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Sammanfattning 

En god folkhälsa är en viktig förutsättn ing för att samhället skall kunna utvecklas. Sedan 
2000-talet påvisas alltmer ökade skillnader i hälsa, vilket är oroväckande då hälsa är en 
förutsättning för ett växande samhälle. Enligt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna 
har varje människa rätt till social trygghet samt berättigad till ekonomiska och sociala 
rättigheter med respekt till människovärdet, goda levnadsvanor och utveckling. Detta skal l 
uppfyllas genom den enskilda indi videns förmåga till självförsörjning och samhällssystem 
skall via sociala transfereringar utgöra skydd mot fattigdom (artikel 1-3 och 22-26). 

Avsikten med den här rapporten var del s att kartlägga individer som inte fanns i 
förvärvskraften i Ljusnarsbergs kommun. År 2015 uppskattas det att cirka 870 individer i 
Ljusnarsbergs kommun inte fanns i förvä rvskraften. Detta utgör ett stort antal då kommunen 
har en relativt liten befolkning. I dessa siffror ingår individer som erhöll sjukersättning, 
aktivitetsersättning el ler föräldrapenning för november månad 20 15. Ett visst antal individer 
beviljades också grundbidraget från CSN. Baserat på stati stiken som presenteras i den här 
rapporten uppskattas det att cirka 144 individer försörjde sig på annat sätt, dock är det oklart 
hur de försörjde sig. 

Avsikten med den här rapporten har också varit att ta fram ett underlag i hur Ljusnarsbergs 
kommun kan fortsätta att arbeta för att minska skillnader i hälsa hos kommunbefolkningen. 
Underlaget bygger huvudsakligen i hur andra kommuner har arbetat för en mer jämlik hälsa, 
vilket kan utgöra som goda exempel. Indirekt kan det påverka till att fl er kommuninvånare i 
Ljusnarsbergs kommun kan bli självförsö1jande och på så sätt undvika försörjningsstöd. 

En förutsättning för ett utvecklande samhälle är en god fo lkhälsa. Dock är det inte tillräckligt 
att enbart påverka individuella levnadsvanor. Det handlar om att påverka samhällsstrukturer 
som inverkar till goda li vsvi ll kor. En fördj upad kartläggning rekommenderas, där jämförelser 
görs till riket i stort samt att det tittas mer ingående till den grupp som står utan förvärvsarbete 
i Ljusnarsbergs kommun. 
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1. Poli tiskt beslut och inledning 
Kommunfullmäktige i Ljusnarsberg beslutade 2016-12-08 (Kf § 127) budget för året 2017 
och flerårsplan för åren 2018-2019. Vidare uppdras det åt folkhälsoteamet att kartlägga 
individer i utanförskap i kommunen. 

Det övergripande folkhälsomålet i Sverige är "att skapa samhälleliga förutsättningar för en 
god hälsa på lika villkor för hela befolkningen" (prop. 2002/03:35). En god folkhälsa innebär 
dels att hälsan är så god som möjligt samt så jämlikt fördelad bland olika grupper i samhället 
(I). 

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna beskriver de grundläggande rättigheter där 
alla människor oavsett land, kultur och sammanhang är födda fria och med lika värde och 
rättigheter. Varje människa är berättigad till dessa rättigheter och ingen åtskillnad får göras på 
grund av kön, kultur, religion, etnicitet och funktionshinder (artikel 1-3). Vidare har varje 
människa rätt till social trygghet och berättigad till ekonomiska, sociala och kulturella 
rättigheter med respekt till människovärdet, goda levnadsvanor och utveckling. Detta skall 
förverkligas genom den enskilda individens förmåga till självförsörjning samt nationella 
åtgärder vid skydd mot fattigdom och främjandet av en god samhällsutveckling (artikel 22-
26) (2). 

2. Bakgrund 
"Ett samhälles utveckling kan bedömas utifi·ån hus dess befolkning mår och hur rättvist hälsan är 

fördelad mellan olika sociala grupper'' (3). 

Enligt World Health Organization [WHO] påverkar social rättvisa hur människor lever, risken 
att drabbas av sjukdom och att dö i förtid (4). Den förväntade medellivslängden och hälsan 
ökar i många länder medan en oroande minskning och försämrad hälsoutveckling kan ses i 
andra länder. Dessa skillnader är förknippade med sociala förhållanden , vilket brukar 
benämnas som de sociala bestämningsfaktorerna för hälsa. WHO framhåller att ojämlikhet i 
hälsa går att undvika, då det inbegriper de soc iala bestämningsfaktorerna för hälsa; 
förhållanden där människor växer upp, lever, arbetar och åldras. Vidare påverkas det av 
samhällsstrukturer och politiska system. Det understryks att det vore djupt oetiskt att inte 
vidta åtgärder för att förbättra livsvillkor och levnadsvanor samt minska den ojämlika 
fördelningen i hälsa hos världens befolkning (4). Det första skälet till varför det är etiskt rätt 
att vidta åtgärder är för att hälsa är en förutsättning för individens möjligheter till utveckling 
och självförsörjning, exempelvis genom utbildning och förvärvsarbete. En god hälsa är också 
viktigt för att individen skall ha möjlighet till att kunna delta i samhällslivet samt kunna 
åtnjuta sina mänskliga och politiska rättigheter. Det andra skälet är för att kunna utveckla ett 
hållbart samhälle (ekologisk, ekonomisk och social) ' är en stark förutsättning att det finns en 
frisk och välmående befolkning. För att skapa ett samhälle för alla inbegriper det att hälsan är 
jämlikt fördelad, vidare främjar det samhäll sgemenskapen, samhällets mångfald och 
samhällsutvecklingen. Det tredje skälet är ökad jämställdhet mellan könen, detta innebär ett 
samhälle där både kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. 
Det fjärde skälet är det sociala investeringsperspektivet, vilket beskriver sambandet mellan 

1 Brundtlandskommissionens modell för hållbar utveckling. 
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effektivitet och jämlikhet. Minskar den ojämlika hälsan så påverkar det automatiskt till att 
också samhällskostnader minskar, vilket ger bra förutsättningar för tillväxt och välfärd (3). 

Internationellt sett anses Sverige vara ett jämlikt land och där folkhälsan är mycket god ur ett 
globalt perspektiv, vidare är den förväntade medellivslängden bland en av de högsta i världen. 
Folkhälsan har utvecklats positivt generellt sett hos befolkningen i Sverige, emellertid påvisas 
att skillnader har ökat al ltmer under 2000-talet. Utvecklingen skiljer sig påtagligt mellan olika 
socioekonomiska grupper, detta jämfört med de som har den bästa hälsan och de som har 
sämre hälsa (3, 5, 6). 

2.2 Defin it ioner 

2.2.1 Socioekonomisk status 

Socioekonomisk status används som ett samlingsbegrepp för utbildningsgrad, yrkesstatus och 
inkomstnivå och utgör de vanligaste indikatorerna för mätning av social position. Sociala 
skil lnader mellan grupper kan mätas med olika mått, en så kallad socioekonomisk indelning 
ger en socioekonomisk status. De indikatorer (vanligtvis används utbildningsgrad då det ofta 
är en förutsättning för ett yrke med en hög status och god inkomst) som har nämnts har ett 
starkt samband med fördelningen av hälsa i en befolkning. Dock är de inte avgörande till att 
uppnå en god hälsa, en hög position eller status. Skillnader i social position mellan grupper 
ger en uppfattning och förklaring till skillnader i hälsa (7, 8). 

2.2.2 Den sociala gradienten 

För att få ökad förståelse för ojämlikheter i hälsa behöver teorin den sociala gradienten i hälsa 
förklaras, vi lket kan studeras genom ol ika typer av hälsoutfall. Det innebär att det finns en 
social gradient i hälsa som löper från toppen till botten av det socioekonomiska spektrumet, 
detta ses både i låg-, medel och höginkomst länder. Den sociala gradienten i hälsa medför att 
hälsoskillnader påverkar al la. Till exempel kan det betraktas genom att titta på nivån av 
dödlighet av hushållets inkomst relaterat till sambandet av socioekonomisk nivå, vilket 
påverkar till att hälsan kan graderas. Exempel att hälsan är bättre hos de individer som har en 
högre inkomst jämfört med individer som har en lägre inkomst (9). 

2.2.3 Förvärvsarbetande 

Folkhälsomyndigheten refererar till Statistiska centralbyråns [SCB] definition om 
förvärvsarbetande; alla individer från 16 år och äldre som har haft avlönat arbete minst en 
timme per vecka under november månad det aktuella året (baseras på Statistiska centralbyråns 
siffror). Vidare ingår tillfälligt frånvarande om de har haft en kontrolluppgift med lön under 
året. Statistiken ämnar också nattbefolkning, det vi ll säga al la förvärvsarbetande individer 
som är boende i kommunen oavsett i vilken kommun individen arbetar i (I 0). 

2.2.4 Ohälsotal 

Ohälsotalet är försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts utifrån sjukförsäkringen 
under en 12-månadersperiod. Antal utbetalda dagar med sjukpenning, 
arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättn ing och aktivitetsersättning av 
socialförsäkringen beräknas till antal registrerade som är försäkrade i befolkningen ( 16-64 år). 
Vidare är alla dagar omräknade till nettodagar, exempel två dagar med halv ersättning blir en 
dag (1 1). 

För detaljerad information om olika ersättningar; aktivitetsersättning (12), sjukersättning (13, 
14) bostadstillägg (15) och förä ldrapenning (16) hänvisas det till bilaga I. 
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2.3 Den ojämlika fördelningen av hälsa i Sverige 

2.3 .1 Den förväntade medellivslängden 

Den ojämlika fördelni ngen av hälsa blir tydligt märkbara när medel li vs längden (återstående 
vid 30 års å lder) jämförs med utbildningsnivå och antal å r i Sverige. Antalet å r i 
medel livs längd mellan individer som har förgymnasial respektive eftergymnasial uppgår till 
skillnad på 5,9 år sett ti ll båda könen . Ski llnaden mellan kvinnor som har förgymnas ial 
utbildning jämfört med eftergymnasial är 5,5 år. För män ses en åtskillnad på 6 år mellan 
förgymnasia l respektive eftergymnasia l utbildning (17). Generellt sett är medelli vslängden 
hög i Sverige i jämförelse med andra länder. Svenska kvinnor lever i genomsnitt 83 år och 
männen 79 år. Vidare kan tydliga skillnader ses mellan landets kommuner, å r 2012 var 
medelli vslängden för män i Danderyds kommun högst med 83 å r medan männen i 
Ljusnarsbergs kommun låg relativt lågt med 75 år, v ilket utgjorde en skillnad på 8,4 år (3). 

2.3.2 Utbildningsnivå och hälsa 

Det påvisas att den enskilt v iktigaste förklaringen till den ökade medelli vslängden i Sverige är 
sannolikt på grund av höjd utbildningsnivå (4). Vidare kan det ses att skillnaden mellan hög
och me llanutbildad växer alltmer. Utbildningsnivå utgör en särskilt viktig bestämningsfaktor 
till hälsa, då det indirekt ökar indi videns förutsättningar till att få ett bättre arbete och av det 
skälet inverkar till en bättre hälsa. Ett tydligt exempel som visar att graden av utbildningsni vå 
påverkar individens levnadsvanor är ökade individuella resurser så som ökade kunskaper, 
ekonomi och en soc ialt stödjande miijö. Vidare rustar en högre utbildning individer till att 
bättre ti llgodogöra s ig information, omsätta den i praktiken och enklare göra hälsosamma val. 
En god inkomst påverkar ti 11 att det är lättare att upprätt hå l la hälsosamma levnadsvanor. 
Sambandet mellan utbildning och hälsa är därmed dubbelriktat, högre utbildning inverkar dels 
t ill bättre hälsa samtidigt som en god hälsa är förutsättn ing att tillägna s ig högre utbildning (4, 
18). 

2.3.3 Sysselsättning och ekonomi 

WHO framhåller att möj ligheterna till förvärvsarbete samt rättvi sa anstä llnings- och 
arbetsvillkor är en av de viktigaste faktorerna för en god och jämlik hälsa. Möj ligheten til l att 
kunna försö rja s ig genom förvärvsarbete är en mänsklig rätti ghet, vidare inbegriper det 
ekonomisk trygghet, socia l status samt skydd mot fys iska och psykosocia la risker (4). 
Emellertid påvisas det ett sta rkt samband me llan låg inkomst, då lig hälsa samt död. 
Hälsoskillnader mellan indi vider med olika inkomstnivåer är påtaglig. Unga vuxna och 
utlandsfödda är särskilt utsatta för arbetslöshet i Sverige, det ha r bliv it a llt svårare att etablera 
sig på arbetsmarknaden. Detta innebär att unga vuxna och utlandsfödda blir alltmer sårbara ur 
försörjn ingssynpunkt. Vidare kan det ses att unga vuxna med ofull ständig gymnas ieutbildning 
är ännu mer utsatta och drabbas i större utsträckning av längre arbetslöshetsperioder och i 
högre grad blir beroende av försörjningsstöd. Kortare v isstidsanstä llningar, 
projektanställni ngar/ praktikplatser, påtvingat egenföretagande eller indirekta anställningar 
via bemanningsföretag skapar otrygghet och stress då anstä llningsgraden a ldrig kan 
garanteras. Omfattande forskning visar att osäkra anstäl lningsformer påverkar hälsan starkt 
negativt för individer som hamnar i den här typen av situation, både psykiskt och fysiskt. Vid 
långvari g arbetslöshet ökar vidare den totala dödligheten, vil ket omfattar de ls dödlighet i 
självmord och dödlighet till följd av hjärt- och kärlsjukdom. Vidare kan ett samband ses 
mellan arbetslöshet och missbruk av a lkohol och droger. Ri sken för negativa hälsoeffekter 
ökar på grund av arbets löshetens längd. Vida re påvisas det att sambandet kan gå i båda 
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riktningarna. Arbete och en god arbetsmiljö främjar hälsan, medan arbetslöshet bidrar till 
försämrad hälsa. Då risken för missbruk ökar som effekt av arbetslösheten, kan missbruket 
omvänt öka risken till att förbli arbetslös (3, 4). lnkomsten samvarierar med ett flertal faktorer 
som har betydelse för det individuella välståndet. Exempelvis påverkar inkomsten hälsan 
genom att det medför materiella resurser vilket i sin tur påverkar till eftersträvansvärda 
levnadsvi llkor. Vidare skapar pengar va lmöjligheter, ger ökad trygghet och kontroll över 
li vet. Indirekt inverkar det till det blir lättare för individer att välja var de vill bo samt 
underlättar konsumtion vilket är betydelsefullt för hälsan (7). 

2.3.4 Stödjande miljöer och boende 

Individer tillbringar en stor del av sin tid och sina liv i det egna boendet samt i 
bostadsområdet (I). Graden av inkomstojämlikhet och boendesegregation i en stad/ort 
påverkar hur grannskapet formas, det influeras även av politiska, kulturella, sociala och 
ekonomiska aspekter. I de nämnda aspekterna inkluderas en rad olika faktorer, så som 
materiella och infrastrukturella resurser som utbud av service, grönområden, bebyggelse med 
mera. Den omgivande miljön som individer lever i inverkar till utfallet av hälsa och 
levnadsvanor, även sociala sammanhang är en viktig kontext i området där individen bor. De 
förhållanden som individen dagligen möter i sitt område inverkar dels till det fysiska måendet 
men det påverkar också hälsorelaterade beteenden (8). En studie påvisar att den omgivande 
miljön har ett starkt samband med individers hälsa. Eme llertid så konstateras det att individer 
som bor och växer upp i fattiga miljöer utsätts i större utsträckning för långvarig stress och 
indirekt påverkar det till psykisk ohälsa. Flertal miljörelaterade faktorer så som; 
luftföroreningar, trångboddhet, dåliga bostadsområden, risk för våld och kriminalitet, social 
isolering, negativ stress och segregering associeras till negativ utveckling av psykisk hälsa 
(19). Även geografisk fördelning så som urbanisering och avfolkning inverkar till utfallet av 
ohälsa och dödlighet. Exempelvis ses en yngre och friskare befolkning i större städer och en 
äldre befolkning med högre sjuklighet i urban iserade orter (8). Det framhålls att 
socioekonomiskt svaga grupper som bor i ett fattigt område har sämre hälsa, ökad risk för 
dödlighet, sämre sjä lvskattad hälsa, ökad risk för sjukdomar och psykisk ohälsa. Detta 
associeras till den livsmiljö individen lever under (I , 8). 

2.3.5 Samhällets resurser kan användas bättre 

Flertal organisationer såväl nationellt som internationel lt har uttryckt en oro angående 
ojämlikheter i hälsa och stora klyftor i samhället. Vidare har det uttalats att ojämlikheter i 
hälsa är vår generations stora utmaning. Hälsa är en mänsklig rättighet, men också en 
grundläggande faktor för ekonomisk tillväxt då fler individer kan arbeta vilket ökar 
produktiviteten samt att investeringar i utbildningar ger en större avkastning. Folkhälsoarbetes 
primära uppgift är att arbeta för en god folkhälsa och inte första hand spara pengar eller öka 
tillväxten. Diskussionen bör därför handla om de positiva effekterna av minskad sjuklighet, 
sårbarhet och minskad lidande samt människors rätt till en god och jämlik hälsa. Tidigare 
forskning visar att alla tjänar på om mindre del av samhällets resurser går till att bekämpa 
effekterna av ski llnaderna. Istället kan pengarna användas till investeringar i skola, vård och 
omsorg. Sådana investeringar skulle gynna alla, det skulle också ge ett tryggare samhälle och 
ge ökad sammanhållning oavsett social position (7). 

2.3.6 Samhällskostnader, samhällsstrukturer och ski llnader i hälsa 

Då ojämlikhet i hälsa är påverkbart bör kostnader som uppstår som en följd av ojämlik hälsa 
bedömas som "onödiga kostnader". Ett flertal olika hälsoberäkningar påvisar vad sociala 
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sk illnader kostar samhället, emellertid har dessa typer av beräkningar sina begränsningar 
vilket påverkar till att det är svårt att erhålla en helhetsuppfattning (7). Enl igt 
Malmökommissionen kostade den samlade ohälsobördan i Sverige år 2008 cirka 823 
miljarder kronor per år, vilket motsvarar 90 000 kronor per invånare för sjukvård, läkemedel 
samt produktionsbortfall till följd av sj ukdom eller förtida död före 65 års ålder. Vidare var 
bruttonationalprodukten [BNP] för samma år 3 157 miljarder kronor, detta innebär att 
ohälsobördan motsvarade cirka 25 procent av BNP. Det framgår också att om de ojämlika 
skillnaderna i hälsa hade kunnat undvikas i Sverige så uppskattas det att omkring en fjärdedel 
eller femtedel av landets ohälsobörda försvunn it. Detta skull e motsvara ett värde omkring 5-6 
procent av BNP eller cirka 200 miljarder per år. Beräkningen tar inte hänsyn till kommuna la 
kostnader, övriga kostnader, kostnader för funktionsnedsättning samt utebliven nytta eller 
I idande som samhället i stort kan drabbas av (3). Det kan föreligga risk för underestimering då 
dessa siffror är baserade från år 2008 samt att en del faktorer som nämnts ovan inte har 
inkluderats i beräkningarna. De samhäll skostnader som har beskrivits bör därmed to lkas och 
användas med förs iktighet. Det är också viktigt att nämna att det inte är lätt att genomföra 
hälsoekonomiska beräkningar. Därmed är det viktigt att förstå vad som jämförs med 
uppskattade kostnader, det är också angeläget att ta beaktande till detta då insatser riktas för 
att de ska ha störst effekt. Kunskap gä llande samhällets kostnader bör därför alltid kombineras 
med kunskap om kostnadseffektiva åtgärder (20). 

3. Invånare utanför förvärvskraften i Ljusnarsbergs kommun 
Nedan presenteras statistik kring kommuninvånare som inte var i sysse lsättning för året 20 15 i 
Ljusnarsbergs kommun för åldersgruppen 20-64 år. Avsikten är att de skall ge en fördjupning 
vad invånare ägnade sig åt det året, vidare är intentionen att det ska ligga till grund fö r hur 
kommunen kan rikta resurser där de har störst effekt. Tolkn ing bör göras med förs iktighet då 
statistiken avser året 2015 och risk för under- eller överskattning kan föreligga. 
Huvudsakligen har stati stik använts för året 2015, emellertid finns flertal begränsn ingar att ta 
fram stati stik. Det innebär dels att det tar lång tid att få fram aktuell statistik, men också att 
indikatorer ibland inte kan kombineras då det kan medföra röjanderisk fö r enskilda individer 
fö r en komm un som Ljusnarsberg med en förhållandevis liten befolkning. 

3.1 Folkmängd och fö rvärvsgrad 
Befolkningsmängden för året 2015 var totalt 2648 individer för åldersgruppen 20-64 år. 
Generellt bodde det något fler män än kvinnor i kommunen (tabell 1 ). I tabell 2 redovisas 
anta l förvärvsarbetande efter ålder och kön. Under året 20 15 uppskattas det att cirka 870 
ind ivider inte var fö rvärvsarbetande, uträkningen baseras på antal kommuninvånare och andel 
förvärvsarbetande för Ljusnarsbergs kommun. Uppdelning för kön visar att 46 1 män och 407 
kvinnor inte var förvärvsarbetande. 

Tabell I. Folkmängd efter kön, år och ålder i Ljusnarsbergs kommun (antal); 2015. 
Referens: Statistiska Centralbyrån [SCB] (Statistikdatabas). Egen bearbetning. 

Åldersgrupper 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 

Män 159 143 102 11 3 150 184 171 178 

Kvinnor 103 85 93 12 1 129 151 180 168 

60-64 Totalt 

224 1424 

194 1224 
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Tabell 2. Antal och andel förvärvsarbetande efter ålder och kön i Ljusnarsbergs kommun(%); 20 15. 
Referens: Folkhälsomyndigheten (Folkhälsodatabasen). Egen bearbetning. 

Ålderseruooer 20-24 25-44 45-64 20-64 
Kvinnor 47 (46) 285 (67) 483 (70) 815 (67) 

Män I 07 (67) 333 (66) 523 (69) 963 (68) 

3.2. Ohälsotal 
I tabell 3 redovisas ohälsotal (mått på frånvarodagar) fördelat för kön och ålder. Ohälsotalet är 
högre för kvinnor än för män för samtliga åldersgrupper. Utmärkande är att ohälsotalet ökar 
särskilt för kvinnor med åldern. En ökning kan också ses för män relaterat till stigande ålder, 
detta visar att risken att drabbas av psykisk ohälsa kan vara relaterat till ökande ålder. 

Tabell 3. Ohälsotalet (mått på frånvarodagar) med fördelning efter kön och ålder i Ljusnarsbergs 
kommun (antal); 2015. 
Referens: Försäkringskassan (Statistikdatabas). Egen bearbetning. 

Ålderserupper 20-29 30-39 40-49 50-59 60-64 

Kvinnor 3 1 32 57 88 103 

Män 15 23 39 65 74 

3.2. 1 Aktivitetsersättning 
Under november månad 2015 erhöll totalt 20 invånare hel aktivitetsersättning (tabell 4). 
Endast hel ersättning redovisas för att minska risken att invånare räknas två gånger i 
statistiken om de erhåller olika typer av ersättningar. Fördelningen av aktivitetsersättning är 
relativt jämn mellan könen. Den vanligaste an ledningen till att erhålla aktivitetsersättning 
relaterat till diagnoskapitel är Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar 

(F00-F99). Andra diagnoskapitel som redovisas i förhållande till aktivitetsersättning är 
Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99) och Medfödda missbildningar, deformiteter och 

kromosomavvikelser (Q00-Q99). Dock går det inte att uttala sig om hur fördelningen ser ut 
sett till antal invånare, då försäkringskassan har röjandehanterat statistik då det inkluderar för 
få invånare. 

Tabell 4. Antal mottagare av hel aktivitetsersättning fördelat på kön och omfattning för 
Ljusnarsbergs kommun; november månad 2015. 
Referens: Försäkringskassan (Beställd statistik). Egen bearbetning. 

Månad Omfattnin Kvinnor Män Totalt 
2015 11 l/1 12 8 20 

3.2.2 Sjukersättning 

Under november månad 2015 erhöll totalt 226 invånare hel sjukersättning, uppdelat för kön 
var det 120 kvinnor och I 06 män. Uppdelat för ålder var det högst i åldersgruppen 60-64 år 
för både män och kvinnor. En ökning av sjukersättning kan ses med stigande ålder, vidare är 
det tydligt att kvinnor mår sämre jämfört med män (tabell 5). 

Den vanligaste anledningen till att erhålla sjukersättning relaterat till diagnoskapitel är 
Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99) och Sjukdomar i 
muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99). Män har i större utsträckning någon 
form av psykisk sjukdom el ler beteendestörning, medan ett större antal kvinnor lider av 
muskuloskeletala sjukdomar. 
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Tabell 5. Antal mottagare av hel sjukersättning fördelat på kön och omfattning för Ljusnarsbergs 
kommun; november månad 20 15. 
Referens: Försäkringskassan (Beställd statistik). Egen bearbetning. 

Månad Omfattning Kvinnor Män Totalt 

20151 I 1/1 120 106 226 
20 1511 ½ 34 7 41 
201511 1/4 .. .. 13 
2015 11 3/4 .. .. 4 
För att skydda enskilda individer för nsk av röjande inte föreligger lämnar Försäkringskassan 
inte ut statistik där det blir för få personer i en cell. De celler som har röjandehanterats har 
därför markerats med " .. " . 

3.2.3 Föräldrapenning 
Totalt mottog I 02 invånare hel föräldrapenning under november månad 20 15, det var fler 
kvinnor (67 stycken) jämfö11 med män (34 stycken) som erhö ll föräldrapenning (tabell 6). 

Tabell 6. Antal mottagare av hel föräldrapenning uppdelat för kön och omfattning för Lj usnarsbergs 
kommun; november månad 20 15. 
Referens: Försäkringskassan (Beställd statistik). Egen bearbetning. 

Månad Omfattning Kvinnor Män Totalt 
2015 11 1/1 67 34 101 
20 1511 ¾ .. .. .. 
201 511 ½ .. , . 3 
201 511 ¼ .. .. 5 

. . 
För att skydda enskilda md1v1der för nsk av röjande mte föreligger lämnar Försäknngskassan 
inte ut statistik där det blir för få personer i en cell. De celler som har röjandehanterats har 
därför markerats med" .. ". 

3.3 Arbetslöshet 
Under november månad 20 15 var totalt 295 invånare inskrivna som Öppet arbetslösa och 
sökande i program med akti vitetsstöd vid arbetsförmedl ingen i Ljusnarsbergs kommun (tabell 
7). Uppdelat för kön var det 189 män respektive I 06 kvinnor. 

Tabell 7. Arbetssökande i åldern 20-64 i Ljusnarsbergs kommun för november månad 2015 (antal). 
Referens: Arbetsförmedlingen (Efterfrågad statistik). Egen bearbetning. 

Män Kvinnor Totalt 

Personer som är inskrivna som arbetssökande 294 197 49 1 
Sökande personer som fått arbete 16 5 21 
Öooet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd 189 106 295 
Deltagare som ingår i arbetsmarknadspolitiska program 135 87 222 
Sökande i program med aktivitetsstöd 68 43 111 
Sökande som har arbete utan stöd 23 25 48 
Sökande som har arbete med stöd 48 36 84 
Nystartsjobb 18 8 26 
Övriga inskrivna vid arbetsförmedlin_gen 14 26 40 
Y rkesintroduktion I 0 I 

Utbildningskontrakt 0 0 0 
Personer som tillhör etablering 105 62 167 

3.4 Studerande 
I tabell 8 redovisas studiemedel uppdelat per kön för läsåret 20I5/2016 (inkluderar november 
månad 20 15) för Ljusnarsbergs kommun. Totalt erhöll 84 invånare grund bidraget för stud ier, 
uppdelat för kön var det 54 kvinnor respektive 30 män. Statistiken beskriver inte vilka 
åldersgrupper det ämnar eller vilken typ av utbildningsni vå samt omfattn ing av studier. 
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Tabell 8. Studiemedel efter typ av studiestöd, läsår, utbetalt belopp, kön och antal personer 
i Lj usnarsbergs kommun. 
Referens: Centrala stud iestödsnämnden [CSN] (Statistikd atabasen STAR). Egen bearbetning. 

Läså r 20)5/2016 

Kvinnor Män Totalt 
Grundbidrag 54 30 84 
Gnmdlån 37 18 55 
Merkostnadslån I I 2 
Tilläggsbidrag 19 2 2 1 
Tilläe:!!slån 2 I 3 

3.5 Unga som varken arbetar eller studerar 
Unga i åldersgrupperna 16-24 år och 25-29 år som varken arbetar eller studerar uppgick totalt 
till 130 invånare fö r året 2014 i Ljusnarsbergs kommun (tabell 9). Åldersgruppen 16-24 år är 
mer utsatt jämfört med åldersgruppen 25-29 år, dock framgår inte hur fö rdelningen ser ut i 
å ldersgruppen 16-24 år. Statistiken visar en oroande trend där unga som inte slutfö r gymnasiet 
får alltmer svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. 

Tabell 9. Unga som varken arbetar eller studerar i Lj usnarsbergs kommun; 2014 (antal). 
Referens: Temagruppen unga i arbetslivet (UV AS-statisti k). Egen bearbetning. 
Åldersl!ruooer 16-24 år 25-29 år Totalt 
Kvinnor inrikesfödda 23 12 35 
Kvinnor utrikesfödda 16 8 24 
Män inrikesfödda 22 13 35 
Män utrikesfödda 20 16 36 

3.6 Kommentarer kring kommuninvånare som inte fanns i arbetskraften år 2015 
Under november månad 201 5 var cirka 870 invånare inte i förvärvsarbete. Öppet arbetslösa 
och sökande i program med aktivitetsstöd via Arbetsförmedlingen uppgick till 295 individer 
fö r november månad år 201 5. Under läsåret 20I5/2016 erhöll 84 individer grund bidraget från 
CSN. Antal invånare som fi ck aktivitetsersättning uppgick till 20 stycken. Vidare erhöll 226 
individer sjukersättning, I 0 I individer mottog föräldrapenning. Baserat på dessa siffror 
uppskattas det att cirka 144 individer varken förvärvsarbetade, studerade eller erhöll 
ovanstående ersättningar under november månad 20 15 (figur I). Detta innebär att cirka 144 
invånare försörjde sig på annat sätt. Vilket sätt de försörjde sig under den här perioden är dock 
oklart. Det är möjligt att en del individer blivit utfö rsäkrade från försäkringskassan, detta då 
kraven från fö rsäkringskassan blivit all t hårdare och individer anses inte vara berättigad 
sjukersättn ing efter 2 ½ år.Dock finns förmildrande omständigheter så som sjukdom vilket 
påverkar till att en del individer kan fo rtsätta att få sjukersättning. Detta kan ha inneburit att 
en del invånare levt på sparade pengar, blivit försörjd av någon annan exempelvis 
familjemedlem/sambo/vän, erhållit arv eller någon annan typ av ersättning, haft in komst från 
kapital eller haft någon annan typ av inkomstkälla. Det kan föreligga ri sk för under- och 
överskattning av dessa si ffror, därmed bör försiktighet tas till tolkning av stati stiken. 
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• Öppet arbetslösa och 
personer med aktivitetsstöd 

Grundbidrag CSN 

• Aktivitetsersättning 

• Sjukersättning 

• Föräldrapenning 

• Övrigt 

Figur l . Fördelning av annan inkomstkälla än förvärvsarbete i Ljusnarsbergs kommun (antal); 2015: 
Grundbidraget från CS (20 l5/2016), Aktivitetsersättning, Sjukersättning, Föräldrapenning, Öppet arbetslösa 
och sökande i program aktivitetsstöd vid Arbetsförmedlingen samt individer med okänd inkomstkälla har 
kategoriserats som Övrigt. 

Antalet öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd vid arbetsförmedlingen var 
högre för män jämfört med kvinnor. Något fl er kvinnor erhöll grund bidraget från CSN för 
läsåret 20 15/20 16. Fler kvinnor mottog aktivitetsersättning, sjukersättning och 
fö räldrapenning jämfört med män, dock går det inte att uttala sig om detta är en generell 
ökning då statistiken endast avser november månad 20 15. Tydliga skillnader framkommer 
mellan kön och skillnader i häl sa, kvinnor mår överlag sämre än män i Ljusnarsbergs 
kommun sett till sjukersättning (tabell I 0). 

Tabell 10. Redovisning av annan inkomstkälla än förvärvsarbete uppdelat för kön i Ljusnarsbergs 
kommu n (antal); 2015. 

Öppet arbetslösa Grundbidrag 
och personer med cs 
aktivitetsstöd 20 15/20 16 Aktivitetsersättning Sj ukersättning Föräldrapenning 

Kvinnor 106 54 12 120* 67* 

Män 189 30 8 106* 34* 

* Försäkringskassan har röjandehanterat statistik för att skydda enskilda individer 

4. Goda exempel på åtgärder 
Nedan presenteras förslag på rekommendationer och åtgärder som sammantaget kan göra 
skillnad gällande ojämlikheter i hälsa i Ljusnarsbergs kommun. Indelning av ol ika åtgärder 
har gjorts i olika delar och varje avsnitt presenteras med en kort text för bättre förståelse av 
beskrivna rekommendationer. 

St ruktu rella och generella förutsättningar 
För att minska ojämlikheter i häl sa är en viktig förutsättn ing inom de politiska systemen att 
anta ett brett och tvärsektoriellt arbete som tar hänseende till de sociala 
bestämningsfaktorerna. Dels hur det påverkar befo lkningen generel lt men också hur det 
påverkar under oli ka perioder i individers liv. Folkhälsopolitiken behöver arbeta parallellt ur 
två angreppssätt; dels genom att förbättra hälsan hos grupper som har sämst hälsa men också 
främja en god fo lkhälsa hos hela befolkningen (6). 
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- Etablering av en social investeringspolitik som verkar utjämnande för skillnader i 
hälsa (3). 

- Genomför hälsoekonomiska beräkningar och sociala investeringar (3). 
- Beaktande till folkhälsoperspektivet, barnrättsperspektivet, barnperspektivet samt 

hållbar utveckling. Bedömning av konsekvenser vid handläggning, beslutsfattande och 
uppföljning (3). 

Fokusområde 1: Skapa goda förutsättningar för barn och unga 
Utbildning är den enskilt största resursen att utrusta barn och unga med för att överskrida en 
fam iljebakgrund med sociala begränsningar och utveckla god hälsa. Forskning visar att tidiga 
åtgärder redan på förskolen ivå ger högst avkastning och är samhällsekonomiskt lönsamma ur 
ett långsiktigt och ett livsloppsperspektiv samt har stor betydelse för att främja befolkningens 
hälsa. Därmed är beaktande till generationsperspektiv centralt (3 , 7, 8). 

Förslag 1: En central åtgärd är förskolor med god kvalitet samt professionell a förskole 
pedagoger. 

Förslag 2: Tillhandahålla likvärdig barnomsorg och försko la till al la barn oberoende av 
socioekonomisk status och ekonom isk utsatthet. 

Förslag 3: Mindre förskolegrupper och erbjuda 20 timmar per vecka för alla barn vid 
försko lan (3). 

Förslag 4: Erbjuda förä ldrastöd. 

Förslag 5: Erbjuda fritidsplats till alla barn av god kvalitet (3). 

Insatser på skola ger något lägre avkastning jämfört med åtgärder på försko lenivå, dock är de 
fortfarande viktiga för att skapa goda uppväxtvillkor för alla barn. Insatser på skolnivå bör ses 
som ett komplement till tidiga insatser, då det ger effekter under det fortsatta livet och kan 
bryta det negativa "sociala arvet" och inte föras vidare till ytterli gare en generation. Tidiga 
insatser i livet påverkar därmed barn och ungas sociala position, upprätthållandet av en god 
hälsa i vuxenlivet och det förvärvas med stigande ålder. I ungdomen sätts vidare grunden till 
hälsobeteenden som har en avgörande betydelse för hälsan i vuxen ålder (3, 7, 8). 

Förslag 6: Kvalitetshöjande insatser, de ls strukturella omgivande faktorer samt utveckl ing av 
undervisning. 

Förslag 7: Permanenta uppföljningssystem av studieresultat och vid behov följa upp med 
adekvata stödinsatser (3, 7). 

Förslag 8: Alla barn som slutför grundskolestudier skall uppnå behörighet till fortsatta studier 
på gymnasienivå (3 , 7). 

Förslag 9: Ha som mål att al la e lever som påbörjat gymnasiet ska ha slutfört sina studier 
inom en femårsperiod (3). 

Förslag 10: Personal inom skolan måste inneha hög kunskapsnivå och ges möjl ighet til l 
vidareutbildning. 

Förslag 11: Barn och ungas inflytande över sin vardag bör öka och de bör aktivt inkluderas i 
det systematiska kvalitetsarbetet, detta avser också förä ldrainflytande (3, 7). 

Förslag 12: Aktivt arbeta med hälsorelaterade frågor inom ämnet idrott och hälsa (3). 
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Förslag 13: Informera samt motivera unga till fortsatta studier efter gymnasiet eller till att 
genomföra praktik. 

Förslag 14: Underlätta för en snabb övergång till studier för nyan lända inom grundskolan och 
gymnasiet. Enligt skollagen til lhandahålla studiehand ledning på elevers modersmål (3). 

Fokusområde 2: Generera förutsättningar för arbete 
Möj ligheterna ti ll förvärvsarbete och rimliga arbetsförhållanden är en central faktor för en god 
häl sa. Förvärvsarbete är vidare en viktig grund till ekonomisk trygghet, social status, 
personlig utveckling och välmående. Samhällets sociala strukturer har en stor inverkan ti ll att 
minska sociala skillnader i tillgången till arbete samt exponering för ohälsosamma 
arbetsförhållanden (8). 

Förslag 15: Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö påv isar i sin rapport att 
arbetsmarknadsinsatser är mer kostnadseffektivt jämfört med kostnaderna för hälso- och 
sjukvård som kan tillkomma på grund av arbetslöshet och sjukdom hos en ind ivid. Därmed är 
aktivt arbete med utveckling och framväxten av nya arbeten, utfallet förstärkas med social 
investeringspolitik (3). 

Förslag 16: Förstärka satsningar på kommunal nivå så som yrkesintroduktion och 
arbetslivsintroduktion för unga, detta för att minska risken att unga marginal iseras helt från 
arbetsmarknaden. 

Förslag 17: Utvidga det kommunala informationsansvaret upp till 25 år istället fö r som idag 
upp till 20 år. Vidare bör fördjupade samverkansstrukturer etableras mellan Ljusnarsbergs 
kommun och arbetsförmedlingen i syfte att erbjuda arbetslösa unga och unga vuxna 
möj ligheter till yrkesutbildning och praktisk arbetsli vserfarenhet (3). 

Förslag 18: Se till goda exempel vid andra kommuner så som socialfondsprojektet Socialt 
företagande, Lärande, Arbete, Rehabilitering, Integration i samverkan [SOLARIS] som 
genomfördes vid Bräcke kommun, där det övergripande målet var att ind ivider som stod långt 
utanför förvärvsarbete skulle få ökade förutsättningar att få arbete, modersmålsstöd samt 
skapa förutsättningar för soc ialt företagande (21 ). 

Förslag 19: Till sätta en lokal arbetsgrupp som arbetar aktivt med individer som står utanför 
förvärvsarbete, är långtidssjukskrivna och nyanlända som beviljats uppehållstillstånd i 
kommunen. Ökad samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och lokala 
insatser inom Ljusnarsbergs kommun (socialtjänsten med flera). 

Förslag 20: Genomföra intervention inom Ljusnarsbergs kommun över redan pågående 
insatser som har betydelse för individers möj ligheter att erhålla arbete och skapandet av 
nätverk i det civila samhället. Exempelvis pågår för närvarande: Projekt Norrsken i 
Ljusnarsbergs kommun vars syfte är att interagera nyanlända in i det svenska samhället (22). 

Fokusområde 3: Utveckla hälsofrämjande samhällen, hållbara milj öer och närområden 
Individers hälsa, välmående och socia la fördelning påverkas i hög grad av den miljö som de 
lever i. Den fysiska miljön är därmed viktig och grund läggande för invånares hälsa. Det 
handlar dels om grönområden som indirekt verkar hälsofrämjande, men också soc iala 
mötesplatser, rimliga boendekostnader, trygga bostadsområden och att individer känner til lit i 
den omgivning som de lever sitt dagliga liv (8). 
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Förslag 21: Det finns ett värde av att alla kommuninvånare ges drägliga grundvillkor i 
synnerhet för individer som är utsatta, exempelvis vid sjukdom eller arbetslöshet. Detta är 
också ett exempel på soc ial investeringspolitik som gynnar hela samhället. Kommunen bör 
aktivt arbeta fö r att möjliggöra för en skälig levnadsni vå för alla samt minska skillnader 
mellan hushållen (3). 

Förslag 22: Minska boendesegregation genom stadsplanering, långsiktiga investeringar bör 
bygga på ett helhetsperspektiv där hänsyn tas till både sociala, ekonomiska och ekologiska 
mål nås, exempel högt uppställda miljömål uppfy lls samt att arbetskraft skall rekryteras inom 
kommunen i den mån det är möjligt (3). 

Förslag 23: Tillsätta en lokal arbetsgrupp som arbetar aktivt med samhäll splanering, ökad 
trygghet i bostadsområdet, tillgänglighet och service. 

Förslag 24: In itiera ett medborgarkontor/mötesplats för individer som beviljats 
uppehål lsti I Istånd, detta fö r att ge kunskaper och ökad fö rståelse om hur det svenska 
samhällssystemet fungerar. 

Förslag 25: Stärk tilliten och främja miljöer genom mötesplatser särskilt i områden med 
trångboddhet samt stärk invånares delaktighet och inflytande i stadsplanerings processer (3). 

5. Avslutande kommenta rer 
En god fo lkhälsa är en förutsättning för ett växande och utvecklande samhälle, dels ur sociala, 
ekonomiska och ekologiska aspekter. Vidare är det inte tillräckligt att enbart påverka 
individuella levnadsvanor, det handlar om att påverka samhällsstrukturer som inverkar till 
goda livsvillkor. Det innebär ett förändrat samhälleligt synsätt , styrning och organisering som 
sammantaget gör skillnad på lokal nivå för att minska skillnader i hälsa. Det uppskattas att 
cirka 870 individer inte fa nns i förvärvskraften i Ljusnarsbergs kommun för året 2015. 
Framtagen statistik visar att 726 individer antingen studerade, erhöll aktivitetsersättning, 
sjukersättning eller hade fö räldrapenning. Baserat på dessa siffror som presenterats kvarstår 
att cirka 144 kommuninvånare stod utanför fö rvärvskraften, på vilket sätt de försörjde sig 
under november månad år 20 I 5 är oklart. En fördjupad kartläggning rekommenderas där 
jämföre lser görs till riket i stort. Vidare rekommenderas det också att Ljusnarsbergs kommun 
genomför en inventering över vilka åtgärder som redan är pågående i nuläget samt andra 
åtgärder som ytterligare behövs. 
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Bilaga 1 
Aktivitetsersät tn i ng 

Aktivitetsersättning beviljas ti ll individer ( 19-29 år) som har en arbetsförmåga är nedsatt på 
grund av sjukdom med lägst en fjärdede l under minst ett år. Vidare beviljas ersättning ti ll 
unga som har en funktionsnedsättning och som behöver längre tid att avsluta grundskolan 
eller gymnasiet. Aktivitetsersättningen betalas ut som hel, tre fjärdedels, halv eller en 
fjärdedels ersättning med hänsyn ti Il nedsättningens omfattning. Ersättningen utbetalas ut som 
hel ersättning till individer som har förlängd skolgång ( 12). 

Sjukersättning 

Sjukersättn ing beviljas till individer (30-64 år) som har en arbetsförmåga som är 
stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel på grund av sjukdom. Stadigvarande innebär att 
nedsättningen avser för all överskådlig framtid. Ersättningen kan också utbeta las i form av 
inkomstrelaterad ersättning och garantiersättning. Garantiersättningen utbetalas till individer 
med inga eller låga förvärvsinkomster. De olika formerna av ersättningar betalas ut som hel , 
tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels ersättn ing beroende nedsättningens omfattning (13). 
Förtidspension är en term som inte längre används och är sedan år 2003 en del i 
sjukförsäkringen, vanligtvis benämns det som aktivitetsersättning eller sjukersättning ( 14). 

Bostadstillägg 

Bostadstillägg beviljas ti ll ensamstående, pensionärer, individer samt andra som har 
sjukersättn ing eller aktivitetsersättning. Bostadstillägget uträknas enligt bostadskostnader, 
inkomster och eventuel I förmögenhet ( 15). 

Föräldrapenning 

Alla föräldrar som har vårdnad om ett barn har rätt till föräldrapenning i sammanlagt 480 
dagar. Av dessa är 60 dagar reserverade för vardera förä ldern, en förälder som ensam har 
vårdnaden får samtliga förä ld radagar. Vidare kan föräldrapenning tas ut fram till den dagen 
barnet har fyllt tolv år. Föräldrapenn ing kan utbetalas i olika omfattningar; hel, tre fjärdedels, 
halv , en fjärdede ls eller en åttondels dag (16). 



Bilaga 2 

Bostadstillägg 

Totalt 11 8 invånare erhöll i november 20 15 bostadstillägg. Detta kan dels vara ensamstående, 
individer som gått i pension tidigt, individer som har aktivitetsersättning eller sjukersättning. 
En ungefärlig jämn spridning kan ses mellan kvinnor och män. Det var något fler kvinnor som 
beviljats bostadstillägg i åldersgruppen 55-59 år jämfört med män (tabell 11 ). 

Tabell 11. Antal med bostadstillägg per åldersgrupp och kön i Ljusnabergs 
kommun, november 2015. 
R fi F k . k (B lid . "k) E b b e erens: örsä ·nn_gs ·assan estä stat1st1 · . ,gen ear etmng. 

Ålder Kvinnor Män Totalt 

20-24 .. .. . . 

25-29 .. .. 6 

30-34 .. .. 5 

35-39 .. .. .. 
40-44 7 8 15 

45-49 4 9 13 

50-54 9 12 2 1 

55-59 18 12 30 

60-64 5 4 22 

Totalt 58 60 11 8 
För att skydda enskilda individer så att risk för röjande inte föreligger lämnar 
Försäkringskassan inte ut statistik där det blir för få personer i en cell. De celler 
som har röjandehanterats har därför markerats med " .. ". 




