Folkhälsa – ett gemensamt
ansvar för hållbar utveckling
STRATEGIUNDERLAG FÖR VISION SKÖVDE 2025

Följande dokument är ett underlag för Skövdes folkhälsopolitik
för åren 2019-2022 med Vision Skövde 2025 som målbild.
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1. Sammanfattning - ett gemensamt
ansvar för hållbar utveckling
Varför en strategi för folkhälsa?
En strategi för folkhälsa krävs för att vi ska nå målen i Vision
Skövde 2025. Utvecklingen av hälsan i befolkningen är central
för en hållbar samhällsutveckling. Vinsterna med en god
folkhälsa är stora, både för individen och samhället – och
kostnaderna för ohälsa är betydande.

Vad grundar sig vårt arbete på?
Folkhälsoperspektivet återkommer i flera kommunala styrdokument. Det finns också i riksdagens mål om att skapa
samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa på
lika villkor för hela befolkningen. I internationella konventioner från bland annat FN lyfts hälsa dessutom fram som en
mänsklig rättighet. Likaså har flera internationella organisationer - till exempel WHO och EU - under de senaste decennierna prioriterat arbetet för en god och jämlik hälsa högt.

Vilken är kommunens roll?
En kommun har stora möjligheter att påverka förutsättningarna för god folkhälsa genom att förbättra människors
livsvillkor (de förhållanden som omger individen) och
livsmiljö (den fysiska och psykosociala). Levnadsvanor som
exempelvis kost och fysisk aktivitet handlar i första hand
om individens egna val. Kommunens roll är därför främst
att fokusera på livsvillkor och livsmiljö genom att integrera
folkhälsoperspektivet i kommunens olika verksamheter och
politikerområden för att uppnå resultat.

Vilka områden ska prioriteras?
Människans möjlighet och upplevelse av att vara delaktig
i samhället och kunna påverka sin livssituation och sin
närmiljö är viktigt för hälsan.
I strategiunderlaget föreslås att folkhälsoarbetet fokuseras
på tre av de prioriterade områden som definieras i Vision
Skövde 2025:
• Attraktiva boendeområden
• Kunskapsutveckling och arbete
• Tillsammans

För att våra insatser ska bli framgångsrika behöver arbetet
under perioder ske mer fokuserat. Ett exempel på prioritering är att fokusera på barn och unga samt äldre inom
området Tillsammans.
En förutsättning för att nå visionen och resultat i arbetet
krävs att folkhälsoperspektivet tydligare ingår i kommunens
ordinarie verksamhet.

Hur arbetar vi med folkhälsa?
Folkhälsa är ett område som påverkar alla och är ett gemensamt ansvar för att bidra till en hållbar utveckling. Därför
ska folkhälsoarbetet genomsyra och vara en naturlig del av
verksamheten i hela Skövde kommuns organisation. För att
insatser ska bli effektiva och framgångsrika krävs en kunskapsbaserad arbetsmodell och att arbetet bedrivs långsiktigt, tvärsektoriellt, målinriktat och strategiskt.
Ett framgångsrikt folkhälsoarbete ska vara strategiskt och långsiktigt och många aktörer behöver samverka för att nå målen.

Vilken är ambitionen med dokumentet?
Detta dokument speglar flera faktorer som vi vet har stor
påverkan på människors hälsa och är aktuella i ett kommunperspektiv. Människors olika förutsättningar till hälsa beskrivs
och dokumentet innehåller också en analys om vår väg mot
visionen sett ur ett folkhälsoperspektiv. Ambitionen är att ge
rekommendationer på prioriterade områden som ska ligga
till grund för nytt folkhälsopolitiskt program nästkommande
mandatperiod.

Hur mår Skövdebon idag?
Skövdebon mår generellt sett bra! Samtidigt kan vi se tydliga
skillnader mellan olika individers hälsa, inte minst finns det
tydliga geografiska skillnader. Vi ser att unga skattar sin hälsa
som bättre än äldre människor. Samtidigt är den psykiska
hälsan hos unga fortsatt låg och Skövdeborna blir allt äldre.
Detta är ett gemensamt ansvar för hela kommunen. Vi har
mycket kvar att göra om vi ska nå visionens mål.
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2. Bakgrund – människor som möts,
verkar och mår bra
I Vision Skövde 2025 slås det fast att vi ska bli kända som en
kommun där människor möts, verkar och mår bra. Där står
också att vi har lyckats skapa förutsättningar för det goda livet
om vi 2025 har invånare som är nöjda med sina liv och den
samhällsservice som erbjuds.
För att nå vår vision utifrån ett folkhälsoperspektiv måste
vi sätta människan i centrum. Det innebär att vi erbjuder
invånarna möjligheter att leva gott i en trivsam miljö, känna
glädje, tillhörighet och mening i tillvaron. Det innebär också
att förutsättningarna för ett gott liv är rättvist och jämlikt
fördelade. Människor som lever under sådana förhållanden
har större möjligheter att ta ansvar för sitt eget och sina närmastes liv och levnadsvanor. Det är grunden för ett bra och
hållbart samhälle.

Hur arbetar vi med folkhälsa?
Hälsa är en mänsklig rättighet som skyddas av
flera internationella konventioner. Sverige har
ställt sig bakom FN:s konvention om ekonomiska,
sociala och kulturella rättigheter samt antagit de
globala målen i Agenda 2030 som bland annat
syftar till att uppnå de mänskliga rättigheterna för
alla. De globala målen innehåller de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den
sociala och den miljömässiga.
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Folkhälsoarbetet ska vara en naturlig del och genomsyra alla
verksamheter i Skövde kommuns organisation. Alla nämnder och sektorer har ett gemensamt ansvar för folkhälsosatsningar och som har sin utgångpunkt i visionen. För att
tydliggöra den politiska viljan antar kommunfullmäktige ett
folkhälsopolitiskt program för aktuell mandatperiod.
För att tydliggöra vikten av allas gemensamma ansvar för
folkhälsosatsningar förändrades organisationen för folkhälsofrågor i samband med kommunens omorganisation
2015. Det innebar att folkhälsopolitiken kopplades närmare kommunstyrelsen.

3. Sammanhang – kommunen påverkar
livsvillkor och livsmiljöer
Utvecklingen av hälsan i befolkningen är central för en hållbar samhällsutveckling och för människors välbefinnande.
Förutsättningarna för att vi ska lyckas nå målen i Vision
Skövde 2025 beror i hög grad på hur kommuninvånarnas
levnadsvillkor och livsmiljöer är utformade. En kommun
har en nyckelroll i arbetet för att påverka dessa faktorer
och därmed skapa förutsättningar för att nå målen.
Sambandet mellan en god och jämlik folkhälsa och tillväxt är
väl känt, framförallt genom ökad produktivitet. Människor
som mår bra både fysiskt och psykiskt är effektivare och har
ett aktivt liv med fullt deltagande i samhället – båda viktiga
förutsättningar för Skövdes utveckling och tillväxt. Lika tydligt är sambandet mellan människors hälsa och miljömässigt
hållbar utveckling. En god livsmiljö främjar livskvalité och
en god folkhälsa.

”Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och
jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv
med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett
samhälle med hög tolerans där människors lika
värde står i centrum, vilket kräver att människor
känner tillit och förtroende till varandra och är
delaktiga i samhällsutvecklingen.
Social hållbarhet är av avgörande betydelse för
det demokratiska samhället och är helt nödvändig
ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Ett socialt
hållbart samhälle tål påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget (resilient).”
Källa: Folkhälsomyndigheten

Jämfört med livsvillkor och livsmiljöer handlar levnadsvanorna mer om individens val och är därför svårare för
kommunen att påverka. Det är en förklaring till varför det

är viktigare för en kommun att skapa förutsättningar för
goda livsvillkor och livsmiljöer, för att indirekt bidra till
individens goda levnadsvanor. Det handlar om ett samspel
mellan samhälle och individ.
Bakom hälsa och skillnader i hälsa finns komplexa orsakssamband. Oavsett genetiska och biologiska faktorer så
påverkar ändå de samhälleliga faktorerna mest. Det är
också många av dessa faktorer som en kommun har
ansvar för och störst möjlighet att påverka.

Folkhälsans utveckling i Sverige, Västra
Götalandsregionen och Skaraborg
Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige fortsätter att utvecklas
positivt och har blivit bättre inom flera områden. Medellivslängden fortsätter att öka och vi har en låg spädbarnsdödlighet. Tyvärr ser vi inte samma positiva utveckling av hälsa och
förutsättningar för en god hälsa i alla sociala grupper. Skillnaderna mellan olika grupper i samhället ökar och är något som
bör uppmärksammas. Riksdagens mål för folkhälsa är därför
att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa och
sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.
Samma tendens till ojämlikt fördelad folkhälsa finns i Västra
Götalandsregionen. Därför har Västra Götalandsregionen
inom ramen för VG 2020 kraftsamlat kring området ”Fullföljda studier” och insatser för att minska den psykiska ohälsan
bland barn och unga.
I Skaraborg ser vi samma hälsoutveckling som i riket och
regionen. Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden och Skaraborgs
kommunalförbund antog 2017 en modell för arbetet med
social hållbarhet. Inom ramen för modellarbetet prioriteras
fyra fokusområden för att skapa mer jämlika förutsättningar
för en god folkhälsa. Det handlar om fullföljda studier, ungas
psykiska hälsa, Echozone (fetma bland barn) och hälsosamt
åldrande (”after work”).
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4. Arbetsmodell och arbetssätt tvärsektoriellt, målinriktat och strategiskt
För att våra insatser i folkhälsoarbetet ska bli effektiva och
framgångsrika krävs en kunskapsbaserad arbetsmodell
som innebär att arbetet bedrivs långsiktigt, tvärsektoriellt,
målinriktat och strategiskt. Med en helhetssyn på kommuninvånarnas livsmiljöer och levnadsvillkor kan kommunens
insatser lättare samordnas över sektorsgränserna samt
tillsammans med andra aktörer. Arbetet ska vara förankrat
i Vision Skövde 2025. Varje mandatperiod tas ett folkhälsopolitiskt program fram som beslutas av kommunfullmäktige.
Inför varje mandatperiod tas ett Strategiunderlag för Vision
2025 fram med rekommendationer inför nästa mandatperiods
utvecklingsarbete. Underlaget bildar en grund för ett folkhälsopolitiskt program med en målbild över mandatperioden.
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Kommunstyrelsen har ett särskilt uppföljningsansvar för
rapportering av arbetet.
För att möjliggöra ett framgångsrikt sektorsövergripande
folkhälsoarbete för en hållbar utveckling krävs samordning. Arbetet ska drivas från kommundirektörens ledningsgrupp med stöd av sektorschefer och strateger. Till hjälp
finns en sektorsövergripande tjänstepersongrupp (ELIN).
Målsättningen är att folkhälsoperspektivet ska ingå i och
genomsyra befintlig struktur i hela Skövde kommuns organisation. Det tvärsektoriella perspektivet ska förstärka och
underlätta måluppfyllelsen av verksamheternas mål och
bidra till en hållbar samhällsutveckling.

5. Resultat och analys – på väg mot
det goda livet
Att skapa förutsättningar för det goda livet är honnörsord i
Vision Skövde 2025. Mycket talar för att vi är på god väg att nå
dit. Generellt sett kan vi se att kommuninvånarna mår bra. Vi
lever längre än invånarna i riket totalt sett och medellivslängden ökar, dock inte lika stadigt som tidigare. Fler skaffar sig en
högre utbildning än tidigare, framförallt unga kvinnor. Vi har
en relativt ung befolkning i jämförelse med andra kommuner.
Skövde växer! Antalet personer som är födda utomlands har
ökat och vi ser en utveckling framöver där fler invånare når
en högre ålder jämfört med tidigare. Framförallt ser vi att
personer 80 år eller äldre blir fler.
I en nationell jämförelse kan vi se att färre kommuninvånare
erhåller ekonomiskt bistånd. I kommunen var det omkring
2 procent och motsvarande siffra för riket var 4,1 procent.
Den del av befolkningen som har lägst ekonomisk standard
och lägst utbildningsnivå har också tyvärr en sämre hälsa
och fler riskfaktorer för ohälsa.
Men ännu har vi inte nått de uppsatta målen inför år 2025.
Vi ser flera utmaningar med att skapa förutsättningar för det
goda livet på lika villkor för hälsa och för en socialt hållbar
utveckling.

Ojämlikt fördelad hälsa
Statistik över Skövdes olika områden visar att det fortfarande
finns tydliga geografiska skillnader i människors livsvillkor
och livsmiljöer (se bilaga Statistik). Det påverkar invånarnas
levnadsvanor. Likaså visar statistiken att förutsättningarna för
hälsa skiljer sig mellan olika sociala grupper i samhället.
Detta stärker bilden av att arbetet måste ske utifrån ett
mångfaldsperspektiv och i samverkan med andra aktörer
i samhället. Bakom skillnaderna i hälsa finns komplexa
orsakssamband där människors levnadsvillkor och livsmiljöer spelar stor roll.

Sektorsövergripande arbete – en utmaning
En kommun har ansvar för flera områden som direkt påverkar
människors livsvillkor. Kommunen är också en central aktör
i arbetet för att nå resultat. En viktig del i folkhälsoarbetet för
att nå resultat är att arbeta tvärsektoriellt och över sektorsgränser. Det handlar om bestämningsfaktorer för hälsan och
de kan inte uppnås genom att enbart fokusera på ett område.
För att nå visionen 2025 behövs ett långsiktigt målinriktat
och sektorsövergripande folkhälsoarbete inom samtliga
sektorer i kommunen. För att möjliggöra detta krävs samordning och att folkhälsoperspektivet har en stark koppling
till och genomsyrar kommunens styrning- och ledningssystem. I det omfattande arbete som ligger till grund för
detta dokument har sektorerna i dialog och via workshops,
lyft fram att folkhälsopolitiska programmets koppling till
verksamheterna behöver bli starkare. De lyfter att folkhälsoperspektivet och folkhälsopolitikens prioriteringar tydligare
bör integreras i ”Strategisk plan med budget”. Likaså framkommer det att de utvecklingsmedel som finns kopplade till
den sektorsövergripande tjänstepersongruppen (ELIN) har
skapat möjligheter till utvecklingsprojekt med tvärsektoriell
samverkan såväl inom som utanför Skövde kommun.
En utmaning för verksamheterna är att beakta tvärsektoriella
målområden i relation till sektorernas kärnverksamhet.
Folkhälsoperspektivet ska både förstärka och underlätta
måluppfyllelsen av kärnverksamhetens mål och samtidigt
bidra till hållbar utveckling.

REKOMMENDATIONER
För att nå vår vision att skapa förutsättningar för det
goda livet är det viktigt att:
• Utveckla arbetssätt och metoder för att minska
skillnader i hälsa mellan olika grupper i samhället.
• Stärka och integrera folkhälsoperspektivet i kommunens styrning- och ledningssystem samt i ordinarie
verksamhet.
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6. Prioriterade områden
Attraktiva boendemiljöer/livsmiljöer –
sociala och fysiska frågor hänger ihop
Hur vi som kommun planerar, bygger och utvecklar våra
livsmiljöer har betydelse för människors hälsa. Det kan
handla om små eller stora förändringar som tillsammans
skapar grundläggande förutsättningar för hälsa och möjligheter för en hållbar utveckling.
I ett folkhälsoperspektiv innebär goda boende- och livsmiljöer att de ska vara trygga, tillgängliga och hälsosamma.
För bostadsområdet handlar det om närhet till grönområden, säkra och attraktiva lekplatser, gång- och cykelvägar,
promenadvägar för såväl unga som seniorer, samt en väl
fungerande kollektivtrafik. Likaså handlar det om säkra
skolvägar och attraktiva och trygga inne- och utemiljöer
i skolan. Lika viktigt är att skapa möjligheter för människor
att mötas genom olika mötesplatser såsom familjecentraler,
bibliotek, fritidsgårdar/mötesplatser och träffpunkter/
gemensamhetslokaler för seniorer.
Mycket arbete har genomförts under mandatperioden inom
det prioriterade området – vi har kommit en bra bit på väg.
En modell och struktur för hållbar områdesutveckling har
utvecklats inom ramen för "Utveckling Södra Ryd" med tydligt
direktiv för arbetet. I modellarbetet tydliggörs vikten av
kommunens sektorsövergripande arbete och en stark
samverkan med civilsamhället som viktiga faktorer för en
hållbar utveckling.
På samma sätt är dialogen med medborgarna en mycket
viktig del i kommunens arbete. För att stärka dialogen
med medborgarna och bättre tillvarata deras engagemang,
kompetens och resurser har det varit stort fokus på att ta
fram riktlinjer, som beskriver hur vi ska ha ett förhållningssätt som inbjuder och välkomnar medborgarnas delaktighet
i kommunens utvecklingsarbete. Likaså är dialogen med
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medborgarna en mycket viktig del i arbetet för att utveckla
ett område och dess verksamheter, till exempel olika
mötesplatser. Därigenom har en modell för hur de boendes
kunskaper och erfarenheter bäst tas tillvara arbetats fram
genom områdesutvecklingen i Tidan.
En viktig del i en kommuns arbete handlar om att ha ett
mångfaldsperspektiv och inkludera alla invånare. Det är
viktigt för att människor ska känna sig delaktiga och som
en del i samhället. Genom att människor och grupper
känner sig delaktiga kan de i högre grad påverka sin egen
livssituation och ta ett större ansvar för samhällets utveckling. Det motsatta innebär att människor känner maktlöshet,
vilket kan göra att en känsla av utanförskap uppstår. Därför
är det viktigt att sträva efter att stärka förutsättningarna för
ett socialt och kulturellt deltagande för alla. Mångfaldsperspektivet har varit ett prioriterat område för våra familjecentraler för att bli bättre på att möta dagens föräldrar och
deras barn. Samtidigt har en ny familjecentral startats upp.
Mötesplatserna för unga (f d fritidsgårdarna) har haft fokus
på inkludering utifrån ett HBTQ-perspektiv.
En genomgång av statistiken över delområden i Skövde (se
bilaga Statistik) visar att det fortsatt finns tydliga geografiska
och sociala skillnader i hälsa inom Skövdes befolkning. De
olika områdena skiljer sig åt avseende bland annat utbildningsnivå, valdeltagande, arbetslöshet samt ekonomiska och
sociala förutsättningar. Ett exempel är andelen barn upp till
17 år där någon förälder någon gång under 2016 har uppburit
ekonomiskt bistånd. Skillnaden mellan det område som har
högst och lägst andel är 6,5 procent. Detta är en utmaning
för hela Skövde kommun.
Inom området boendemiljöer har vi kommit en bra bit på
väg, men än kvarstår mycket arbete. Vi vet att sociala och
fysiska frågor hänger ihop.
sättningar för det goda livet är det viktigt att:

Styrdokument
Plan- och bygglagen skriver så här om boendemiljöer:
”Bestämmelserna syftar till att med beaktande av den
enskilda människans frihet främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden
och god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.”
ÖP2025 ”Vi bör sätta människan mer i fokus i planeringen. Människan har olika behov i olika åldrar. Folkhälsan,
jämställdhet och människors sociala förutsättningar
ska beaktas och vara en del i den fysiska planeringen.
Planeringen bör sträva efter att nå en blandad befolkningsstruktur och ökad mångfald. Likaså är det angeläget att bebyggelsemiljön utformas med god tillgänglighet så att alla oavsett funktionsnedsättning kan bo,
arbeta röra sig fritt och verka i samhället. Trygghetsfrågorna ska beaktas, så att utformning av en plats/miljö
sker på ett sätt som ökar tryggheten i ett område.”

Enligt socialtjänstlagen har kommunen det yttersta
ansvaret för den enskilde, med särskilt ansvar för barn
och unga, människor med missbruksproblem, äldre
människor och människor med funktionsnedsättning,
människor som vårdar en anhörig samt brottsoffer.
En uppgift enligt lagen är att ”medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan,
organisationer, föreningar och enskilda främja goda
miljöer i kommunen.”
I Riktlinjer för medborgardialog och medborgarengagemang ges vägledning i hur vi ska arbeta med medborgardialog och ta tillvara medborgarengagemang.
Enligt samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete
2018-2021 ska kommunen ”aktivt använda samhällsplanering och kommunal verksamhet för att främja
befolkningens hälsa.”

REKOMMENDATIONER
För att nå vår vision att skapa förutsättningar för det
goda livet är det viktigt att:
• Stärka folkhälsoperspektivet i samhällsplaneringen
för att öka människors inkludering i samhället och
minska de geografiska skillnaderna i hälsa.
• Stärka dialogen med medborgarna och tillvarata deras engagemang, kunskaper och förslag så att det blir
en naturlig del i Skövde kommuns utvecklingsarbete.
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Kunskapsutveckling och arbete viktigt med starka kopplingar
En av de viktigaste förutsättningarna ur ett folkhälsoperspektiv är att ge våra barn och ungdomar goda möjligheter att
lyckas i skolan, eftersom det finns starka samband mellan
skolgång och hälsa under levnadsåren. Skolresultaten har
betydelse för framtida utbildnings- och yrkeskarriär, men
även den sociala och emotionella kompetensen har stor betydelse för levnadsvanorna. Att klara behörigheten till gymnasiet är därför en viktig faktor för hälsa. Välmående ungdomar
är en förutsättning för en positiv samhällsutveckling.
I Skövde har andelen behöriga elever till gymnasiet sjunkit
under de senaste åren, från omkring 90 procent till 83 procent. Det innebär att omkring 90 ungdomar i åldern 15-16 år
var obehöriga att söka till gymnasiet 2017. Statistiken visar
att andelen behöriga elever skiljer sig åt mellan kommunens
olika skolor. Likaså påverkar föräldrarnas utbildningsnivå
och om föräldrarna är födda i Sverige eller inte, elevernas
förutsättningar att klara skolan. Sjunkande skolprestationer
är inte specifikt för Skövde utan en nationell trend. Samtidigt
visar forskning att låga skolprestationer tycks öka risken för
psykosomatiska symptom.

10
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Att barn och unga närvarar i skolan, avslutar sin grundskola
med godkända betyg och likaså avslutar ett gymnasieprogram
med fullständig gymnasieexamen är den enskilt viktigaste
faktorn för att våra barn och unga ska få tillgång till ”det goda
livet” såsom utbildning, arbete och en god psykisk och fysisk
hälsa. Skolan är en central del av barns och ungas liv och
därför en viktig arena där barn och unga utvecklas. Skövde är
långt framme i arbetet för att tillsammans utveckla skolan till
en mer inkluderande arena. Syftet är att skapa inkluderande
lärmiljöer för att främja och stärka alla barns möjligheter att
klara skolan. Arbetet görs i samverkan inom ramen för det
Skaraborgsövergripande fokusområdet ”Fullföljda studier”.
I Skövde kommun var det i mars 2018 cirka 130 ungdomar
(16-20 år) som varken studerade eller arbetade och ingick
i kommunens aktivitetsansvar.
Andelen kommuninvånare som är behöriga till universitet/
högskola har under flera år ökat och Skövde har legat över
riksgenomsnittet. I samband med den nya gymnasiereformens nya regler har det skett en förändring och Skövde
ligger nu lägre än riket som helhet.

Utbildningsnivå är starkt kopplat till hälsa. Andelen kommuninvånare med eftergymnasial utbildning har fortsatt ökat,
speciellt bland kvinnor. Fortfarande är utbildningsnivån i
kommunen något lägre jämfört med länet och riket.
Att ha en sysselsättning eller möjlighet till arbete är centralt
för vårt välmående. Ett arbete innebär en ekonomisk och
social trygghet vilket är en grundläggande samhällelig förutsättning för en god folkhälsa. Det skapar också mervärde
genom känslan av delaktighet och inflytande i samhället.
Ungdomsarbetslösheten (18-24 år) har under de senaste fyra
åren halverats och ligger nu i nivå med arbetslösheten för
personer 18-64 år. I Skövde syns en bättre utveckling av ungdomsarbetslösheten jämfört med riket och låg på 5 procent
för killarna och 4 procent för tjejerna i oktober 2017.
Fler unga vill idag vara med och påverka i frågor som rör
kommunen jämfört med tidigare. Det visar sig dels i att fler
unga röstade i allmänna valet 2014 jämfört med riket. I den
lokala uppföljningen av ungdomspolitiken (LUPP) uppger
också fler unga att de vill och ser sig ha möjligheten att
påverka makthavare inom den kommunala verksamheten.
Ett målmedvetet och strukturerat arbete har genomförts
inom kommunen för att utveckla befintliga och nya arenor
för att på så vis stärka ungas väg in på arbetsmarknaden.
Ett gott exempel är ”Ung Arena” som syftat till att skapa en
väg in för unga som står utanför arbetsmarknaden. Målet är
att öka andelen unga som arbetar eller studerar. Likaså är
”Gränsfri” ett gott exempel som kopplar samman näringsliv,
civilsamhälle och offentlighet i ett gemensamt utvecklingsarbete. De vänder på perspektiv och gör mångfald till en
motor för lokal utveckling. Målet är att skapa nya lösningar
på lokala utmaningar genom att öppna upp arbetet och ge
utrymme för den utvecklingskraft som finns hos de kvinnor
och män som bor och verkar i kommunen.

Styrdokument
Skaraborgs kommunalförbund har utifrån Västra
Götalandsregionens ”Strategi för tillväxt och
utveckling i Västra Götaland 2014-2020” prioriterat
mål för Skaraborg. Här slås fast att:
”För att skapa en region för alla krävs ökade
satsningar på att ge kvinnor och män med olika
bakgrund bra möjligheter att utvecklas med stöd
för framförallt utbildning, arbete och kommunikationer. Alla ungdomar ska ges förutsättningar att
få bra ingångar i samhället. Tendensen med att allt
fler hamnar i utanförskap eller att invånare med
utländsk bakgrund utsätts för diskriminering ska
brytas. Kopplingarna mellan studier och arbetsliv
ska stärkas i utbildningssystemet med hjälp av
validering, kompetensförsörjning och utveckling
samt matchning av kompetens.”
”Handlingsplan fullföljda studier, 2017-2020”
beskriver Västra Götalandsregionens inriktning för
arbetet med fullföljda studier. Fokus ligger på att
främja långsiktig och hållbar samverkan mellan
olika samhällsaktörer samt att främja psykisk hälsa
och motverka konsekvenser av psykisk ohälsa.

REKOMMENDATIONER
För att nå vår vision att skapa förutsättningar för det
goda livet är det viktigt att:
• Förstärka arbetet i förskola och grundskola så att alla
barn och ungdomar blir behöriga till gymnasiet och
likaså att ungdomar fullföljer sina gymnasiestudier.
• Stärka ungas väg till arbete genom ökad samverkan
mellan skola och arbetsliv samt utveckla mångfaldsperspektivet för ett mer hållbart arbetsliv.
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Tillsammans – rätten till delaktighet
Att känna inflytande och delaktighet i samhället är en av
de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.
Att känna brist på inflytande och möjlighet att påverka den
egna livssituationen har ett starkt samband med ohälsa.
Socialt deltagande och tillit bildar tillsammans det som kallas
för socialt kapital. För en individs känsla av livskvalitet spelar
det sociala deltagandet och de sociala relationerna en stor roll.
Generellt har personer med sämre ekonomiska förutsättningar
också visat sig ha lägre socialt deltagande i samhället.
Folkhälsomyndigheten poängterar att det är särskilt viktigt
att stärka förmågan och möjligheten till social och kulturell
delaktighet för ekonomiskt och socialt utsatta personer, samt
barns, ungdomars och äldres möjligheter till inflytande och
delaktighet i samhället.

Civilsamhället utgör en egen sektor vid sidan
av staten, marknaden och enskilda hushåll.
Ofta benämns civilsamhället i termer av idéburna organisationer, den ideella sektorn eller
föreningslivet, där människor organiserar sig
tillsammans för att de har ett gemensamt mål,
ideal eller intresse av något slag.
Civilsamhället är en kraft för demokratisk förankring och vitalisering, för lokal och regional
utveckling och för välfärdens förnyelse. Samspelet mellan offentlig sektor och civilt samhälle
är centralt för en god samhällsutveckling.
Källa: Sveriges kommuner och landsting (SKL)
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En viktig uppgift för en kommun är att stödja det civila samhället för att ta tillvara människors engagemang. Ett sätt är
att stärka förmågan och möjligheten för den ideella sektorn
att koordinera arbetet och öka människors egenmakt. Ett gott
exempel på detta är Volontärtorget, där Skövde kommun ger
stöd till ideella organisationer inom den sociala sektorn för
att utveckla och bredda volontärverksamheten.

En åldrande befolkning
En allt större del av befolkningen uppnår en högre ålder.
När befolkningen åldras ökar antalet äldre med funktionsnedsättning. Att stärka det friska och förebygga ohälsa blir
därför än viktigare för att stödja ett hälsosamt åldrande.
Genom insatser i samhället kan både den enskilde individens liv förlängas och livskvaliteten förbättras. Samtidigt
skiljer sig förutsättningarna för ett aktivt åldrande åt mellan
olika grupper av äldre. Forskningen betonar framförallt fyra
områden i arbetet med äldres hälsa; social gemenskap och
stöd, meningsfullhet, fysisk aktivitet och goda matvanor.

Hälsosamt åldrande definieras som ”En process
där möjligheterna till fysisk, social och psykisk
hälsa optimeras så att äldre människor kan ta
aktiv del i samhället och åtnjuta ett självständigt
liv med god livskvalitet utan att diskrimineras på
grund av ålder”.
Källa: Folkhälsomyndigheten

Skövde har under flera år arbetat med utmaningen av en
alltmer åldrande befolkning och de förändrade behov
kommunen ställs inför. Ett exempel, förutom Volontärtorget,
är utökningen av kommunens frivilligverksamhet.

Sociala aktiviteter har visat sig ha stor betydelse för många
äldre. Olika former av mötesplatser ökar sannolikheten att
äldre känner mer stöd (känslan av trygghet) och gemenskap
i vardagen. Mötesplatser kan också bidra till att bibehålla ett
socialt liv trots exempelvis pensionering eller förlust av
partner. Ett socialt kapital tros kunna vara stommen för att
bibehålla hälsa vid åldrande eftersom det skapar ett engagemang för aktiviteter. Folkhälsomyndigheten lyfter fram att
insatser för att stimulera till mer social gemenskap särskilt
ska riktas till äldre med låg socioekonomisk status, utlandsfödda personer samt kvinnor och då främst de äldsta.
Socialstyrelsen beskriver ”dåligt välbefinnande” som en
hög upplevelse av ångest, oro och ängslan samt ensamhet.
Ungefär hälften av alla personer 65 år eller äldre i Sverige
upplever lätta till svåra besvär av ängslan, oro, ångest
eller att de ibland eller ofta besväras av ensamhet. Socialstyrelsen kopplar dessa upplevelser av dåligt välbefinnande
till bemötande eller missnöjdhet med utbudet av aktiviteter
och möjlighet till utevistelse.

Barn, föräldrar och samhället
Forskning visar att föräldrar och familjen har störst inverkan
på barns förutsättningar för ett gott liv. Likaså finns det
mycket goda möjligheter att förebygga psykisk ohälsa genom
tidiga insatser under uppväxten, eftersom föräldrar kan
påverka förutsättningarna för barnets fysiska och psykiska
hälsa och utvecklingen i stort.
Nyckeln till framgång verkar således vara ett gott samspel mellan föräldrar och barn under uppväxten. Föräldrar är experter
på sina egna barn. Därför är det i första hand föräldrarnas
och barnens behov som ska styra innehållet i det stöd som
erbjuds. Det är viktigt att föräldrar och andra viktiga vuxna ges
för utsättningar att vara barnets främsta resurs.
Viktiga arenor som kan erbjuda stöd och komplettera samt
kompensera det informella stöd som föräldrar får via egna
sociala nätverk är mödra- och barnhälsovård, familjecentral,
förskola och skola samt socialtjänst.

Som äldre är det viktigt att känna att man på olika sätt kan
påverka sin livssituation. Många äldre har kunskaper och
erfarenheter som kan vara till nytta för samhällets utveckling. Det är viktigt för den äldre målgruppen att få känna
delaktighet och kunna påverka både samhällsutvecklingen
och sin vardagliga tillvaro.

En försämrad psykisk hälsa
I nationella och lokala undersökningar kan vi se en ökning
av ungas psykiska ohälsa och rapporteringen av psykosomatiska besvär. Kommunens egna undersökningar visar
att ungefär hälften av unga tjejer på gymnasiet uppger att
de känt sig nere, nervösa eller haft ont i magen och att
de upplevde besvär en gång i månaden eller oftare. Cirka
hälften så många av killarna uppgav detsamma. Skillnader
mellan kön är en större framträdande bakgrundsvariabel
2014 än etnicitet och boendeform jämfört med 2010.
Folkhälsomyndigheten har sammanställt forskning för att
se orsakerna till varför ungas psykiska ohälsa har ökat sedan
1980-talet. Enligt myndigheten beror ökningen främst på brister i skolans funktion och en ökad medvetenhet om de ökade
krav som förändringarna på arbetsmarknaden medför.
Psykisk ohälsa är också allt vanligare inom gruppen äldre,
personer med funktionsnedsättning och bland HBTQ-personer jämfört med övriga befolkningen.

FOLKHÄLSA – ETT GEMENSAMT ANSVAR FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
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Mångfald, integration och inkludering
Mångfald handlar om likheter och olikheter, att våra unika
identiteter formas av kön, ålder, etnisk och kulturell bakgrund,
klass, sexuell läggning, funktionalitet, könsidentitet och
könsuttryck, utbildning, familjeförhållanden, värderingar,
intressen, erfarenheter och så vidare.
Begreppet integration bygger på att det finns ett färdigt system
eller struktur som någon eller något ska anpassas till, och som
i viss mån också kan anpassas till dem eller det som tillförs
systemet. Det finns en problematik i begreppet eftersom det
tenderar att dela upp människor i ”vi” och ”dem” – vi som ska
integrera och de som ska integreras.

Styrdokument
Riksdagens ”Strategi för att stärka barnens rättigheter i Sverige” (antagen 2010/2011) ska vara en
utgångpunkt för riksdag, regering, statliga myndigheter, landsting/regioner och kommuner i arbetet
med att trygga barns rättigheter. Strategin utgår från
de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen.
Den betonar bland annat att barn ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem
och få kunskap om sina rättigheter och vad de innebär i praktiken. Där står också att beslutsfattare
och relevanta yrkesgrupper ska ha kunskap om
barns rättigheter och använda sig av den kunskapen
i verksamheter som rör barn, samt att beslut och
prioriteringar som rör barn grundas på aktuell
kunskap om deras levnadsvillkor.
Socialtjänstlagen fastslår att en av socialtjänstens
viktigaste uppgifter är att barn och ungdomar ska få
växa upp i trygghet och ha ett bra liv.

14
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Inkludering innebär att man tar ytterligare ett steg, och har
som mål att utveckla och stödja ett klimat som accepterar,
värderar och tar tillvara de möjligheter som mångfald innebär. Mångfalden måste värderas och förstås på ett positivt
sätt, och inkludering behöver ses som en långsiktig strategi
och inte som ett isolerat projekt. Inkludering handlar om det
faktiska deltagandet i samhället och en persons upplevelse av
att vara en del av gemenskapen systemet/strukturen skapas
då tillsammans av de människor som ingår.
Nationell strategi för föräldrastöd skriver så här: ”Strategins
övergripande mål är: alla föräldrar ska erbjudas föräldrastöd
under barnets uppväxt (0-17 år) och tar upp tre delmål: ökad
samverkan kring föräldrastöd mellan aktörer vars verksamhet
riktar sig till föräldrar, ökat antal hälsofrämjande arenor och
mötesplatser för föräldrar samt ökat antal föräldrastödsaktörer
med utbildning i hälsofrämjande metoder och universella
evidensbaserade föräldrastödsprogram.

REKOMMENDATIONER
För att nå visionen att skapa förutsättningar för det
goda livet är det viktigt att:
• Intensifiera arbetet med människors inkludering i
samhället och icke-exkludering för att ge människor
lika förutsättningar, bemötande och känsla av inkludering oavsett deras identitet och förutsättningar.
• Stärka samverkan med civilsamhället för att bättre
ta tillvara människors engagemang och för att öka
seniorers möjlighet till social gemenskap.
• Utveckla samverkan mellan kommunens och
regionens verksamheter för att intensifiera arbetet
för att främja barn och ungdomars psykiska hälsa
samt förebygga psykisk ohälsa.

7. Vår väg mot visionen
I Vision Skövde 2025 slås det fast att vi ska bli kända som en
kommun där människor möts, verkar och mår bra. Generellt
sett har vi kommit en bra bit på väg – men än kvarstår mycket
arbete då vi exempelvis ser tydliga skillnader i hälsa mellan
olika geografiska områden. Likaså att den psykiska hälsan
bland unga fortfarande är låg, vilket är en utmaning för hela
kommunen.

För att våra insatser ska bli framgångsrika behöver arbetet
under perioder bedrivas mer fokuserat. Ett exempel på prioritering är att fokusera på barn och unga samt äldre inom
området Tillsammans.
En förutsättning för att nå visionen och för att nå resultat i arbetet krävs att folkhälsoperspektivet tydligare ingår i kommunens ordinarie organisationsstruktur. Likaså att dialogen med
medborgarna stärks så att de blir delaktiga och får inflytande
och kan påverka Skövde kommuns utvecklingsarbete.
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9. Bilaga 1. Statistikunderlag
Utveckling av hälsa i befolkningen är centralt för en
hållbar samhällsutveckling och för att människor ska må
bra. Hälsan påverkas av en rad olika faktorer på samhälls-,
lokal- och individnivå. En vanlig modell som används för
att beskriva det ömsesidiga förhållandet mellan individnivå
och samhällsnivå är Dahlgrens och Whiteheads modell om
hälsans bestämningsfaktorer.
I denna bilaga presenteras ett urval av den statistik som
används vid framtagandet av Strategiunderlag för Vision
Skövde 2025. Statistiken speglar flera aspekter utifrån vad
som påverkar hälsan. Statistiken består främst av registeroch enkätdata hämtade från Statistiska Centralbyrån (SCB),
Västra Götalandsregionen, SALSA/Siri, Kolada och Folkhälsomyndigheten, Valmyndigheten samt intern statistik.
För den intresserade finns referenslista.
Det finns flera områden som behöver en fördjupning.
För att denna kartläggning och analys ska kunna förbättras
och utvecklas finns det behov av att se över hur statistiken

bättre kan tillgängliggöras per folkhälsoområde samt göras
mer transparant.

Materialet presenteras under rubrikerna:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Skövdes befolkning
Levnadsvillkor i Skövde
Barn och ungas hälsa
Målgruppen personer 65 år och äldre
Hälsan i olika grupper
Livsmiljöns betydelse för hälsan

Geografisk indelning av Skövde kommun
För att kunna påvisa skillnader i hälsans geografiska fördelning har Skövde delats in i fem olika områden. Detta har
bland annat gjorts med bakgrund av befolkningsstorlek i de
olika områdena. Varje delområde har en befolkningsmängd
på cirka 10 000 invånare.

Figur 1

Figur 2

Figur 1 och 2. Skövdes fem områden utifrån hur statistiken i underlaget redovisas.
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Skövdes befolkningsutveckling
Skövdes befolkning fortsätter att växa. Den 31 december
2017 bodde 54 975 personer i Skövde, 27 075 kvinnor och
27 900 män. Under 2017 ökade antalet invånare med 842
personer (469 män och 373 kvinnor). En större inflyttning
än utflyttning och de senaste årens flyktingströmmar är
främsta orsaken till att Skövdes invånare växer i antal.
Under 2017 flyttade 3 312 personer till Skövde och 2 691
personer flyttade från Skövde. Därutöver har många barn
fötts de senaste åren.
Skövde har en relativt ung befolkning jämfört med Skaraborg i övrigt. Det beror till stor del på att Skövde är en
högskoleort och att många från våra grannkommuner
väljer att flytta till Skövde.
Vid årsskiftet bodde cirka 10 500 (19 procent) personer i
Skövde som är födda utomlands. Under perioden 2013-2017
har denna andel ökat med cirka 2 procent (ca +1 700 invånare).
De senaste årens flyktingströmmar till Europa är den främsta
orsaken till ökningen. Personer födda i Syrien var vid årsskiftet den största gruppen med utländsk bakgrund, cirka 18
procent. Därefter kommer personer födda i Finland och Irak.
Nästan var sjunde person (15 procent) var ett barn i åldern
0-12 år, vilket är en ökning med en procent jämfört med 2013.
Vid årsskiftet fanns lika många personer (15 procent)
Befolkning
årär2017
samtliga
områden
i åldersgruppen 13
- 24 år, vilket
den enda
åldersgrupp

Figur 3. Befolkningen i Skövde kommun den 31 december 2017. Källa: SCB
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som minskat jämfört med 2013 (-2 procent). Nästan var femte
person (19,4 procent) är 65 år eller äldre. Det är en ökning
med en procent jämfört med 2013. Motsvarande siffra för
riket var 19,8 procent vid årsskiftet.
I enkätundersökningen ”Hälsa på lika villkor”, där personer
själva skattar sin hälsa, uppger ungefär 22 procent i Skövde
att de har en funktionsnedsättning. Det utgör cirka var femte
person.
Det är svårt att veta hur många som identifierar sig som
HBTQ-personer (homosexuella, bisexuella, trans- och
queer-personer). Enligt Skövdes LUPP 2015 uppgav 2,0
procent att de definierar sig som homosexuell eller bisexuell.

Medellivslängd
Återstående förväntad medellivslängd är det som vanligen
kallas medellivslängd. Under de senaste åren har medellivslängden fortsatt att öka i riket, men inte i samma snabba takt
som tidigare. Medellivslängden i Skövde ligger något högre
än genomsnittet i riket. I Skövde var medellivslängden förra
året 84,4 år för kvinnor och 80,6 år för män. Motsvarande
siffra för riket var 84,0 år för kvinnor och 80,4 år för män.
Skillnaden i medellivslängd mellan kvinnor och män i Skövde
har ökat med 0,3 år sedan 2013. Det skiljde 2,1 år mellan det
område som hade högst respektive lägst medellivslängd i
Skövde, vilket är en minskning med ett år jämfört med 2013.

Levnadsvillkor i Skövde
En rad faktorer har starka samband mellan människors välbefinnande och hälsa. Nedan beskrivs de närmare.

Utbildningsnivå
En av de faktorer som har starkast påverkan på medellivslängden är utbildningsnivå. Personer med kortare utbildning har generellt sämre hälsa än de med längre utbildning.
I Skövde har utbildningsnivån bland personer mellan 25 och
64 år ökat, precis som i resten av landet.

I Skövde har kvinnor generellt en högre utbildningsnivå jämfört med män. Det är betydligt fler kvinnor än män som har
en eftergymnasial utbildning än män och denna skillnad har
ökat. År 2009 var skillnaden 7,6 procent, 2016 hade skillnaden
ökat till 11,4 procent. Nästan var tredje kvinna i åldern 25-64
år har en högskoleexamen, men bara drygt var sjätte man.
Mönstret är detsamma även på nationell nivå.
Utbildningsnivån bland personer 65 år och äldre följer
samma utveckling som åldersgruppen 25-64 år.

Inflytande och delaktighet
Ett sätt att mäta hur invånarna känner sig delaktiga och inflytelserika i samhället är att följa valdeltagandet. I riksdagsvalet 2014 valde 87,0 procent av de röstberättigade i Skövde
kommun att gå till valurnorna. Motsvarande siffra för riket
var 85,8 procent.

Figur 4. Utvecklingen av utbildningsnivå bland personer 25-64 år i Skövde
kommun. Källa: SCB

Ungefär 25 procent av alla personer i åldern 25 till 64 år i
Skövde har en eftergymnasial utbildning på tre år eller mer.
Samtidigt finns det geografiska skillnader i utbildningsnivå.
Norra området har den högsta andelen personer med endast
grundskoleutbildning (förgymnasial utbildning).
Figur 7. Andelen röstberättigade som röstat i de allmänna valen 1973-2014.
Källa: Valmyndigheten

Av förstagångsväljarna i Skövde röstade 86 procent och i målgruppen 18-29 år röstade 85 procent i Skövde. Genomsnittet
för riket bland förstagångsväljare och unga 18-29 år som var
83 procent.

Figur 5. Andelen personer med eftergymnasial utbildning (3 år eller mer)
25-64 år fördelat per område. Källa: SCB

Det finns lokala skillnader i Skövde. Skillnaden mellan det valdistrikt som hade högst och lägst andel röstande till riksdagsvalet 2014 var 26,6 procent. Det valdistrikt som hade högst
andel röstande till riksdagsvalet 2014 var Ekängen-Ulveket med
91,86 procent. Valdistriktet Södra Ryds centrum hade ett valdeltagande på 65,1 procent 2014. Jämfört med valet 2010 ökade
Södra Ryds centrum med 5,1 procent.
Skillnaden är något större i kommunalvalet. 2014 var skillnaden 31,4 procent jämfört med 28,8 procent i valet 2010.

Figur 6. Andelen kvinnor och män 25-64 år med eftergymnasialutbildning
(3 år eller mer) 2010-2016. Källa: SCB
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MÖJLIGHET TILL INFLYTANDE

Utbildning

Ett annat sätt att mäta, är hur invånarna bedömer möjligheterna till inflytande. I Medborgarundersökningen som
genomfördes hösten 2017 fick Skövde kommun ett samlat NII
(Nöjd-inflytande-index) på 44. Genomsnittsresultatet för de
130 kommuner som genomförde undersökningen blev 40.

Att barn och ungdomar klarar sin skolgång med godkända
betyg är en av de viktigaste förutsättningarna för en god
folkhälsa.

UNGAS INFLYTANDE
Att känna delaktighet och inflytande är en rättighet för barn
och unga. I den lokala uppföljning av ungdomspolitiken –
LUPP 2015 – svarande 54 procent av högstadieungdomarna
och 51 procent av gymnasieungdomarna, att de vill vara
med och påverka i frågor som rör kommunen. Tjejer vill
påverka i högre grad än killar påverka. Andelen ungdomar
i Skövde som vill påverka har ökat sett till föregående
Lupp-undersökning. År 2011 var motsvarande siffra 43 %
av högstadieeleverna och 44 % av gymnasieungdomarna.
Andelen ungdomar som ser sig ha mycket stora eller ganska
stora möjligheter att föra fram sina åsikter till dem som bestämmer i kommunen är lägre än andelen som vill vara med
och påverka.

I Skövde är andelen årsarbetare med högskolexamen inom
förskolan 55 procent för 2016. Förskolor i kommunal regi
har en högre andel (59) jämfört med förskolor i privat regi
(33 procent). Skövde ligger över riksgenomsnittet både som
kommun som helhet och jämfört med kommunala förskolor
i Västra Götaland och riket.
Andelen elever i åk 3 som klarade att läsa en faktatext läsåret
16/17 var något högre i Skövde (95,7 procent) jämfört med
Västra Götaland (94,3 procent). Skolor i kommunal regi ligger
i snitt något högre (95,9 procent) jämfört med skolor i enskild
regi (92,0 procent).

Behörighet till gymnasieskolan
Elever som gick ut grundskolan med gymnasiebehörighet var
83,3 procent läsåret 16/17. Det är en högre andel tjejer (88,3
procent) än killar (79,0 procent) som är behöriga att söka till
gymnasieskolan. Förutom skillnad mellan kön spelar det roll
om eleven har svenskfödda föräldrar eller inte, samt vilken
utbildningsnivå föräldrarna har.

Figur 9. Andel elever åk 9 som klarar grundskolan med godkända betyg.
Källa: Skolverket/Siris

Jämfört med läsåret 11/12 är det färre elever som klarar
grundskolan idag (88,7 procent läsåret 11/12 och 83,3 procent
16/17). Totalt sett var det cirka 16 procent av eleverna som
inte klarar behörigheten till gymnasieskolan förra läsåret.
Det innebär i absoluta tal omkring 90 ungdomar i åldern
15-16 år.

Figur 8. Andelen elever i åk 8 och år 2 på gymnasiet som vill påverka eller
inte. Källa: Luppen 2015
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Antalet ungdomar som finns inom kommunens informationsansvar var 131 stycken i mars 2018. Detta är en ökning sedan
förra underlaget skrevs då antalet var 68. Främsta anledningen
är införandet av ett nytt system, vilket medfört att ungdomar
fångas upp på ett mycket bättre sätt idag jämfört med tidigare.

BEHÖRIGHET TILL UNIVERSITET/HÖGSKOLA
Skövde har under flera år haft en hög andel 20-åringar som
klarat behörighet till universitet/högskola. I samband med
gymnasiereformen Gy 2011 som infördes 2011 ger inte
yrkesförberedande program längre högskolebehörighet.
Denna förändring påverkar utfallet så att jämförelse med
tidigare Strategiunderlag inte kan göras. 2016 var siffran 66
procent jämfört med rikets 72 procent. Skövde har ökat två
procentenheter sedan 2014 då första elevkullen inom ramen
för Gy 2011 gick ut.

Arbete och sysselsättning
Att ha en sysselsättning eller möjlighet till arbete är centralt
för vårt välmående. Rådande högkonjunktur har inneburit att
arbetslösheten i Skövde (18-64 år) har sjunkit de senaste åren.
Arbetslösheten i Skövde låg på 4,9 procent i oktober 2017. Det
är en minskning med 2 procentenheter jämfört med 2013.
Totalt sett har det skett en marginell ökning mellan könen
vad gäller arbetslöshet. Sedan 2013 har kvinnors arbetslöshet
sjunkit från 6,8 procent till 4,9 jämfört med männens från 6,8
till 5,1. Det norra området har under perioden 2013-2017 haft
en högre arbetslöshet jämfört med övriga områden. Minskningen har inte varit lika frekvent.

I oktober 2017 var ungdomsarbetslösheten 5 procent för killar
och 4 procent för tjejer i Skövde. Det är en minskning jämfört
med 2013, då motsvarande siffra var 10 procent för killar och
8 procent för tjejer. Ungdomar i norra området är arbetslösa i
högre grad och unga i centrala området i mindre grad jämfört
med kommungenomsnittet.

Ekonomiska förutsättningar
Ekonomiska resurser som inkomster och ekonomiska tillgångar är en betydelsefull faktor för hälsa. I Skövde var det
få barn (0,6 procent) som växte upp i familjer med långvarigt
ekonomiskt stöd 2016 jämfört med riket (2,4 procent). Jämförbara kommuner såsom Trollhättan (5,9), Växjö (3,1) och Borås
(1,6) ligger högre än Skövde. Motsvarande siffra för riket var
2,4 procent.

Figur 10. Andelen barn 0-17 år där någon i familjen uppbär ekonomiskt
bistånd 2010-2016. Källa: SCB

Av kommunens barn och unga upp till 17 års ålder har 3,5
procent någon förälder som uppburit ekonomiskt bistånd
någon gång under 2016. Det innebär mellan 350-400 barn i
Skövde. Det är färre antal barn jämfört med 2010 då det var
4 procent.

Figur 9. Utvecklingen av arbetslösheten i Skövde kommun under
perioden 2009-2017. Källa: SCB

Att drabbas av arbetslöshet i ung ålder (18-24 år) är vanligare
jämfört med högre upp i åldern. Under aktuell period har
ungdomsarbetslösheten i Skövde mer än halverats. Det
innebär att Skövde hade något fler arbetslösa i ålder 18-64 år
än i åldern 18-24 år. Den största minskningen när det gäller
ungdomsarbetslöshet står det norra området för; från 15,6
procent till 8,7 procent.

I Skövde har andelen personer över 20 år som erhållit
ekonomiskt bistånd legat kvar på nivåer runt 2 procent. Det
placerar Skövde bland de 25 bästa kommunerna i Sverige i
KKIK (Kommunens kvalitet i korthet). Motsvarande siffra för
riket var 4,1 procent 2016.

Figur 11. Andel personer över 20 år med ekonomiskt bistånd fördelat per
område. Källa: SCB
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Barn och ungas hälsa
Barns hälsofaktorer påverkas på olika sätt av våra livsvillkor.
Generellt sett mår barn som bäst i spädbarns- och skolåldern
(0-14 år). Här nedanför ges en kort beskrivning av utvecklingen
inom fyra områden. Mer information om barn och ungas livsvillkor och situation i Skövde finns i ”Uppföljning och analys av
det barn- och ungdomspolitiska programmet”.

Figur 12. Utbetalat ekonomiskt bistånd per invånare över 20 år fördelat per
områden. Källa: SCB

Skillnaden mellan de områden som har högst respektive
lägst andel personer som uppburit ekonomiskt bistånd har
ökat något sedan uppföljningen 2013. Från 3,7 procent till
4,2 procent 2016. Den tydligaste förändringen har skett i det
norra området både vad gäller andelen individer som uppburit ekonomiskt bistånd och ökning av utbetalt ekonomiskt
bistånd.

Tandhälsan
Tandhälsan bland barn i Sverige har förbättrats under en
rad år. Denna positiva trend med allt fler kariesfria sexåringar
ser dock ut att ha brutits. Andelen kariesfria sexåringar
i Västra Götaland var 77,5 procent. Skövde följer samma
mönster men ligger bättre till jämfört med Västra Götaland.
Motsvarande siffra var 81,3 procent för Skövde 2017.
Det finns skillnader mellan klinikerna i Skövde. Södra Ryd är
den klinik som ökat under perioden 2013-2017. Samtidigt visar
siffror från Folktandvården att alla treåringar vid samma klinik
var kariesfria 2017 och att andelen barn som bedömdes med
låg risk stadigt ökat sedan 2014. Från 92 procent 2014 till 99
procent år 2017.

Figur 13. Andel kariesfria sexåringar under perioden 2009-2017 fördelat
per klinik i Skövde. Källa: Folktandvården

Övervikt och fetma
Förekomsten av övervikt och fetma har ökat bland barn
och unga i Sverige. Idag är andelen överviktiga barn fler än
någonsin. Övervikt och fetma påverkar både den fysiska
och mentala hälsan negativt. I Skövde visar intern statistik
från läsåret 16/17 att 3 procent av tjejerna och 3 procent av
killarna i åk 4 har fetma. Motsvarande siffror för åk 7 var 2
procent för tjejerna och 4 procent för killarna. Dessa siffror
ligger i nivå med läsåret 12/13.
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Psykosocial hälsa
Andelen 13- och 15-åringar som rapporterar återkommande
psykosomatiska symtom såsom sömnsvårigheter, nedstämdhet och magont fördubblades i Sverige under perioden
1985–2014. I åldersgruppen 16-24 år visar nationella siffror
att andelen som uppgav att de led av ängslan, oro eller ångest
tredubblades mellan 1989-2005. Det är betydligt vanligare
bland kvinnor än män.
Sedan 2010 genomför Skövde kommun egna undersökningar på gymnasiet. Resultatet 2014 visar att cirka hälften av
tjejerna på gymnasiet känt sig nere, nervösa, irriterade och
hade psykosomatiska besvär en gång i veckan eller oftare.
Cirka hälften av killarna uppgav detsamma, vilket ligger i
nivå med undersökningen 2010. Skillnader mellan kön är
en större framträdande bakgrundsvariabel 2014 än etnicitet
och boendeform.
Av killarna upplevde 88 procent att deras liv känns meningsfullt medan motsvarande andel tjejer var 86 procent.

Figur 14. Andel gymnasieelever som besvärats en gång i veckan eller
oftare av psykosomatiska besvär 2010 och 2014. Källa: Skövde kommun.

I Skövde uppger 8 procent av eleverna i åk 9 och 28 procent
av eleverna i år 2 på gymnasiet att de intensivkonsumerar
alkohol. Intensivkonsumtion av alkohol är vanligare bland
ungdomar som blivit bjudna på alkohol av sina föräldrar
(21 procent i åk 9 och 46 procent i år 2).

Figur 15. Andel elever som intensivkonsumerar alkohol någon gång
i månaden eller oftare. Källa: CAN

I Västra Götaland och Skövde ses en nedåtgående trend
gällande andelen ungdomar som röker. Det gäller dock inte
bland killar i år 2 på gymnasiet i Skövde där 29 procent uppger att de röker. Motsvarande siffra för Västra Götaland är 24
procent. Det är vanligare bland elever i år 2 på gymnasiet att
snusa (16 procent) jämfört med åk 9 (7 procent). Det är övervägande killar som snusar. Dessa ligger i snitt på samma
nivå som i Västra Götaland, 6 procent respektive 15 procent.
I Skövde uppger 5 procent av 15-åringarna och 16 procent
av 17-åringarna att de någon gång använt narkotika. Ytterst
få elever uppger att de använt anabola androgena steroider,
nätdroger/designerdroger (till exempel spice och mefedron)
eller har spelat olika spel om pengar.

Motsvarande utveckling återspeglas i Skövde kommuns
resultat i LUPP2015 och CANs drogvaneundersökning 2016.
Båda undersökningarna lyfter utvecklingen av att främst
unga tjejer mår allt sämre.

Alkohol, droger och rökning
Allt färre ungdomar dricker alkohol idag jämfört med tidigare. Ungas alkohol- och drogvanor i Skövde följs kontinuerligt
genom CAN:s drogvaneundersökning. Resultatet från 2016
visade att 38 procent av elever i åk 9 druckit alkohol någon
gång de senaste tolv månaderna. Motsvarande siffra för
elever år 2 på gymnasiet var 77 procent. I Västra Götaland
var genomsnittet 41 procent i åk 9 respektive 74 procent år
2. Samtidigt sjunker andelen elever som gör sin berusningsdebut vid 13 år eller tidigare.
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Målgruppen äldre
Människor i Sverige lever idag allt längre och andelen äldre
ökar i samhället. Cirka 20 procent av Sveriges befolkning
är idag 65 år eller äldre. Skövde har, i jämförelse med riket
och flera kommuner, en lägre andel äldre. År 2017 var 19,4
procent av Skövdes befolkning 65 år eller äldre. Andelen
varierar mellan Skövdes geografiska områden. Det bor en
högre andel personer 65+ i västra och centrala området idag.

Figur 17. Kvinnor och mäns (65 år eller äldre) inkomstfördelning 2010 och
2016. Källa: SCB

Figur 16. Andel personer (65 år eller äldre) per område 2017. Källa: SCB

Andelen äldre kommer att öka kraftigt i och med de stora
kullarna födda på 1940-talet. Främst är det andelen 80 år och
uppåt som ökar fram till 2027 (+39 procent) och 2030 (+50
procent).
När befolkningen åldras ökar antalet äldre med någon funktionsnedsättning. I undersökningen ”Hälsa på lika villkor”
uppger ungefär 35 procent av de Skövdebor som är 65 år eller
äldre att de har en funktionsnedsättning, (inkluderat syn- eller
hörselnedsättning). Bland målgruppen 65-84 år har en del
äldre sämre möjligheter än andra till en god hälsa.
Många äldre anser att en god ekonomi är en förutsättning
för att delta i sociala aktiviteter. I Skövde har de flesta personer som är 65 år eller äldre sin inkomst från pensionen.
Utvecklingen för de olika geografiska områdena i Skövde
ser ganska lika ut vid jämförelse mellan åren 2010 och 2016.
Män har generellt sett haft en mer gynnsam inkomstutveckling jämfört med kvinnor. Andelen män är också större
i de högre inkomstnivåerna. Generellt sett har kvinnor och
utlandsfödda de lägsta inkomsterna.
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Bland personer 65-84 år visar resultat från enkäten ”Hälsa på
lika villkor”, att det finns skillnader inom gruppen äldre. Det
finns stora variationer mellan framförallt socioekonomiska
grupper. Enligt resultatet 2015 uppgav 61 procent av åldersgruppen 65-84 år i Skövde sitt hälsotillstånd som bra eller
mycket bra. Likaså uppgav 39 procent att de året innan deltog
på ett möte i föreningslivet.
På nationell nivå syns en minskning vad gäller fysisk aktivitet
efter 65 års ålder. Statistik för Västra Götaland visar att stillasittande är vanligare bland kvinnor än män, fler med lägre
utbildningsnivå samt fler utlandsfödda och fler ensamboende. Det är också betydligt vanligare att kvinnor 65-84 år
upplever sig otrygga och är ensamboende jämfört med män.
Samtidigt uppger fler utlandsfödda och män att de saknar
praktiskt stöd. I Skövde uppgav 76 procent att de inte avstår
från att gå ut ensamma enligt ”Hälsa på lika villkor” 2015.
Oro, ängslan, ångest eller sömnproblem är idag ungefär lika
vanligt bland äldre som bland yngre. Äldre har tidigare legat
högre. Förändringen beror på att besvären har ökat bland
de yngre medan äldre har en stabil nivå. Det är vanligare att
äldre personer som är ensamstående eller har ett dåligt socialt
nätverk upplever psykisk ohälsa. En fjärdedel av alla självmord begås av personer som är över 65 år. Det är vanligare
bland män än kvinnor trots att kvinnor uppger sig må sämre.
Fallskador bland personer 80 år och äldre ligger något högre
i Skövde jämfört med riket i övrigt; 64 invånare per 1000
invånare i Skövde att jämföra med 61 per 1000 invånare i
riket 2016 (Kolada).

Hälsan i olika grupper
Nationella undersökningar visar att det finns hälsoskillnader
mellan personer i utsatta situationer jämfört med den övriga
befolkningen. Skillnaderna är särskilt tydliga för personer
med funktionsnedsättning, hbtq-personer och vissa nationella
minoriteter.

Hälsan bland personer med funktionsnedsättning
Det är ungefär tio gånger vanligare att personer med funktionsnedsättning skattar sin hälsa som dålig jämfört med
övriga befolkningen. Ungefär tio gånger vanligare, cirka 20
procent jämfört med 2 procent. Samtidigt har andelen kvinnor
och män med funktionsnedsättning som rapporterat en god
hälsa ökat något under perioden 2005-2015.
Personer med funktionsnedsättning uppger i större utsträckning än andra att de saknar praktiskt stöd, har utsatts för
kränkande behandling och har blivit utsatta för våld eller hot.
Det är också i betydligt högre utsträckning vanligare med ett
nedsatt psykiskt välbefinnande. Symtom på ohälsa såsom
värk i kroppen, trötthet, stress och känsla av ängslan, oro
och ångest är vanligare. Ett liknande mönster framträder för
föräldrar med funktionsnedsättning i jämförelse med föräldrar utan funktionsnedsättning. Samtidigt är levnadsvanor
såsom stillasittande fritid, övervikt, fetma och daglig rökning
vanligare i denna grupp.

HBTQ-personers hälsa

Livsmiljöns betydelse
påverkar hälsan
Miljöns påverkan på människors hälsa är en viktig del av
arbetet för att skapa jämlika förutsättningar. De miljömässiga
faktorernas (såsom exempelvis buller, luftföroreningar, radon,
solljus, miljöföroreningar, grönstruktur, klimatförändringar
etc) påverkan på hälsan varieras i graden av exponering vilket
samtidigt påverkas av människors levnadsförhållanden,
livsvillkor och socioekonomiska tillhörighet. Grönstruktur
generellt bidrar till ökat välbefinnande. Människor som bor
i stadsområden med mycket grönska är i många avseenden
friskare än personer som bor i områden med mindre grönska.
Forskning visar samtidigt att graden av fysisk aktivitet hänger
samman med faktorer som närhet, tillgänglighet, variation
och upplevd trygghet och säkerhet. När Skövdeborna själva får
uppge hur trygga och säkra de känner sig i olika situationer
får Skövde ett samlat betygsindex på 57 enligt Medborgarundersökningen hösten 2017. Män uppger något högre index (60)
jämfört med kvinnor (54). Motsvarande indexsiffra för alla
kommuner som genomförde undersökningen var 57.
I medborgarundersökningen hösten 2017 fick Skövde ett
samlat index på 56 för gång- och cykelvägar. Skövde ligger
något över snittet för samtliga kommuner (55) som genomförde undersökningen. Män uppger en högre indexsiffra (57)
jämfört med kvinnor (55).

Inom gruppen homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoners hälsa visar nationell statistik att de allra flesta
uppger ett bra eller mycket bra allmänt hälsotillstånd.
Största skillnaden är inom området psykisk hälsa. Hbtqpersoner uppger i högre utsträckning en upplevd känsla av
oro, ängslan, ångest, nedstämdhet och stress jämfört med
befolkningen i övrigt. Det är samtidigt vanligare med tankar
på självmord och självmordsförsök. Transpersoner är en
särskilt utsatt grupp. Enligt Folkhälsomyndigheten har
skillnaderna i hälsa ett samband med att hbtq-personer
utsätts för fördomar, kränkande behandling, diskriminering
och våld i större utsträckning på grund av föreställningar
om sexuell läggning och könsidentitet.

FOLKHÄLSA – ETT GEMENSAMT ANSVAR FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

25

10. Referenser
Barn och ungas hälsa i Sverige – en beskrivning av nuläget (2017). Sveriges kommuner och landsting
https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-528-8.pdf?issuusl=ignore
Behovsunderlag äldre, Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden
Drogvaneundersökning bland unga i Skövde kommun (CAN2016). (2016) Skövde kommun
https://www.skovde.se/globalassets/socialtstod/ungdomsavdelningen/can_skovde.pdf
Det är aldrig försent! (2009) Statens folkhälsoinstitut
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/939eb16e9a414205951b939456e181fd/r2009-18-det-ar-aldrig-forsent.pdf
Främja goda levnadsvanor genom åtgärder i livsmiljön. Folkhälsomyndigheten, 2013.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/fef2abd3a35e43eb9e367540fc125c55/framja-goda-levnadsvanor-atgarder-livsmiljon.pdf
Hur ska vi utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet riktat till barn och unga för att förhindra övervikt
och fetma?
https://www.skaraborg.se/globalassets/folkhalsa-susanne/rapport---overvikt-och-fetma-hos-barn-och-unga-i-004.pdf
Kortversion av Varför har den psykiska ohälsan ökat bland barn och unga i Sverige? (2018) Folkhälsomyndigheten
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/ab5e6aed7dd642418a8144c6e08badd2/varfor-psykiska-ohalsanokat-barn-unga-18023-1-webb-kortversion.pdf
Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015. (2015) Skövde kommun
https://skovde.se/globalassets/_2016/kommun-och-politik/barnochungdomspolitik/filer/skovde---lokal-uppfoljningav-ungdomspolitiken-2015-final.pdf
Metoder för att främja en god hälsa bland hbtq-personer. (2017) Folkhälsomyndigheten
Miljöhälsorapport 2017. (2017) Folkhälsomyndigheten
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/c44fcc5df7454b64bf2565454bbdf0e3/miljohalsorapport2017-02096-2016-webb.pdf
Psykisk hälsa Gymnasium Skövde 2010. (2010) Skövde kommun.
https://skovde.se/globalassets/vardomsorgfolkhalsa/dokumentfh/psykisk-halsa-gymnasium-skovde-2010.pdf
Regeringens proposition 2017/18:249 God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik (2018)
https://data.riksdagen.se/fil/7DFAC6CD-6BBC-476E-BB21-740C5A575867

26

FOLKHÄLSA – ETT GEMENSAMT ANSVAR FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Slutrapportering av regeringsuppdrag inom ramen för ”En strategi för genomförande av
funktionshinderspolitiken 2011– 2016”
https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/livsvillkor-levnadsvanor/funktionsnedsattning/slutrapportfunktionshindersuppdraget-2011-2016.pdf
Barn och unga 2013 – utveckling av faktorer som påverkar hälsan och genomförda åtgärder. (2013)
Statens folkhälsoinstitut
Ungdomars psykiska hälsa Skövde 2014 (2014) Skövde kommun.
https://skovde.se/globalassets/vardomsorgfolkhalsa/dokumentfh/rapport-skovde-kommun-hosten-2014.pdf
Utvecklingen av hälsan och hälsans bestämningsfaktorer bland homo- och bisexuella personer (2014).
Folkhälsomyndigheten
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/a0255680a6684603a08af46bc8f323a9/utv-halsan-bestamningsfaktorer-homo-bi-fina-2014.pdf
Äldres hälsa – Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010. (2011) Statens folkhälsoinstitut.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/c99946b1c8d34e5bbdbf59e4b79d0547/r2011-12-aldres-halsa.pdf

FOLKHÄLSA – ETT GEMENSAMT ANSVAR FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

27

SK-2018-0003

Skövde kommun
Postadress 541 83 Skövde
Telefon 0500 - 49 80 00
Webbplats skovde.se

