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Inledning 

 
Folkhälsa är ett begrepp som beskriver hela befolkningens hälsa, medan hälsan är individuell. En god 

folkhälsa innebär att befolkningens hälsa är bra, men även jämlikt fördelad. Vanliga sätt att mäta 

folkhälsa är medellivslängd, livskvalitet, sjuklighet och dödlighet. 

Folkhälsoarbete syftar till att genom generella insatser främja hälsa och förebygga fysisk, psykisk och 

social ohälsa. Arbetet bedrivs på befolkningsnivå snarare än på grupp- och individnivå. Det finns två 

inriktningar som båda är viktiga i folkhälsoarbetet: Undanröja risker genom sjukdoms- och 

skadeförebyggande arbete och skapa mer av det som håller oss friska genom hälsofrämjande arbete.  

Folkhälsoarbete i Sjöbo kommun bedrivs genom systematiska och målinriktade insatser för att 

åstadkomma en god och jämlik hälsa. Målsättningen är ett effektivt folkhälsoarbete där bästa 

möjliga resultat uppnås genom att rätt saker görs på rätt sätt. För att nå framgång i 

folkhälsoarbetet förutsätts agerande över alla samhällssektorer och politiska områden. 

 

 

 

 

 

 

Indikerad nivå (överst i triangeln): Åtgärder riktade till individer. Det kan till exempel handla om att 

behandla personer med spelproblem. 

Selektiv nivå (mitten i triangeln): Åtgärder riktade till särskilda riskgrupper. Det kan till exempel 

handla om att rikta information och utbildning till dem som spelar om pengar. 

Universell nivå (nederst i triangeln): Åtgärder riktade till hela befolkningen innan problemen har 

utvecklats. Det kan till exempel handla om att minska tillgängligheten till spel, öka tillsynen av 

spelmiljöer och genomföra utbildningskampanjer på skolor. 
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Hälsans bestämningsfaktorer 

 
Att ha en god hälsa betyder att vara frisk och att må bra. Vår hälsa påverkas till exempel av vad vi äter, 

stress, sömn, rökning, alkohol och droger. Vår hälsa påverkas också av om vi trivs med oss själv, de 

människor vi har omkring oss och om vi tycker vårt liv har en mening. 

 

Samhället runt omkring oss betyder också mycket för vår hälsa, till exempel hur vi bor, vilket arbete vi 

har och om vi känner oss som en del av samhället. 

 

 

(Hälsans bestämningsfaktorer, Dahlgren & Whitehead) 

 

 

I den innersta halvcirkeln i bildens övre ”solfjäder” exemplifieras viktiga psykosociala resurser. I nästa 

halvcirkel individers och gruppers levnadsvanor. Därefter kommer ”livsvillkor” och ytterst 

samhällsekonomisk struktur och miljö (vilket förstås också är att hänföra till ”livsvillkor”, men på en 

än mer övergripande nivå). I bildens nedre del definieras ”opåverkbara” faktorer som ålder, kön och 

arv. Idag kan även en faktor som kön vara föränderlig, men i princip utgör dessa faktorer stabila 

förutsättningar för människors liv. Däremot är inte någon av dem statisk när det gäller vad de betyder 

för enskilda individer. Till exempel får också den ärftliga disposition en människa föds med olika 

konsekvenser i livet beroende på till exempel livsvillkor, levnadsvanor etc.     
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Covid -19 påverkan på Folkhälsan i Världen/Sverige och Sjöbo 

 
Covid-19 påverkar människor på olika sätt och Folkhälsan kommer att få konsekvenser. Förutom 

sjuklighet och dödlighet på grund av viruset påverkar åtgärderna för att minska smittspridningen flera 

av samhällets funktioner och människors livsvillkor. Minskad efterfrågan och ökad arbetslöshet i vissa 

branscher kan till exempel leda till att fler får svårt att försörja sig och en ökad risk för psykisk ohälsa. 

Covid-19 pandemin och samhällets smittskyddsåtgärder förändrar förutsättningarna för folkhälsan och 

folkhälsoarbetet i Sverige och i Världen. 
 

Kunskapen som tas fram kan handla om hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av förändrade 

livsvillkor och levnadsförhållanden till följd av covid-19 pandemin. Den avser även utvecklingen av 

levnadsvanor kopplade till mat, fysisk aktivitet, alkohol, narkotika, tobak och spel om pengar samt om 

frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa eller miljöhälsa. (Folkhälsomyndigheten) 

Det vi kan se är att när familjer blir isolerade under pandemin ökar risken för våld. Ett samhälle i kris, 

ekonomisk press och ångest för situationen är bidragande orsaker. När allt fler familjer tvingas stanna 

hemma riskerar mäns våld mot kvinnor, samt andra former av våld i nära relationer, hedersrelaterat 

våld, förtryck och sexuellt våld mot barn öka. Isoleringen gör kontroll och våld möjligt inom hemmets 

väggar. 

Många personer som lider av psykisk ohälsa lider svårt under Coronapandemin.  

Även de som inte smittas av coronaviruset påverkas av den pågående pandemin. Det handlar om 

minskade möjligheter till socialt umgänge, inställda evenemang och arbetslöshet – vilket kan påverka 

människors psykiska mående negativt. Under våren har det skett ett kraftigt ökat tryck på 

självhjälpslinjer av personer från olika samhällsklasser och åldersgrupper. 

Mycket arbete som sker i Sjöbo är i fokus för Covid -19 som påverkar kommunens ekonomi och 

budget 2021. Kommunens åtgärder för att minska smittspridning är bl.a. att vissa skolor har övergått 

till distansundervisning, alla kommunala lokaler för föreningsliv håller stängt samt att kultur och 

fritidsverksamheter har begränsats. Det sker en ökad tillsyn av trängsel på näringsverksamheter samt 

enligt lag tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställe. 

Konsekvenserna av pandemin går i dagsläget inte att överskåda men vi behöver bevaka situationen. 
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Organisering - Styrning   

 

Det övergripande och samordnande ansvaret för folkhälsoarbetet ligger hos Kommunstyrelsen. 

Styrgrupp för det operativa arbetet är Koncernledningsgruppen, som består av förvaltningschefer, VD 

Sjöbo elnät, VD Sjöbohem och leds av Kommundirektören.  Folkhälsostrategen utgör en resurs på 

0,5% tjänst som understödjer och samordnar arbetet. 

För att nå ett framgångsrikt folkhälsoarbete förutsätts att folkhälsoaspekterna integreras i de 

verksamheter som bedrivs i kommunen och att detta sker i samverkan med övriga samhällsaktörer 

vilka vars insatser påverkar folkhälsoutvecklingen. 

Inom kommunen ska folkhälsostrategen ses som ett stöd för verksamheterna i deras arbete. Detta 

görs bland annat genom omvärldsbevakningar för att nationellt, regionalt och lokalt följa 

utvecklingen inom folkhälsoområdet. 

Kommunens hemsida används som en informationskanal till kommuninvånarna och kommunens 

arbetsnät används som en informationskanal till verksamheterna. 

Budget 

I Kommunen finns det Folkhälsomedel avsatta för att arbeta övergripande med Folkhälsa.  Medlen 

används till aktiviteter i kommunen som är inriktade på att främja Folkhälsan. Syftet är att understödja 

aktiviteterna i Folkhälsoplanen. 

Uppföljning 
Uppföljningen av kommunens Folkhälsoarbete sker genom olika mätningar på kommunal och regional 

nivå med fokus på vår kommuns prioriterade mål och målområde    

Minska självmord i samband med delårsuppföljningar. Samt målområdena; Trygga och goda 

uppväxtvillkor, Främja psykisk och fysisk hälsa samt ANDTS följs upp i folkhälsobokslut.  

Folkhälsoplanen gäller under tidsperioden 2021 – 2024. De identifierade målområdena gäller under 

samma period men följs upp årligen och redovisas till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.   
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Mål – nationella och lokala med fokus på jämlik hälsa   

 

Det övergripande målet för folkhälsopolitiken har ett tydligt fokus på jämlik hälsa. Syftet är att genom 

folkhälsopolitiken skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen 

och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. 

I juni 2018 antog riksdagen ett nytt övergripande mål och en ny målstruktur för folkhälsopolitiken. Det 

nationella målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik 

hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Till målet finns 

nedan åtta prioriterade målområden som visar vilka bestämningsfaktorer som avgör måluppfyllelsen: 

1. Det tidiga livets villkor (barn 0-5 år) 

-Att alla barn får en bra start i livet med goda uppväxtvillkor som stimulerar deras tidiga utveckling, inlärning och 

hälsa är avgörande för att uppnå jämlik hälsa som barn och som vuxen.  

 

2. Kunskaper, kompetenser och utbildning 

-Att utveckla människors kompetenser och kunskaper genom lärande och utbildning är väsentligt för att uppnå 

jämlik hälsa. Det finns ett starkt samband mellan utbildningsnivå och hälsa. Livsvillkor, levnadsvanor och andra 

förhållanden som bidrar till god hälsa är bättre och mer hälsofrämjande bland personer med högre utbildningsnivå. 

 

3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö 

-Arbete och god arbetsmiljö är viktiga områden för att uppnå jämlik hälsa. Människor som arbetar har i regel bättre 

hälsa än de som saknar ett arbete eller sysselsättning.  

 

4. Inkomster och försörjningsmöjligheter 

-Inkomster och försörjningsmöjligheter är betydelsefullt för att uppnå jämlik hälsa och en av de viktigaste 

faktorerna för sociala skillnader i hälsa. Ju högre inkomsterna är, åtminstone i de lägre inkomstskikten, desto 

friskare är individen och desto längre är den förväntade livslängden. 

 

5. Boende och närmiljö 

-Boende och närmiljö är en viktig komponent för en god och jämlik hälsa. Bostaden är en viktig plats för 

återhämtning, vila och rekreation. En sund, trygg och trivsam boendemiljö är också ett grundläggande mänskligt 

behov och den som inte har rimligt goda boendeförhållanden har svårt att klara övriga delar av livet, såsom t.ex. 

utbildning och arbete, som i sin tur har stor betydelse för hälsan.  

 

6. Levnadsvanor 

-Levnadsvanor är ett centralt område för att uppnå jämlik hälsa. Många av förutsättningarna för en god hälsa 

påverkas av livsvillkoren och av individens egna val och levnadsvanor. Individers levnadsvanor skiljer sig åt 

beroende på deras sociala miljö, utbildningsnivå och ekonomiska förutsättningar. 

 

7. Kontroll, inflytande och delaktighet 

-Att människor har kontroll över sitt eget liv, tillit till andra, inflytande och delaktighet i samhället är centrala 

områden för att uppnå jämlik hälsa. Sannolikheten är större bland personer med lägre socioekonomisk position att 

uppleva sig ha sämre kontroll och inflytande över sina egna livsvillkor och utvecklingen av samhället i stort, samt 

mindre gemenskap och delaktighet. 

 

8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

-Hälso- och sjukvård bör erbjuda vård som ger bästa hälsoresultat med befintliga resurser. Vården bör vara 

tillgänglig efter behov, patienter erbjudas hälsofrämjande och förebyggande, behandlande och rehabiliterande 

insatser av god kvalitet samt delaktighet och kontinuitet. 
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Sjöbo Kommuns mål för folkhälsa  

Suicid är ett folkhälsoproblem som förutom förlust 

av människoliv leder till omfattande psykiskt lidande 

och försämrad hälsa hos anhöriga och andra berörda.  

Genom att arbeta med utvalda målområde kan 

kommunen arbeta fokuserat och målinriktat genom 

aktiviteter. 

Samtliga förvaltningar i kommunen arbetar aktivt 

med folkhälsomålen. Aktiviteterna varierar beroende 

på verksamhet men syftet ska vara att främja hälsa, 

förebygga ohälsa samt minska suicid. 

Varje målområde bryts ner på en eller flera 

bestämningsfaktorer av störst betydelse för 

respektive område. Bestämningsfaktorerna bryts 

sedan i sin tur ner på en eller flera indikatorer för 

möjligheten att mäta förändring inom 

bestämningsfaktorn samt inom målområdet. 

   

        
       

Sjöbo kommuns siffror gällande självmord/100 000 invånare ligger högre än både Skåne och Rikets siffror. I den 

totala mätningen har Sjöbo 21.8 antal självmord/100 000 invånare, Skåne 13.6 antal och riket 14.4 antal. 

TREND OCH UTVECKLING 

INDIKATOR ÅR RESULTAT TREND KOMMENTAR AKTIVITET KÄLLA 

Utbilda samtliga åk 

8 i suicidprevention 

2019/2020 

2020/2021 

100 % 

50 % 

 

 

5 av totalt 5 klasser 

3 av totalt 6 klasser 

vid årsskiftet 

2019/2020 

YAM – Youth aware of 

mental health 

Familjeförvaltningen 

Egen 

statistik 

Utbilda samtliga åk 

1 på gymnasiet i 

suicidprevention 

2020/2021 

2021/2022 

Ingen tidigare 

data att jämföra 

med. 

 Arbetet påbörjas 

under Vt. -21 

YAM - Youth aware of mental 

health 

Familjeförvaltningen 

Egen 

statistik 

Öka kunskapen om 

psykisk hälsa till 

tränare/ledare i 

kommunens 

föreningar. 

2021 

2022 

Ingen tidigare 

data att jämföra 

med. 

 Arbetet påbörjas 

under Vt. -21 

Ledare som lyssnar  

Tekniska förvaltningen och 

Kommunledningsförvaltningen 

Egen 

statistik 

Utbilda berörd 

personal i Första 

hjälpen till psykisk 

hälsa 

2019 

2020 

100 % 

100% 

 

 

Utbildningar sker 

löpande. 

Målet är att köra 

minst 1 utbildning per 

år. 

MHFA – Första hjälpen till 

psykisk hälsa 

Vård och 

Omsorgsförvaltningen 

Familjeförvaltningen 

Egen 

statistik 

 

 

 

 

 

 Minska antal självmord per 100 000 invånare 

 

Självmord -suicid, 

avsiktlig självdestruktiv handling som leder till döden. 

(National encyklopedin) 

 

Registrering av dödsfall vid suicid 

 

För att klassificera dödsfall används ett internationellt 

sjukdomsklassifikationssystem (ICD) 

Statistiken kan redovisa antingen enbart säkra suicid eller säkra 

och oklara suicid sammanslaget. Folkhälsomyndigheten 

redovisar statistik för säkra suicider. 

 (Folkhälsomyndigheten) 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-10-minskad-ojamlikhet/
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MÅLOMRÅDE 1: 

Trygga och goda uppväxtvillkor  

 

Barn och unga är en prioriterad målgrupp inom 

Folkhälsoarbetet i Sjöbo kommun. 

Trygga och goda uppväxtförhållanden är avgörande 

för barn och ungas hälsa och för folkhälsan på lång 

sikt. I uppväxtmiljön finns en rad faktorer som 

skyddar mot en ogynnsam utveckling. Exempel på 

skyddande faktorer är att ha goda relationer till 

föräldrar, att ha god relation till annan vuxen utanför 

familjen, att ha kamrater, att ha fritidsintressen, att 

ha det bra i skolan, att känna delaktighet i sitt 

sammanhang och positiva förväntningar från vuxna. 

Alla barn har inte likvärdiga förutsättningar. Det 

finns skillnader i socioekonomiska villkor mellan 

olika grupper. Barn kan behöva stöd från flera 

verksamheter vilket kräver god samverkan mellan 

olika huvudmän. 

          

TREND OCH UTVECKLING 

INDIKATOR ÅR RESULTAT TREND KOMMENTAR AKTIVITET KÄLLA 
Antal anmälningar till 

socialtjänsten med 

koppling till 

barnmisshandel eller 

våld i familjen 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

17 % av alla 

anmälningar 

18 % av alla 

anmälningar 

19 % av alla 

anmälningar 

 

 

 

 

 

 

Vi ser en ökning av de 

anmälningar som kommer 

in som är kopplade till 

barnmisshandel eller våld i 

familjen. 

 

-En trygg plats vi skapar 

tillsammans, 

Familjeförvaltningen 

-Huskurage 

 BRÅ 

-Barnkonventionen,  

fokus på artikel 3 och 19. 

Egen statistik 

Blivande föräldrar som 

röker 

2017  

 

2018 

7.5 % (Skåne 

6.7%, Riket 4.2 

%) 

8.8 % (Skåne 

5.8%, Riket 4.1%) 

 

 

 

Andel av gravida vid 

inskrivning till 

mödravården i vecka 12. 

Vi ser en ökning av antal 

gravida som röker. 

-Växa tryggt 

Familjeförvaltningen 

Socialstyrelsen, 

medicinska 

födelseregistret 

Jag känner mig trygg i 

skolan 

 

2020 F-1  94 % 

2-9  86 % 

Ny mätning och 

frågeställning 

för 2020. 

Avser barn i de 

kommunala skolorna. 

Utvecklingsplan = 

inkludera fristående skolor 

-Trygg ungdom 

Familjeförvaltningen 

Egen statistik 

trivselenkät 

Jag har studiero på 

lektionerna 

2020 F-1  87 % 

2-9  69 % 

Ny mätning och 

frågeställning 

för 2020. 

 

Avser barn i de 

kommunala skolorna. 

Utvecklingsplan = 

inkludera fristående skolor. 

-PBS 

-Hasp 

Familjeförvaltningen 

Egen statistik 

trivselenkät 

Antal föräldrar till 

barn i åldern 3-4 år 

som deltar i utbildning 

2018/2019 

2019/2020 

70% 

Finns ingen 

statistik än. 

 

 

Antalet utbildade föräldrar 

till barn i åldern 3-4 år. 

 

-ABC föräldrar-

utbildning 

Familjeförvaltningen 

Egen statistik 

Cykelväg i kommunen 

 

 

2018 

2019 

2.6 

2.6 
 Indikatorn är redovisad i 

meter per invånare 

- Detaljplanering 

- Översiktsplanering 

- Aktiv dialog med 

Region Skåne och 

Trafikverket 

- Bygga fler gång och 

cykelvägar i enlighet med 

antagna planer 

Stadsbyggnads-

förvaltningen 

Tekniska förvaltningen 

Kommunlednings- 

förvaltningen 

Kolada 

Mål; 

 Alla barn har trygga och goda uppväxtvillkor och ska 

erbjudas det stöd de upplever sig eller bedöms vara i 

behov av 

 Alla elever når de nationella kunskapsmålen 

 Barnkonventionen genomsyrar kommunens arbete 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.se/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.globalamalen.se%2F&psig=AOvVaw3OafMsgJOlED4TpwaICN3H&ust=1589267836284000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLD_2Ziiq-kCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.se/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.globalamalen.se%2Fom-globala-malen%2Fmal-4-god-utbildning-alla%2F&psig=AOvVaw1S0upP_dJvUNaoolTRr3Er&ust=1589267899780000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjRpbiiq-kCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-10-minskad-ojamlikhet/
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MÅLOMRÅDE 2: 

Främja fysisk och psykisk hälsa 
 

Ett rörligt och fysiskt liv är en grundläggande del i att 

minska  sjukdom och ohälsa. Fysisk aktivitet kan 

minska risken för exempelvis hjärt-kärlsjukdomar, 

diabetes, benskörhet och vissa former av cancer. 

Ett rörligt liv kan också förebygga psykisk ohälsa och 

depression. 

En del i att skapa hållbara städer och samhällen är att 

fokusera på säkra och inkluderade grönområden och 

offentliga platser, där alla medborgare har möjlighet 

att röra på sig utifrån förutsättningar. Genom att 

erbjuda dessa platser kan kommunen uppmuntra 

fysisk aktivitet i vardagen. 

 

     

TREND OCH UTVECKLING 

INDIKATOR ÅR RESULTAT TREND KOMMENTAR Aktivitet KÄLLA 
Deltagartillfälle i 

föreningar 

3-25 år och 65 + 

 

2018/2019 

 

2019/2020 

Pojkar 54308 

Flickor 48611 

Pojkar 52047 

Flickor 42744 

 

 

 

 

 

Statistiken mäter antal 

deltagartillfälle i LOK-

stödberättigande föreningar. 

-Ekonomiskt stöd till 

föreningar 

-Kompetens höjande 

insatser till ledare 

Tekniskaförvaltningen 

Egen 

statistik 

Antal barn per vecka i 

ordinarie verksamhet i 

kulturskolan 

Vårterminen  

2019 

Vårterminen 

2020 

309 stycken 

 

301 stycken 

 

 

Antalet avser betalande barn i 

ordinarie verksamhet. Ett barn 

kan förekomma mer än ett 

tillfälle. 

-Informations-

kampanjer 

-Öppet Hus 

Kultur och fritid- 

verksamheten 

Egen 

statistik 

Barns behov av en god 

utemiljö 

2020-2027 Ingen statistik att 

jämföra med 

 Det finns en långsiktig plan att 

rusta upp våra skolgårdar som 

sträcker sig under åren 2020-

2027. 

 

Nya förskole- och skolgårdar 

planeras i enlighet med Boverkets 

föreskrifter och 

rekommendationer. 

-Rusta upp utemiljön 

på våra kommunala 

skolor 

-Översiktplanering 

-Detaljplanering 

-Bygglovsprövning 

Sjöbohem 

Stadsbyggnads-

förvaltningen 

Egen 

statistik 

Lekplatserna i 

kommunen ska hålla en 

hög standard 

 

2018 - 2027 2018-  

2020 två utav tre 

lekplatser 

 

 

Enligt antagen Lekplatsplan. -Rusta upp och 

investera i lekplatser 

Tekniska 

förvaltningen 

Egen 

statistik 

Erbjuda 

återhämtnings-inriktade 

friluftsaktiviteter 

2018 

2019 

2020 

100 % 

100 % 

100 % 

 

 

Syftet är att deltagarna ska få 

prova olika typer av frilufts-

aktiviteter under minst ett år. Mål 

= 5 individer. 

-Häng med mig ut 

Vård och Omsorgs-

förvaltningen 

Egen 

statistik 

Närhet till skyddad natur 

 

 

2018 

2019 

2.0 

2.0 

 Måttet mätt i kilometer. 

Nationellt mål 1,0 km. Skydd av 

natur skapar större möjlighet att 

tillgänglighetsgöra den. 

-Tillsyn av område 

-Samverkan med 

statliga myndigheter  

Stadsbyggnads- 

förvaltningen 

Kolada 

Närhet till grönområde, 

parker och natur 

 

2018 

2019 

8.0 

8.0 

 

 

 

Upplevelsebaserad Nöjd 

medborgare index, mätt i skala 1-

10. 

-Översiktsplanering 

-Detaljplanering 

-Bygglovsprövning 

Stadsbyggnads- 

förvaltningen 

Kolada 

 

Mål; 

 Samhället är utformat så att det ger förutsättningar 

för fysisk aktivitet 

 Barn och ungas förutsättningar att aktivera sig är 

goda 

 Förbättra färdigheter för att klara vardagen 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-10-minskad-ojamlikhet/
https://www.google.se/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.globalamalen.se%2Ffor-foretag%2Finspiration%2F&psig=AOvVaw3HiPJNMGzMkWvd05x07_FE&ust=1589002995098000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjCxcrHo-kCFQAAAAAdAAAAABAI
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MÅLOMRÅDE 3: 

ANDTS = alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar 

Barn och unga vuxna är en särskilt prioriterad grupp 

då en tidig debut av ANDTS är en riskfaktor för 

missbruk och utanförskap. För att minska de skadliga 

effekter som ANDTS kan medföra, är det angeläget 

att skapa en god uppväxtmiljö. Barn, unga och deras 

föräldrars behov av stöd och hjälp ska tidigt bli 

uppmärksammat och tillgodosett. 

Det är klarlagt att tillgängligheten av ANDTS 

påverkar antalet användare och missbrukare. Därför 

är det viktigt att arbeta för att minska tillgängligheten 

för minderåriga och tidigt upptäcka riskkonsumtion 

och missbruk i alla åldersgrupper. 

                                                                                              

   
TREND OCH UTVECKLING 

INDIKATOR ÅR RESULTAT TREND KOMMENTAR AKTIVITET KÄLLA 
Har provat att röka i  åk 8 

 

 

2018/ 

2019 

 

2019/ 

2020 

Pojkar 9 % 

Flickor 10 % 

Pojkar 10 % 

Flickor 11 % 

P:             F: 

 

                     

 

Vi kan se en negativ 

trend i hur många 

procent av båda könen 

som provat att röka i 

åk 8. 

-Informations-

kampanjer föräldrar 

-Youngster  

- Hasp 

Familjeförvaltningen 

Hälsosamtal 

med 

skolsköterska 

Egen statistik 

 

Har provat att dricka 

alkohol i åk 8 

 

 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

Pojkar 19 % 

Flickor 10 % 

Pojkar 17 % 

Flickor  15 % 

P:              F: 

 

             

 

Pojkarnas siffror är en 

positiv utveckling. 

Flickornas siffror visar 

en negativ trend. 

 

-Informations-

kampanjer förälder 

-Youngster  

- Hasp 

Familjeförvaltningen 

Hälsosamtal 

med 

skolsköterska 

Egen statistik 

Handlingsplan i alla 

berörda verksamheter som 

arbetar med den 

prioriterade målgruppen 

2019/ 

2020 

Ingen statistik att 

jämföra med 

 

 

 

 

Upprätta 

handlingsplan med 

konkreta åtgärder och 

mätbara mål utifrån 

policyn. 

-Upprätta handlings- 

plan 

Familjeförvaltningen 

Tekniska 

förvaltningen 

Vård och 

Omsorgsförvaltningen 

Stadsbyggnads 

förvaltningen 

Egen statistik 

Öka kunskap till föräldrar 

inom ANDTS 

2019/ 

2020 

 

2020 – en utbildning i 

Tonårskomet 

 Genom att öka 

kunskapen hos 

föräldrar skapar vi en 

tryggare miljö för barn 

och unga. 

-Infokampanj  

-Tonårskomet 

-Webbstöd till VH 

Familjeförvaltningen 

Egen statistik 

Använt narkotika någonsin 

Gy åk 2 

2012 

 

2016 

 

Pojkar 21.2 % (21.2 %) 

Flickor 16.9 % (15.2 %) 

Pojkar 12.2 % (16.9 %) 

Flickor 8.5 % ( 11.4 %) 

P:              F: 

 

             

 

 

Vi ser vi en positiv 

trend på antal procent 

som prövat narkotika 

någonsin. 

-Informations-

kampanjer till VH 

-Youngster 

Familjeförvaltningen 

Region Skåne 

Nästa mätning 

2021 

Spel om pengar 2016 

(Skåne)  

 

 

Gy åk 2 pojke 

44,7 % (38,5%) 

Flicka 2.3 % (4.2 %) 

 Sjöbos siffror ligger 

högre än Skåne snittet. 

.vad gäller pojkar i åk 

2 på gymnasiet. 

-Informations- 

kampanjer till VH 

-Youngster 

Familjeförvaltningen 

 

Region Skåne 

Nästa mätning 

2021 

 

Mål; 

 Inga barn och unga 0-18 år ska spela om pengar, 

bruka tobak, alkohol, narkotika eller dopnings 

preparat. 

 Unga vuxna 18-24 med identifierat riskbruk av 

ANDT preparat samt spel om pengar ska erbjudas 

insatser.    

 Handlingsplaner ska upprättas i alla verksamheter 

som arbetar med den prioriterade målgruppen 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 

https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-10-minskad-ojamlikhet/

