeringar av arbetet med Säker och 
Trygg kommun finns i kommunens årsredovisning för 2009.  

Utöver detta görs även omfattande årsredovisningar från 
riskhanteringsgruppen och räddningstjänsten som sedan skickas vidare till 
kommunstyrelsen och försäkringsbolagen respektive 
samhällsbyggnadsnämnden och länsstyrelsen. Även rådet för folkhälsa och 
hållbar utveckling gör en årsredovisning som skickas vidare till 
kommunstyrelsen samt Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN 4). 
Sammantaget ligger alla dessa årsredovisningar till grund för 
behovsanalyser och kommande prioriteringar samt som underlag för 
försäkringspremier. Vid försäkringsupphandlingen år 2010 fick Tjörns 
kommun bättre villkor till en lägre premie.  

9.2 Uppföljning från riskhanteringsgruppen 
Riskhanteringsgruppen har tagit fram en modell för hur det interna och 
externa säkerhetsarbetet ska följas upp och presenteras för 
kommunstyrelsen. Målet är att det ska ske tre gånger per år. Uppföljningen 
ska ske utifrån följande frågeställningar: 

! Vilka avvikande händelser har inträffat? 
! Hur har kunderna, medarbetarna, verksamheten och ekonomin 

påverkats? 
! Vilka säkerhetsfrågor är mest aktuella just nu? 

9.3 Uppföljning från rådet för folkhälsa och hållbar 
utveckling 
Enligt avtalet med HSN 4 och Tjörns kommun är uppdraget för rådet för 
folkhälsa och hållbar utveckling att kartlägga och tydliggöra olika 
folkhälsobehov. Detta uppdrag har konkretiserats på följande sätt:  

! Vid rådets första möten genomförs ett välfärdsseminarium, där 
målsättningen är att öka kunskapen om hälsoläget i kommunen samt att 
diskutera hur vi kan använda olika hälsotal i kommunens 
planeringsarbete. Vid seminariet deltar representanter från kommunen 
och regionen.  

! I anslutning till rådets verksamhetsplan presenteras ett avsnitt som 
innefattar nyckeltal utifrån de nationella folkhälsomålen. Nyckeltalen 
är hämtade från nationell statistik (Kommunal basfakta för 
folkhälsoplanering) samt regional statistik (Hälsa på lika villkor). 
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Nedanstående tabell visar antalet deltagare i de olika typerna av aktiviteter 
som genomförts av rådet för folkhälsa och hållbarutveckling. 

 Antal 
deltagare 

Deltagare vid 
utåtriktade 
arrangemang 

1 177 

Deltagare vid kurser 
för kommunens och 
regionens personal 

233 

 

9.4 Utvärdering av övriga insatser 
Viktigt att notera när det gäller utvärdering är att flera av de insatser som 
tidigare nämnts i ansökan är kopplade till vetenskaplig evidens. Örebro 
prevention program (se 6.2.2), social emotionell träning (se 6.2.6), Active 
Parenting (se 6.2.2) och Livbojens gruppverksamhet (se 7.1.4) är exempel 
på metoder som utvärderats och påvisat effekt i olika sammanhang. I det 
pågående föräldrastödsprojektet (se 6.2.2) finns en samverkan med 
psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet. Deras uppdrag är att 
kartlägga vilka grupper som nås av föräldrastödet och hur stödet kan 
utvecklas för att nå grupperingar som ofta inte deltar i denna form av 
verksamhet. 

Det bör betonas att avsnittet ”Utvärdering” är under pågående arbete. 
Tjörns kommun har dock en aktiv samverkan med högskola och universitet 
där deras övergripande uppdrag i flera processer är att bedöma effekten av 
förändringar. Ett förslag för att utveckla utvärderings- och analysfasen är att 
i samband med kommunens delårsbokslut lämna in en sammanställning av 
statistik kring Säker och Trygg kommun. Förslaget är att 
sammanställningen ska innehålla nyckeltal av exempelvis avvikande 
händelser, bränder, barnolycksfall och folkhälsostatistik.  

En gemensam verksamhetsplan för hela räddningstjänsten blir ett blir ett 
viktigt verktyg, där de prioriterade områdena (trygghet, barn- och 
ungdomar, drogförebyggande insatser, trafikfrågor och medarbetare i 
Tjörns kommun) kopplas till olika nyckeltal. 
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10. Samverkan – indikator 6 
”Fortgående deltagande i nationella och internationella ”Safe 
Community”- nätverk.” 

Tjörns kommun har stort intresse av att delta och ingå i såväl regionala, 
nationella som internationella nätverk. Nedan följer en sammanfattning av 
hur Tjörns kommun bedriver erfarenhetsutbyte kring Säker och Trygg 
kommun.  

10.1 Regionalt  
Nätverk folkhälsoplanerare i Västra Götalandsregionen (GR), där Tjörns 
kommun bland annat utbyter erfarenheter kring aktuella skadeförebyggande 
metoder och aktuell forskning.  

Tjörns kommun deltar i GR-regionens nätverk för säkerhetssamordnare, där 
Tjörns kommun utbyter förslag på gemensamma lösningar och diskuterar 
aktuella problemformuleringar.  

Tjörns kommun deltar även i Brandskyddsföreningen väst.  

Tjörns kommun deltar i nätverk för beredskapssamordnare i Västra 
Götaland. Vid dessa möten ges information om aktuell lagstiftning, allmän 
information om beredskapsfrågor samt goda exempel från andra kommuner.  

Tjörns kommun är med i Näringslivets Säkerhetsdelegation. Fokus i detta 
nätverk är erfarenhets- och kunskapsöverföring relaterat till säkerhet i 
näringslivet.  

Tjörns kommun har inlett dialog med Öckerö, Sotenäs och andra 
kringliggande kustkommuner kring frågor som berör Säker och trygg 
kommun. 

10.2 Nationellt 
Tjörns kommun är med i Föreningen för säkerhet och beredskap i offentlig 
sektor (OffSäk). 

Tjörns kommun deltar i det nationella nätverket Räddningstjänst i glesbygd. 
Nätverket belyser den lilla kommunen och dess förutsättningar att bedriva 
ett modernt räddningsarbete. Här ges Tjörns kommun förutsättningar att få 
inspiration och lösningar, från kommuner i samma situation.  

Tjörns kommun ingår i ett nationellt projekt kring hot och våld, se 6.2.5.  
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10.3 Internationellt  
Ambitionen är att under 2011 planera utbyte med andra kommuner som är 
certifierade i Norge och Danmark.  

Tjörns kommun kommer att delta i den internationella konferensen i Falun 
2011. 
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Källförteckning  
Lagen om Skydd mot olyckor, www.tjorn.se 

Reviderat Drogpolitiskt handlingsprogram 2009–2011, www.tjorn.se 

Säkerhetspolicy, Räddningstjänsten Tjörns kommun 

Tjörns handikapplan 2007–2010, www.tjorn.se 

Verksamhetsplan Rådet för folkhälsa och hållbarutveckling 2010 
www.tjorn.se 

Vattensäker kommun, Räddningstjänsten Tjörns kommun 

Årsredovisning Rådet för folkhälsa och hållbarutveckling 2009, 
www.tjorn.se 

Äldreplan Tjörns kommun, Socialförvaltningen Tjörns kommun 

Övergripande handlingsplan Våld i nära relationer 2009–2011, 
www.tjorn.se 


