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Vad är en folkhälsobeskrivning? 
En folkhälsobeskrivning är ett verktyg som kan användas för att styra och följa upp kommunal verksamhet. Det 
övergripande målet med en välfärdsbeskrivning är att "skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika 
villkor för kommunens invånare", vilket också överensstämmer med det av riksdagen antagna övergripande 
nationella folkhälsomålet. I välfärdsbeskrivningen är det kommuninvånarnas välfärd och hälsa som står i 
centrum och syftet är att fä ett kommunalt pianeringsunderlag som ger vägledning för prioriteringar i kommunens 
fortsatta utvecklingsarbete. 

Samband livsvillkor - levnadsvanor - hälsa 
Andel(%) 18-84 år som uppger att man har god eller mycket god hälsa, uppdelade efter livsvillkor och 
levnadsvanor. 

Efurgym.nasia I utbildn log 
Gymnasial utbildnif)Q 

Fc,rgyll!lllasia I utbildn it)Q 

lf;oa mi<d make/maka!sam:~ partner 
B,or unte me,d make/maka!sambdpartn,er 

Foivarvsarbetv~ 
Atbeu1o.s• 

IFörtidwsj•:ikpension.11• 

Ej or,oiiig att föalora jobbet• 
Oroli1t att föalora jobbet• 

Llp:PlJell'H·illlte M marbet.et betungande 
U.nJlever hemarbetet som betungande 

K!lt slikert ti1Ugm11 ti ll pet1oon;g~ st~ 
F,r,r ISE:11 mesta tfillg&ng till persoofligt stod 

fillT de~ m!S1!a int~'131dlri191i1I lg1noJ . till pet1oonigi st,:,d 

--·-~---

Ej nedllållande bel:DaMIH;i,d 
NedlJj tande belland,iod 

IEj pcolbl.1:,m m,e.d löpande utgiftu 
PcolblE:m m,e.d löpand.e utgiftu 

SJ!I-..E:r cdl U'Jgg i bostadsområdet 
Ej 1.n.a odl tt)'gg I bostadsområd>et 

----------· 
Ej utntt for fysiis!ct vålld 

Uuatt for fysiis!ct vålld 

fJsi!!ll:t .altfar minst 30 minuter per d.a,g 
lij fy1i!!ll:t .a.\tirv minst 30 minuter per da;g 

Undervilkt 
~tormalwk.t 

Owrvikt,. ej fetma 
Fetma 

Rökef ej daglig>en 
iteker daglig,e,n 

lfjj lbeNJS1,d 2 9år.r9E>T pe11 rnA.nad c.11JE:r ofl!-i<!e , , 
lf:erostd 2 går.r,gM p~ mlnad ellli<r ofl!.illf>t 

··'"io · 

.i n 

. ) 76 

81 

~ 78 

.J 77 
73 

74 

,) 73 
67 

RgUJ' 17 .Ati~.rni!:l!I' tl'iil illl\mgiwJi-ailioo,tiå\'ld upp,~. .Ca~ p'3! g.IT,'fJfM!,r med 01\K;} A\'.!'MW.1:-ar >D•:-.l't 1\;J;m·ar.i:1-amo, {l'oo!S>t.lndardXsarai12 ill'l· 
tt!1'al" ro.t~ dlGl'I• bliil1tdl1' r6-Sf :J\T' ire;:pe.M,;,'3 J 6-64 :l<~ i. 

Landstingen i Mellansverige har med utgångspunkt från befolkningsenkäten Hälsa på lika villkor 2012 studerat 
samband mellan livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Undersökningen visar att skillnader i andelar med god hälsa 
bland olika grupper är tydlig (liv & hälsa i Mellansverige 2012, landstingen i Sörmlands, Uppsala, Västmanlands och Örebro 
län) 

Det finns tydliga samband mellan livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. I årsrapport 2014 "Folkhälsan i Sverige" 
konstaterar Folkhälsomyndigheten att trots att folkhälsoutvecklingen i stort är positiv ökar klyftorna mellan olika 
grupper i samhället. Skillnaderna mellan människor med olika utbildningsbakgrund är tydliga. Alla stora 
dödsorsaker, tex hjärtsjukdom, stroke, cancer, olyckor och självmord, är vanligare bland dem med kort utbildning. 
Denna grupp rapporterar också sämre allmänt hälsotillstånd och har mer psykisk ohälsa. Kvinnor med endast 
grundskoleutbildning har haft den minst gynnsamma hälsoutvecklingen. Bland unga i åldern 16-24 år rapporterar 
dubbelt sä många kvinnor som män besvär av ängslan, oro eller ångest. Dessa besvär har för båda grupperna 
tredubblats sedan början av 1990-talet. 
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Kommunens arbete med att främja välfärd och hälsa 
Riksdagen antog 2003 nationella mål för folkhälsan (reviderade 2008). 2005 och 2010 har nationella 
folkhälsopolitiska rapporter redovisat nuläget och förslag till förbättringsområden i folkhälsoarbetet. Örebro läns 
landsting antog i februari 2012 en ny regional folkhälsoplan. Läs mer i bilaga 1-2. 

Kommunen samverkar med Hällefors, Lindesbergs och Nora kommuner med stöd av Örebro läns landsting i det 
lokala hälsofrämjande och drogförebyggande arbetet. Kommunerna i norra Örebro län har tecknat ett avtal med 
landstinget för perioden 2012 - 2016. (Tidigare avtal har funnits för perioden 2003 - 2011). Enligt avtalet ska 
kommunen "aktivt använda samhällsplanering och kommunal verksamhet i arbetet för att främja befolkningens 
hälsa", "inom folkhälsoarbetet prioritera insatser för att främja barns och ungdomars livsvillkor och levnadsvanor" 
samt "verka för äldres hälsa med utgångspunkt i de fyra hörnpelarna för ett gott åldrande". Viktiga utgångspunkter 
för det gemensamma folkhälsoarbetet är att samverka för en god hälsoutveckling, angripa den ojämlika 
fördelningen av hälsa, verka för en god hälsa hos barn och ungdomar, verka för ett hälsosamt åldrande samt 
stärka det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet. 

Avtalet innebär att ett folkhälsoteam bestående av folkhälsostrateg, två folkhälsoutvecklare samt 
utredningssekreterare barn och ungdom finns till de kommunala verksamheternas förfogande för att förstärka det 
lokala arbetet. 

Barns och ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa - ett prioriterat område! 
En stor majoritet av barn och unga uppger att de mår bra och ser optimistiskt på framtiden, samtidigt som flera 
olika rapporter pekar på en ökad psykisk ohälsa hos både pojkar, och framför allt flickor. Andelen unga som 
rapporterar besvär av oro, ängslan och ångest har ökat sedan början av 1990-talet och landstingets Liv & hälsa 
ung-undersökningar visar att den psykiska ohälsan är mest uttalad bland unga flickor och att den ökar markant 
uppåt i skolåren. Nedstämdhet är nästan tre gånger så vanligt bland flickor jämfört med pojkar. Skolan har stor 
betydelse för elevernas psykiska hälsa. Elever som trivs dåligt i skolan har tre gånger så hög risk för psykisk 
ohälsa jämfört med de som trivs bra. Föräldrarnas situation har också betydelse för barnens psykiska hälsa. Att 
föräldrarna har arbete och goda relationer till föräldrarna innebär minskad risk för psykisk ohälsa. Ensamhet är en 
stark riskfaktor för psykisk ohälsa både bland flickor och bland pojkar. Användning av olika typer av droger har 
också samband med psykisk ohälsa. 
En av de viktigaste faktorerna för ungas framtida möjligheter är utbildning. Låga eller ofullständi9a betyg från 
grundskolan är en riskfaktor för ohälsa. Fullföljd gymnasieutbildning ger större möjligheter till arbete. 
Högskolestudier ger också större möjligheter till arbete och högre inkomster. Utbildningsnivå och livslängd hänger 
ihop. 
Förekomsten av barnfattigdom, dvs barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer har uppmärksammats allt mer. 
Barnkonventionen stadgar att alla barn har rätt till ett värdigt liv och en trygg utveckling samt en skälig 
levnadsstandard. Rädda Barnens återkommande barnfattigdomsrapporter fokuserar på den ekonomiska 
utsattheten bland barnen i Sveriges kommuner som en del av välfärdsutvecklingen i landet. 

Äldres hälsa - ett prioriterat område! 
Andelen äldre i befolkningen ökar och alltfler når också riktigt höga åldrar. Men att bli äldre behöver inte innebära 
försämrad hälsa och livskvalitet. Möjligheten att påverka äldres hälsa är stor. Hälsofrämjande och förebyggande 
insatser genom hela livet, även upp i höga åldrar, har positiva effekter på hälsan och livskvaliteten hos äldre 
personer. Det är med andra ord aldrig för sent för hälsofrämjande och förebyggande insatser. Social gemenskap 
och socialt stöd, meningsfullhet, fysisk aktivitet och goda matvanor lyfts fram som extra viktiga faktorer för ett gott 
åldrande. 
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 leva ett självständigt liv med god livskvalitet utan att 
diskrimineras på grund av ålder. Den primära målgruppen är personer i den s.k. tredje åldern. Tredje åldern 
beskrivs som den för många långa och relativt friska tiden som ålderspensionär, dvs innan man blivit beroende av 
andras hjälp för sitt dagliga liv. En investering i hälsosamt åldrande, där insatserna inriktas på att främja och bevara 
hälsan, ökar tillgången på arbetskraft och minskar risken för att människor pensioneras i förtid. 
(Folkhälsomyndigheten, 2014) 

(Folkhälsobeskrivningen har sammanställts av folkhälsostrateg Linnea Hedkvist, folkhälsoteamet i norra Örebro län 
i maj 2016) 
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Sammanfattning 
Den välfärdsbeskrivning som presenteras i detta dokument visar kommunens utveckling utifrån kommuninvånarnas 
livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. I korta drag kan nuläget beskrivas enligt följande: 

Barn och unga 
Barnhälsovårdens hälsoindex för förskolebarn ligger för Kopparbergs och Hällefors vårdcentral under motsvarande 
index för länet i sin helhet. 

Majoriteten av barn och unga uppger att de mår bra eller mycket bra. Andelen är högre jämfört med länet bland 
pojkar i skolår 9 samt bland flickor i skolår 2 på gymnasiet. Det finns generellt stora skillnader mellan flickor och 
pojkar när det gäller psykiskt välbefinnande. Flickor upplever nedstämdhet i betydligt högre omfattning än vad 
pojkar gör. I kommunen är andelen elever som ofta eller alltid känner sig nedstämda lägre bland pojkar i skolår 9 
och flickor i skolår 2, högre bland flickor i skolår 7 och 9 samt bland pojkar i skolår 2 jämfört med länet i sin helhet. 
Flickor i skolår 7 och 9 samt pojkar i skolår 9 och 2 på gymnasiet uppger i högre grad jämfört med alla elever i länet 
att de har någon form av funktionsnedsättning 

Majoriteten av barn och unga uppger att de är väldigt nöjda/nöjda med sina liv utom bland flickor i skolår 9 där 
enbart 40 % anger så. Jämfört med länet i sin helhet är andelen högre bland pojkar i skolår 9 och flickor i skolår 2 
på gymnasiet, och lägre bland pojkar och flickor i skolår 7 samt bland flickor i skolår 9 och bland pojkar i skolår 2 
på gymnasiet. Majoriteten av barn och unga uppger att de ser ljusVganska ljust på framtiden. Det finns dock stora 
skillnader mellan pojkar och flickor. 

Ca två tredjedelar av barnen bor tillsammans med sina båda biologiska föräldrar. Antalet separationer i kommunen 
var under 2014 lägre i förhållande till länet och riket. Ca 17 % av barnen bor i ekonomiskt utsatta familjer vilket är 
högre än för länet och riket. 48 % av de familjer i kommunen som består av ensamstående föräldrar (oftast kvinnor) 
med barn under 18 år har låga inkomster. 

2015 var det ca 20 % av eleverna i skolår 9 som inte var behöriga till gymnasieskolans olika program. 57 % av 
kommuninvånarna som var 20 år 2013 hade grundläggande behörighet till universitet och högskolor. 
Ungdomsarbetslösheten (18- 24 år) är hög. 

Många barn och unga deltar i olika fritidsaktiviteter med undantag för pojkar i skolår 2 på gymnasiet. Ungefä 
hälften av eleverna i skolår 7, 9 och 2 på gymnasiet anser att de får vara med och påverka arbetsmiljön i skolan. 
Bokutlåningen bland barn ligger under motsvarade siffra för länsdelens övriga tre kommuner. Många barn och 
unga uppger att de aldrig besöker biblioteket på sin fritid samt att de aldrig läser en bok för nöjes skull. Andelen 
förstagångsväljare som röstade i kommunvalet 2014 låg nästan på samma nivå som för kommunbefolkningen i sin 
helhet 

Mindre än hälften av eleverna uppger att de har regelbundna måltidsvanor och med undantag för pojkar i skolår 9 
är det många som inte äter regelbunden skollunch. Trivseln i skolmatsalen uppges som låg. 

En stor majoritet av eleverna känner sig trygga utomhus i sitt bostadsområde och ute på stan, på allmän plats. 

Andelen elever som röker ibland eller dagligen är låg bland flickor i skolår 7 och bland pojkar i skolår 9. Andelen 
rökare bland pojkar i skolår 7, flickor i skolår 9 samt bland elever i skolår 2 på gymnasiet ligger högre jämfört med 
länet i sin helhet. Riskkonsumtionen av alkohol bland flickor i skolår 9 är hög, nästan 2 av tio elever. 
Alkoholkonsumtionen bland elever i skolår 9 har minskat över tid, framför allt bland pojkar. 

Vuxna 
Kommunen har under en lång tid minskat sin befolkning vilket påverkar skatteunderlag och därmed också resurseri 
för välfärdsarbetet. I förhållande till länet och riket är befolkningen äldre och har kortare medellivslängd. 
Medellivslängden för kommunens män har ökat under perioden 2011 - 2015 i förhållande till perioden 2006 -
2010, däremot minskat bland kommunens kvinnor 

Valdeltagandet är lägre än i länet. I EU-valet 2009 och 2014 samt i de allmänna valen 2006, 2010 och 2014 ökade 
dock valdeltagandet i förhållande till tidigare val. Förtroendet för politikerna är lågt medan det för de offentliga 
verksamheterna, både kommunala och statliga, med undantag för arbetsförmedlingen, är större. Utlåning av 
böcker och andra media är lägre jämfört med de andra tre kommunerna i länsdelen. 

Kommuninvånarna rapporterar en lägre grad av god hälsa jämfört med länets befolkning. 

Utbildningsnivån är lägre än för länet och riket, kvinnorna har högre utbildningsnivå än männen. Arbetslösheten 
ligger högre än för länet och riket. Ohälsotalen är bland de högsta i landet. 
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Trivseln i det nuvarande arbetet är hög bland kommuninvånarna. Förvärvsfrekvensen bland kommunens kvinnor 
och män ligger lägre jämfört med länet och riket utom i åldersgruppen 20-24 år. Den stora majoriteten av 
kommuninvånarna bor och arbetar i kommunen. Ca 34 % pendlar ut ur kommunen till sitt arbete. 423 personer 
pendlar in till kommunen för att arbeta här vilket motsvarar ca 25 % av arbetskraften på orten. Män pendlar i större 
utsträckning än kvinnor. 

Kvinnor verkar ha en sämre ekonomisk situation än männen. Kvinnor är i större utsträckning låginkomsttagare och 
i mindre utsträckning höginkomsttagare jämfört med männen. Ensamstående föräldrar med hemmavarande barn 
under 18 år är den familjegrupp med störst andel som har låga inkomster. 

J\ndelen kvinnor i kommunen som avstår från att gå ut pga rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt 
ofredad ligger lägre jämfört med länet förutom i åldersgruppen 16 - 34 år. Det är framför allt unga kvinnor som har 
en hög otrygghetskänsla. Könsskillnaderna är också mycket stora i alla åldersgrupper. Antalet anmälda brott har 
minskat 2015 i förhållande till 2014 och ligger något lägre jämfört med länet. 

En högre andel av invånarna jämfört med länet i sin helhet rapporterar övervikt och kraftig övervikt. 

Kommunens kvinnor röker är i högre grad än länets kvinnor dagligrökare och männen i högre grad dagligsnusare. 

Äldre 
Mer än hälften av de äldre kommuninnevånarna uppgav 2012 att man mår bra eller mycket bra. De äldre männen i 
kommunen rapporterar i lägre grad än de äldre kvinnorna god hälsa och i högre grad att de mår dåligt. Andelen 
äldre kommuninvånare som 2012 uppgav lågt psykiskt välbefinnande ligger på samma nivå som länet. 

Nästan en femtedel av de äldre männen i kommunen saknade 2012 en ekonomisk buffert, vilket är en högre andel 
än kvinnorna i kommunen. 

En stor majoritet av de äldre i kommunen uppger att de trivs med sin bostad och att man kan lita på människor i 
närmiljön. En stor majoritet upplever också trygghet om problem eller kriser skulle uppstå. Trygghetskänslan bland 
de äldre när det gäller våld mm är högre jämfört med länet i sin helhet men kommunens äldre kvinnor avstår i 
betydligt högre grad från att gå ut än vad männen gör. 

En majoritet av äldre kommuninvånare ägnar sig åt måttlig fysisk aktivitet varje vecka och i högre grad jämfört med 
länets äldre. Andelen med övervikt har ökat mellan 2008 och 2012 bland de äldre och ligger högre jämfört med 
hela länet. En stor majoritet har regelbundna matvanor. 

Frågor att arbeta vidare med 
För att bidra till att målen i den regionala folkhälsoplanen uppfylls är det viktigt att kommunen fokuserar på barn 
och ungas samt äldres hälsa. 

När det gäller barn och unga är en stor och viktig utmaning att se till att alla barn lämnar grundskola och 
gymnasieskola med godkända betyg. Andra viktiga utmaningar är att stärka barns och ungas möjlighet till goda 
livsvillkor och levnadsvanor. 

I den äldre befolkningen är utmaningen att bidra till ett hälsosamt åldrande så långt upp i åldrarna som möjligt. 

Bland vuxna är de viktigaste utmaningarna för kommunen att öka utbildningsnivån samt att bidra till att människor 
har möjlighet till egen försörjning 
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DEMOGRAFI OCH BEFOLKNINGSUTVECKLING (Källa: SCB och statens Folkhälsoinstitut) 
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för kommunens kvinnor under perioden 
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2010. Medellivslängden i kommunen 
ligger längre jämfört med länet och 
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Befolkningsutveckling 1980- 2015 samt prognos 2016- 2025 (Källa: Statisticon AB) 
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I kommunen fanns den 31 december 2015 
4 928 Invånare. Detta är en ökning med 15 
personer i förhållande till 31 december 
2014. Födelsenettot var negativt (·44) 
medan inflyttningsnettot var positivt {+52) 
under 2015. 

Kommunen har en större andel äldre än 
riket och även, i förhållande till riket, en 
mindre andel av barn, unga och vuxna upp 
till ca 55 år. Av kommuninvånarna är ca 24 
% O - 24 år, 48 % 25 - 64 år och ca 28 % 
65 år och äldre. 

Andel kommuninvånare med utländsk 
bakgrund uppgick 2014 till 17 % varav 4 % 
är födda i Finland, ca 5 % kommer från 
övriga Europa och ca 8 % från övriga 
världen. 
(Källa: SCB och FHI) 



Flyttningar efter ålder 2014 

Kvinnor Män 
18-24 25-54 55- 18-24 

Kommunen 
lnnyttade 60 113 35 70 
Utnyttade 66 88 41 76 
Netto -6 25 -6 ·6 

Länet 
lnnyttade 1 765 2 234 365 1 539 
Utnyttade 1 545 1 881 373 1 266 
Netto 220 353 -8 273 

Riket 
1nnyttade 9 954 29 670 2 676 10068 
Utnyttade 3 560 13 850 1777 2540 
Netto 6 394 15 820 899 7 528 

Källa: SCB, Befolknlngsstatislik (Folkhllsomyndlghettn, Folkhllsodata) 

Kvinnor 

• ~v1:rlsft 

110.-1.:anti 

t1 lh-t.t1m1kn 

a O...r. Lurop> 

c th<f.,,-!ltl:IM 

(Källa: Folkhälsomyndigheten och SCB) 

FAMILJESAMMANSÄTTNING 
Familjer efter antal barn < 18 år 2014 

Kommunen Länet Riket 
Antal % % % 

0 barn 2 476 85 79 78 
1 barn 205 7 9 9 
2 barn 159 5 9 9 
3 barn 57 2 3 3 
4+ barn 19 1 1 1 

Totalt 2 916 100 100 100 
Källa: SCB, Familjestatistik (Folkhalsomyndlgheten, Folkhalsodata) 

Totalt 
25-54 55- 18-24 25-54 55-

226 31 130 339 66 
194 42 142 282 83 
32 -11 -12 57 .17 

2845 404 3 304 5079 769 
2354 405 2 811 4 235 778 

491 -1 493 844 -9 

37174 3627 20022 66844 6 303 
17 180 2667 6100 31 030 4444 
19 994 960 13 922 35 814 1 859 

Min 

• ?.w1'-4: 

a r1nL1ml 

n öv,. Nnul,m 

• övr. fllh)Jlit 

a övr.v~1kk"1 

Den vanligaste familjetypen (med barn) är att man har 
ett eller två barn i familjen. 2014 bodde ca 66 % av 
barnen mellan O - 17 år tillsammans med sina båda 
biologiska föräldrar, 7 % med en ursprunglig förälder 
och styvförälder och 27 % tillsammans med en 
ensamstående förälder. 
Antalet separationer per 100 barn 0-17 år (avser det 
vuxna barnet bott med före separationen) var 2014 2, 1 i 
kommunen, 3,4 i länet och 3,3 i riket. 

8 



Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa bland barn och unga 

FRAMTIDSTRO OCH HÄLSA 

Sammanvägt hälsoinde>< - försl<olebarn 2014 
lndlk~torer: P.m~rmtAende, fetma, nnclervlkt, rökning, ;unnln8, MPR, olychfall, kules, hembe.~ök, löråldr~gruJlll, EPOS 

100 · ·--·-··-------·-------------------· - ··---·-·----·-----·----------··---····- --·-----------·--·---

9S _,__ __ _ - ----·---·-·-------· 

90 . -----·--- -------------------- 87 -87 87 88·-
85 85 85 86 ~ ~ 

8S -1------------------ a-1 - 82--8-2 - ä2-·~2- a3- 83--- -- -
80 80 -so . -

77
- 78--,s- 79 ____ _ 

75 76 76 ;-
75 - ·-, 3·-- - , -

70 - _69 ..... 

65 --

60 

55 

- l -

50 1 ,. 1 t t t 

~<- ~It e}~ #'b rb~ rb~ il>~ ~It ~e.~ y;,.._o ~(:-'b .:S,~ 0e(' ~'b ~l., -~;j.- 0~'b e}~ ~e(:o .§~· <2,,s, ~<2, J:-1' rb~ ~o"'b .~..,,(' t· l.:Qe; ~;.p ..\" -4:!~ 'oe~ ~ ~ ~'b<;.~~ ~ 0 ~o if" 4~ ~ c;-~ .~i:P ~~ -"?-~ e.,<1 ~,.,~ "~ ~ ~i:$> v 
~~4J ~\'b ~'b a,'?• ·,~ i.T(l, «''O f:8> • &e; ~l' ~~ '1 ~lf &~ "(-~o 

~c.: ~ <So~ ~, ·o<f q,<.." ~· i~ 
""o ..:} o~e; 

9 

Hälsoindex förskolebarn mäter per vårdcentral. Ett högre värde indikerar en bättre hälsa och vice versa. Index för 
Kopparbergs vårdcentral har på grund av litet antal barn i tabellen ovan räknats ihop med Hällefors vårdcentral och 
ligger då under index för länet i sin helhet. (Källa: Barnhälsovården årsrapport 2014. Örebro läns landsting) 

BVC-profil visar i ett enda diagram grundläggande delar av verksamheten, resurser och hälsodata för 
respektive Barnavårdscentral: 

Kopparberg 2014 
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Självskattad hälsa barn och unga {Källa: Liv & hälsa ung 2014 Örebro läns landsting) 
Andel elever som rent allmänt anger att de mår bra eller mycket bra 

Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
Ar 7 Ljusnarsberg 89 % 75 % Ar 9 Ljusnarsberg 95 % 57 % Ar 2 Ljusnarsberg 67 % 100 % 
Ar 7 Örebro län 93 % 82 % Ar 9 Örebro län 89 % 73 % Ar 2 Örebro län 85 % 78 % 
Majoriteten av barn och unga uppger att de mår bra eller mycket bra. Andelen är högre jämfört med länet bland 
pojkar i skolår 9 samt bland flickor i skolår 2 och lägre bland övriga. 

Psykiskt välbefinnande (Källa: Liv & hälsa ung 2014 Örebro läns landsting) 
Andel elever som under de tre senaste månaderna ofta eller alltid känt sig nedstämda 

Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
Ar 7 Ljusnarsberg 4 % 20 % Ar 9 Ljusnarsberg 5 % 35 % Ar 2 Ljusnarsberg 27 % 7 % 
Ar 7 Örebro län 5 % 16 % Ar 9 Örebro län 8 % 26 % Ar 2 Örebro län 10 % 24 % 
Det finns generellt stora skillnader mellan flickor och pojkar när det gäller psykiskt välbefinnande. Flickor upplever 
nedstämdhet i betydligt högre omfattning än vad pojkar gör. I kommunen är andelen elever som ofta eller alltid 
känner sig nedstämda lägre bland pojkar i skolår 9 och flickor i skolår 2, högre bland flickor i skolår 7 och 9 samt 
bland pojkar i skolår 2 jämfört med länet i sin helhet. 

Andel elever som uppger förekomst av funktionsnedsättning {Källa: Liv & hälsa ung 2014 Örebro läns landsting) 
Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 

Ar 7 Ljusnarsberg 11 % 25 % Ar 9 Ljusnarsberg 25 % 41 % Ar 2 Ljusnarsberg 60 % 21 % 
Ar 7 Örebro län 19 % 17 % Ar 9 Örebro län 21 % 23 % Ar 2 Örebro län 27 % 24 % 
Flickor i skolår 7 och 9 samt pojkar i skolår 9 och 2 pä gymnasiet uppger i högre grad jämfört med alla elever i länet 
att de har någon form av funktionsnedsättning (hörsel- eller synnedsättning, rörelsehinder, läs- eller 
skrivsvärigheter, dyslexi, ADHD, Aspberger, Tourettes eller liknande eller annan funktionsnedsättning) 

Andel elever som uppger att de helt säkert har någon som de kan dela sina innersta känslor med och 
anförtro sig åt {Källa: Liv & hälsa ung 2014 Örebro läns landsting) 

Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
Ar 7 Ljusnarsberg 38 % 57 % Ar 9 Ljusnarsberg 28 % 62 % Ar 2 Ljusnarsberg 50 % 92 % 
Ar 7 Örebro län 55 % 65 % Ar 9 Örebro län 54 % 60 % Ar 2 Örebro län 62 % 70 % 
Samtliga elever i kommunen, med undantag för flickor i skolår 9 och2 pä gymnasiet, uppger i lägre grad jämfört 
med samtliga elever i länet att de har någon som de kan dela sina innersta känslor med och anförtro sig ät 

Framtidstro barn och unga {Källa: Liv & hälsa ung 2014 Örebro läns landsting) 
Andel elever som uppger att de ser ljust/ganska ljust på framtiden 

Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
Ar 7 Ljusnarsberg 93 % 63 % Ar 9 Ljusnarsberg 83 % 76 % Ar 2 Ljusnarsberg 
Ar 7 Örebro län 90 % 84 % Ar 9 Örebro län 87 % 78 % Ar 2 Örebro län 
Majoriteten av barn och unga uppger att de ser ljust/ganska ljust pä framtiden 

Pojkar Flickor 
67 % 86 % 
84 % 81 % 

Andel elever som uppger att de väldigt nöjda/nöjda med sitt liv {Källa: Liv & hälsa ung 2014 Örebro läns landsting) 
Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 

Ar 7 Ljusnarsberg 84 % 67 % Ar 9 Ljusnarsberg 89 % 40 % Ar 2 Ljusnarsberg 57 % 100 % 
Ar 7 Örebro län 90 % 79 % Ar 9 Örebro län 86 % 71 % Ar 2 Örebro län 81 % 78 % 
Majoriteten av barn och unga uppger att de är väldigt nöjda/nöjda med sina liv. Jämfört med länet i sin helhet är I 
andelen högre bland pojkar i skolår 9 och flickor i skolår 2 pä gymnasiet, och lägre bland pojkar och flickor i skolår 
7 samt bland flickor i skolår 9 och bland pojkar i skolår 2 på gymnasiet. 



EKONOMI 

Barnfattigdomsindex 2013 

Kommunen Länet Riket 

Antal barn 0-17 år 745 57 278 1 945 321 
Andel (%) barn med utländsk bakgrund 26 27 29 
Andel (%) barn med utländsk bakgrund som finns I ekonomiskt utsatta hushåll 44 35 29 
Andel (%) barn med svensk bakgrund som finns I ekonomiskt utsatta hushåll 7 5 5 
Differens utländsk- svensk bakgrund, procentenheter 37 30 24 
Andel(%) barn totalt som finns i ekonomiskt utsatta hushåll 17 13 12 
KIJl/a: SCB, Inkomst· och taxerlngsreglstret (Folkhllsomyndlgheten, FolkhllsOdata) 

Med ekonomiskt fattiga hushåll avses familjer där inkomststandarden understiger 1,0, dvs där inkomsterna understiger 
socialbidragsnorm och norm för boendeutgifter. 
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I kommunen är den sk barnfattigdomen högre jämfört med länet och riket. Skillnaden i barnfattigdom är stor mellan 
de barn som har utländsk resp svensk bakgrund. 

Familjer som består av ensamstående föräldrar (oftast kvinnor) med barn under 18 år är den familjegrupp i 
kommunen som i störst grad har låga inkomster (48 % 2013). Andelen är högre jämfört med länet (40 %) och med 
riket (36 %). 

UTBILDNING OCH SKOLA 
Andel (%) elever behöriga till gymnasieskolan 2015 (Källa: Skolverket) 

ekonomi-, humanistiska- och estetiska programmen naturvetenskapliga och yrkesprogrammen 
samhällsvetenskaosprogrammen tekniska oroarammen 

Liusnarsbera 
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Andel elever som uppger att de trivs mycket bra/ganska bra i skolan 
(Källa: Liv & hälsa ung 2014 Örebro läns landsting) 

79,5 
84,1 

2006- 2014 
Andelen elever som har 
behörighet till de nationella 
programmen i gymnasieskolan 
ligger betydligt lägre jämfört 
med riket 

Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
Ar 7 Ljusnarsberg 86 % 88 % Ar 9 Ljusnarsberg 95 % 55 % Ar 2 Ljusnarsberg 64 % 100 % 
Ar 7 Örebro län 85 % 79 % Ar 9 Örebro län 84 % 75 % Ar 2 Örebro län 88 % 83 % 
fEn majoritet av eleverna uppger att de trivs i skolan. Dock ligger andelen betydligt lägre jämfört med länet i sin 
,helhet för flickor i skolår 9 och bland pojkar i skolår 2 på gymnasiet. 

Andel elever som uppger att de vet vad de ska kunna för att nå målen i alla ämnen 
(Källa: Liv & hälsa ung 2014 Örebro läns landsting) 

Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
Ar 7 Ljusnarsberg 46 % 56 % Ar 9 Ljusnarsberg 65 % 59 % Ar 2 Ljusnarsberg 54 % 29 % 
Ar 7 Örebro län 69 % 59 % Ar 9 Örebro län 66 % 50 % Ar 2 Örebro län 63 % 47 % 
Andelen elever som uppger att de vet vad de ska kunna för att nå målen i alla ämnen ligger relativt lågt och inte 
över 59 %. Bland flickor i skolår 2 på gymnasiet är det bara 3 av 10 som uppger att de vet det. 
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Andel kommuninvånare 20 år, folkbokförda i kommunen, med grundläggande behörighet till universitet 
och högskolor. {Källa: Skolverket) 

2005 1007 2008 2009 1010 1011 2012 2013 
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Andelen kommuninvånare som är 20 år med 
grundläggande behörighet till universitet och högskolor 
I igger lägre jämfört med riket. 

- Ljusnarsberg 18-24 

- Örebro län 18-24 

- Riket 18-24 

Andel totalt arbetslösa 18-24 år i 
oktober resp år samt mars 2016 

Ungdomar är en utsatt grupp 
och har inte alltid en 
gymnasieutbildning som 
matchar de lediga arbeten som 
finns. 
Den totala 
ungdomsarbetslösheten (18-24 
år) i kommunen var i mars 2016 
16,5 % (63 personer) Den öppna 
arbetslösheten var i mars 2016 
7,9 % (30 personer) 
(Källa: www.arbetsformedlingen.se) il 

--~ 

Andel elever som uppger att det stämmer precis eller ganska bra att de får vara med och påverka 
arbetsmiljön i skolan {Källa: Liv & hälsa ung 2014 Örebro läns landsting) 

Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
Ar 7 Ljusnarsberg 50 % 56 % Ar 9 Ljusnarsberg 55 % 25 % Ar 2 Ljusnarsberg 46 % 50 % 
Ar 7 Örebro län 61 % 59 % Ar 9 Örebro län 46 % 42 % Ar 2 Örebro län 56 % 56 % 
Undersökningarna visar att barn och unga i både kommunen och länet i låg omfattning upplever att de får vara 
med och påverka arbetsmiljön i skolan 

Valdeltagande förstagångsväljare(%) 2002 2006 2010 2014 

Kommun 56 54 74 75 
Bland förstagångsväljarna ökade valdeltagandet I kommunvalet rejält 2010 i förhållande till valet 2006 och låg kvar ] 
på samma nivå 2014. Valdeltagandet ligger strax under andelen för hela befolkningen i kommunen (77 %). 
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KULTUR OCH FRITID 

Antal barnutlån per barninvånare 

2015: 9,5 

Antalet barnutlån ligger lågt jämfört med länsdelens övriga tre kommuner (11,0-16,2 barnutlån per barninvånare) 

Andel elever som uppger att de aldrig går på bibliotek (ej skoltid) 
(Källa: Liv & hälsa ung 2014 Örebro läns landsting) 

Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
Ar 7 Ljusnarsberg 86 % 75 % Ar 9 Ljusnarsberg 75 % 76 % Ar 2 Ljusnarsberg 
Ar 7 Örebro län 66 % 52 % Ar 9 Örebro län 77 % 60 % Ar 2 Örebro län 

Andel elever som uppger att de aldrig läser en bok för nöjes skull 
(Källa: Liv & hälsa ung 2014 Örebro läns landsting) 

Pojkar Flickor 
Ar 7 Ljusnarsberg 39 % 56 % Ar 9 Ljusnarsberg 
Ar 7 Örebro län 31 % 19 % Ar 9 Örebro län 

Pojkar 
50 % 
45 % 

Flickor 
18 % Ar 2 Ljusnarsberg 
24 % Ar 2 Örebro län 

Pojkar Flickor 
87 % 79 % 
80 % 59 % 

Pojkar Flickor 
67 % 21 % 
50 % 25 % 

Andel elever som uppger att man tränar på sin fritid, mer än 30 minuter/dag, minst 2 ggr i veckan 
(Källa: Liv & hälsa ung 2014 Örebro läns landsting) 

Pojkar Flickor 
Ar 7 Ljusnarsberg 61 % 87 % Ar 9 Ljusnarsberg 
Ar 7 Örebro län 76 % 7 4 % Ar 9 Örebro län 

Pojkar 
65% 
72 % 

Flickor 
68 % Ar 2 Ljusnarsberg 
68 % Ar 2 Örebro län 

Pojkar Flickor 
53 % 79 % 
70 % 69 % 

Andel elever som uppger att man deltagit någon organiserad fysisk aktivitet/sport under de senaste 12 
månaderna (Källa: Liv & hälsa ung 2014 Örebro läns landsting) 

Pojkar Flickor 
Ar 7 Ljusnarsberg 64 % 50 % Ar 9 Ljusnarsberg 
Ar 7 Örebro län 75 % 71 % Ar 9 Örebro län 

Pojkar 
53% 
67% 

Flickor 
41 % Ar 2 Ljusnarsberg 
61 % Ar 2 Örebro län 

Pojkar Flickor 
27 % 64 % 
60 % 60 % 

Andel elever som uppger att man varit med i annan förening, klubb, sällskap eller organisation under de 
senaste 12 månaderna (Källa: Liv & hälsa ung 2014 Örebro läns landsting) 

Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
Ar 7 Ljusnarsberg 67 % 50 % Ar 9 Ljusnarsberg 68 % 39 % Ar 2 Ljusnarsberg 
Ar 7 Örebro län 63 % 52 % Ar 9 Örebro län 61 % 57 % Ar 2 Örebro län 

Andel elever som är föreningsaktiva(Källa: Liv & hälsa ung 2014 Örebro läns landsting) 
Pojkar Flickor Pojkar Flickor 

Ar 7 Ljusnarsberg 71 % 69 % Ar 9 Ljusnarsberg 65 % 48 % Ar 2 Ljusnarsberg 
Ar 7 Örebro län 82 % 80 % Ar 9 Örebro län 75 % 71 % Ar 2 Örebro län 

Pojkar Flickor 
13 % 43 % 
54 % 51 % 

Pojkar Flickor 
27 % 79 % 
71 % 69 % 

Andel elever som uppger att de aldrig går på fritidsgård (Källa: Liv & hälsa ung 2014 Örebro läns landsting) 
Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 

Ar 7 Ljusnarsberg 46 % 80 % Ar 9 Ljusnarsberg 65 % 55 % Ar 2 Ljusnarsberg 73 % 100 % 
Ar 7 Örebro län 51 % 56 % Ar 9 Örebro län 61 % 67 % Ar 2 Örebro län 83 % 89 % 
Många ungpomar tränar på sin fritid och är föreningsaktiva. Föreningsaktiviteten ligger jämfört med länet i sin 
helhet lägre förutom för flickor i skolår 2 på gymnasiet. Med undantag för pojkar i skolår 7 är det en majoritet av de 
unga som uppger att de aldrig går på fritidsgården. 

MATVANOR 
Andel elever med regelbundna måltidsvanor (Källa: Liv & hälsa ung 2014 Örebro läns landsting) 

Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
Ar 7 Ljusnarsberg 22 % 31 % Ar 9 Ljusnarsberg 47 % 29 % Ar 2 Ljusnarsberg 
Ar 7 Örebro län 59 % 42 % Ar 9 Örebro län 50 % 35 % Ar 2 Örebro län 

Andel elever som uppger att de äter lunch i skolan 4-5 dagar i veckan 
(Källa: Liv & hälsa ung 2014 Örebro läns landsting) 

Pojkar Flickor Pojkar Flickor 

Pojkar Flickor 
40 % 36 % 
46 % 33 % 

Pojkar Flickor 



Ar 7 Ljusnarsberg 
Ar 7 Örebro län 

57% 
78% 

44 % Ar 9 Ljusnarsberg 
77 % Ar 9 Örebro län 

89 % 
82% 

50 % Ar 2 Ljusnarsberg 
79 % Ar 2 Örebro län 

Andel elever som uppger att de trivs ganska eller mycket bra i skolans matsal/restaurang 
(Källa: Liv & hälsa ung 2014 Örebro läns landsting) 

62 % 
81 % 

14 

71 % 
79% 

Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
Ar 7 Ljusnarsberg 39 % 44 % Ar 9 Ljusnarsberg 44 % 48 % Ar 2 Ljusnarsberg 31 % 43 % 
Ar 7 Örebro län 72 % 69 % Ar 9 Örebro län 63 % 65 % Ar 2 Örebro län 64 % 58 % 
Mindre än hälften av eleverna uppger att de har regelbundna måltidsvanor och med undantag för pojkar i skolår 9 J 
är det många som inte heller äter regelbunden skollunch. Trivseln i skolmatsalen uppges också vara låg. 

TRYGGHET 
Andel elever som uppger att de alltid eller oftast känner sig trygga utomhus i sitt bostadsområde kvällstid 
(Källa: Liv & hälsa ung 2014 Örebro läns landsting) 

Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
Ar 7 Ljusnarsberg 93 % 100 % Ar 9 Ljusnarsberg 85 % 67 % Ar 2 Ljusnarsberg 71 % 93 % 
Ar 7 Örebro län 95 % 88 % Ar 9 Örebro län 96 % 87 % Ar 2 Örebro län 98 % 88 % 

Andel elever som uppger att de alltid eller oftast känner sig trygga ute på stan, på allmän plats 
(Källa: Liv & hälsa ung 2014 Örebro läns landsting) 

Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
Ar 7 Ljusnarsberg 100 % 100 % Ar 9 Ljusnarsberg 95 % 90 % Ar 2 Ljusnarsberg 92 % 93 % 
Ar 7 Örebro län 97 % 95 % Ar 9 Örebro län 96 % 95 % Ar 2 Örebro län 97 % 94 % 
En stor majoritet av eleverna känner sig trygga utomhus i sitt bostadsområde och ute på stan, på allmän plats. 

TOBAK- ALKOHOL - NARKOTIKA - DOPNING - SPEL 

TOBAK 
Andel elever som uppger att de röker någon gång ibland eller dagligen 
(Källa: Liv & hälsa ung 2014 Örebro läns landsting) 

Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
Ar 7 Ljusnarsberg 4% 0% Ar 9 Ljusnarsberg 5% 22% Ar 2 Ljusnarsberg 26% 21 % 
Ar 7 Örebro län 2% 3% Ar 9 Örebro län 8% 11 % Ar 2 Örebro län 21 % 17 % 

Andel elever som uppger att de snusar någon gång ibland eller dagligen 
(Källa: Liv & hälsa ung 2014 Örebro läns landsting) 

Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
Ar 7 Ljusnarsberg 0% 0% Ar 9 Ljusnarsberg 0% 9% Ar 2 Ljusnarsberg 34% 0% 
Ar 7 Örebro län 2% 0% Ar 9 Örebro län 6% 2% Ar 2 Örebro län 21 % 3% 

Andel som uppger att de rökt vattenpipa (Källa: Liv & hälsa ung 2014 Örebro läns landsting) 
Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 

Ar 7 Ljusnarsberg 11 % 6 % Ar 9 Ljusnarsberg 16 % 26 % Ar 2 Ljusnarsberg 47 % 14 % 
Ar 7 Örebro län 9 % 8 % Ar 9 Örebro län 18 % 19 % Ar 2 Örebro län 43 % 36 % 
Andelen elever som röker ibland eller dagligen är låg i skolår 7 och bland pojkar i skolår 9. Andelen rökare bland ! 
flickor i skolår 9 samt bland elever i skolår 2 på gymnasiet ligger högre jämfört med länet i sin helhet. 

ALKOHOL 
Andel elever som uppger att de aldrig druckit alkohol (Källa: Liv & hälsa ung 2014 Örebro läns landsting) 

Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
Ar 7 Ljusnarsberg 71 % 69 % Ar 9 Ljusnarsberg 67 % 35 % Ar 2 Ljusnarsberg 23 % 14 % 
Ar 7 Örebro län 77 % 80 % Ar 9 Örebro län 59 % 53 % Ar 2 Örebro län 24 % 29 % 

Andel elever som uppger att de druckit alkohol under de tre senaste månaderna 
(Källa: Liv & hälsa ung 2014 Örebro läns landsting) 

Pojkar Flickor 
Ar 7 Ljusnarsberg 18 % 19 % Ar 9 Ljusnarsberg 
Ar 7 Örebro län 1 O % 9 % Ar 9 Örebro län 

Pojkar 
22% 
23% 

Flickor 
52 % Ar 2 Ljusnarsberg 
34 % Ar 2 Örebro län 

Pojkar Flickor 
46 % 36 % 
59 % 58 % 



Andel riskkonsumenter alkohol (Källa: Liv & hälsa ung 2014 Örebro läns landsting) 
Pojkar Flickor Pojkar Flickor 

Ar 9 Ljusnarsberg 6 % 18 % Ar 2 Ljusnarsberg 15 % 14 % 
Ar 9 Örebro län 5 % 8 % Ar 2 Örebro län 23 % 21 % 

Andel (%) alkoholkonsumenter, skolår 9 (Källa: Drogvaneundersökningar år 9 samt Liv & Hälsa Ung 2005 - 2014, 
Örebro läns landstin 
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Riskkonsumtionen av alkohol bland 
flickor i skolår 9 är hög, nästan 2 av tio 
elever. 
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Glädjande är att alkoholkonsumtionen 
bland elever i skolår 9 har minskat 
över tid, framför allt bland pojkar. 

Andel elever som uppger att de någon gång haft möjlighet att pröva narkotika 
(Källa: Liv & hälsa ung 2014 Örebro läns landsting) 

Pojkar Flickor 
Ar 9 Ljusnarsberg 1 O % 30 % Ar 2 Ljusnarsberg 
Ar 9 Örebro län 13 % 14 % Ar 2 Örebro län 

Pojkar Flickor 
0% 21 % 
34 % 25 % 

Andel elever som uppger att de någon gång provat narkotika 
(Källa: Liv & hälsa ung 2014 Örebro läns landsting) 

Ar 9 Ljusnarsberg 
Ar 9 Örebro län 

DOPNING 

Pojkar Flickor 
O % 22 % Ar 2 Ljusnarsberg 
3 % 4 % Ar 2 Örebro län 

Pojkar Flickor 
13 % 14 % 
13% 9% 

Andel elever som uppger att de någon gång använt anabola steroider utan läkarordination 
(Källa: Liv & hälsa ung 2014 Örebro läns landsting) 

Ar 9 Ljusnarsberg 
Ar 9 Örebro län 

SPEL 

Pojkar Flickor 
O % O % Ar 2 Ljusnarsberg 
1 % O % Ar 2 Örebro län 

Pojkar Flickor 
0% 0% 
1 % 0% 

Andel elever som uppger att de spelar om pengar flera gånger i månaden 
(Källa: Liv & hälsa ung 2014 Örebro läns landsting) 

Ar 9 Ljusnarsberg 
Ar 9 Örebro län 

Pojkar Flickor 
5 % O % Ar 2 Ljusnarsberg 

1 O % 2 % Ar 2 Örebro län 

Pojkar Flickor 
13 % 0% 
17 % 2% 



Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa bland vuxna 

HÄLSA 

Självskattad hälsa vuxna (Källa: Hälsa på lika villkor, Örebro läns landsting 2012) 
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Andel med nedsatt psykiskt välbefinnande 
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Ohälsotal Källa: Försäkringskassan) 
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DWB Män 
Ljusnarsberg 
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16-19 20-2930-3940-49 50-5960-64 

I 
I 

-

Män 

Kvinnor Ljusnarsberg 

1m111 Män Ljusna rsbers 

- Ljusnarsberg 

- örebrolän 

- Länet totalt 

Kvinnor 

Ohälsotalet är antalet utbetalda dagar 
med sjukpenning (inkl förlängd o fortsatt 
sjukpenning), arbetsskadesjukpenning, 
rehabiliteringspenning, sjukersättning 
och aktivitetsersättning (före år 2003 
förtidspension och sjukbidrag) från 
socialförsäkringen per försäkrad 16-64 å 
Alla dagar är omräknade till heldagar, 
två dagar med halv ersättning blir 
därför en dag. 

Ohälsotalet för kvinnor och män i 
Ljusnarsbergs kommun 2015 fördelat 
på olika åldersgrupper 



UTBILDNING 
Befolkningen efter utbildningsnivå 2014 

2$-44,r 
Procenl 

eo -··········-············-············-·-·········-·-········ ao 

4$~4 ,r 

Jämfört med riket har 
kommuninvånarna en lägre 
utbildningsnivå. 
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70 ·-···········-··-·····---------------·---- 70 ·······--····-------·······------·· Kommunens kvinnor har högre 
utbildningsnivå än männen. 
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KIiia: SCB, Utbildnlngsregislret (fO!kUISOffl)'OCllgritltn. f O!IJl~SOO•t•) 

ARBETE 
Förvärvsarbetande 2013 

Andel(%) ev olle I resp. ålder 

Ålder Kvinnor Man Totalt 

Kommunen 
20-24 56 63 60 
25-44 71 71 71 
46-64 67 71 69 
20-64 67 70 69 

Länet 
20-24 59 60 59 
25-44 77 82 79 
45-64 17 81 79 

20-64 75 79 77 

Riket 

20-24 68 69 69 
25-44 78 82 80 
45-64 79 81 80 

20-64 76 79 77 

KIiia: SCB, Reglsterbaserad 
erbet,marknadsstaU,tik (RAMS) 
IFO!khå!SOM1111<1'>ohtltn. Folkh~lsod.>!.U 

Andel som trivs mycket eller ganska bra 
med sitt nuvarande arbete 
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KommU'\tn Riltt Kommuntn Rillt 

Arbetspendling {Källa: SCB) 
2014 lnpendlare Utpendlare Bor och arbetar 

i kommunen 
Ljusnarsberg 423 652 1284 

Män 238 393 658 
Kvinnor 185 259 626 

Trivseln i det nuvarande arbetet är hög bland kommuninvånarna. 

Förvärvsfrekvensen bland kommunens kvinnor och män ligger lägre 
jämfört med länet och riket utom i åldersgruppen 20-24 år. Den stora 
majoriteten av kommuninvånarna bor och arbetar i kommunen. 

Ca 34 % pendlar ut ur kommunen till sitt arbete. 423 personer pendlar 
in till kommunen för att arbeta här vilket motsvarar ca 25 % av 
arbetskraften på orten. Män pendlar i större utsträckning än kvinnor. 
I siffrorna ingår inte de gymnasieelever som läser på och pendlar till 
annan ort, framför allt Lindesberg och Örebro. 

Andel som är mycket eller ganska orolig att 
förlora sitt arbete inom det närmaste året 
100 -.------------- -

90 +--- ------------
80 1--------------

70 ~- ---- - --------

60 +--------------
50 ··1------------·-···- ·--

- L.änettotalt 40 -1------ - - ----
30 -t-;..--------- -----
20 -t-lll!k:---- ---~ =------
10 
0 -l--"OL..r __ .,............,_ __ ~~....L...J.---1.....J.-.-<-.JL..,-JL...L..., 

- l.änettotalt 
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(Källa: Hälsa på lika villkor, Örebro läns landsting 2012) 
Arbetslöshet 

15 

5 

0 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

EKONOMI 
Familjer med låga Inkomster 2013 

An<fel (%) ramnjer med låga lnl«>mster 

Ensamstående 
utan henvnav. barn • 
med henvnav. barn • 

övriga rarni!Jer 
med henvnav. barn • 

Penslon3rsfaml~er 
Famnjer med sjuk- och 
aktiviteC5efSåttnlng 

• Barn uoolEr 18 ir 
Avser dispoobel i".toom 

Konvnunen 

22 
48 

21 
10 

19 

Se me<I Deliritiooef. koll!lmee'.Uraroch kallor 
Källa: ses. Inkomst- oro tax~et 

Länet 

16 
40 

13 
7 

17 

Hög/låglnkomsttagare 2013 

Andel(%) 

Riket 

17 
36 

12 
7 

16 

Andel(%) total arbetslöshet= arbetslösa samt 
personer i program med aktivitetsstöd och i 

- LJusnarsberg 16-64 arbete med stöd, oktober månad resp år 
(Källa: Arbetsförmedlingen) 

- Örebro l~n 16-64 ~r 

- Riket 16-64 år 

- Ljusnarsberg 18-24 

- Ljusnarsberg 
utlandsfödda 

Andel (%) av respektive familj med en disponibel inkomst 
(per konsumtionsenhet, se nedan) under 60 procent av 
medianinkomsten. 
Familjetyper: barnfamiljer med hemmavarande barn 
under 18 år, pensionärsfamiljer med minst en person 
över 64 år samt familjer där minst en person har 
förtidspension eller sjukbidrag. 

Höga Inkomster Låga inkomster 

Höginkomstgränsen definieras som den sammanräknade 
inkomst över vilken 20 procent av alla inkomsttagare i 
riket ligger. Låginkomstgränsen är den sammanräknade 
inkomst under vilken 20 procent av alla inkomsttagare i 

KVlnnor Män Kvinnor Män 

Kommunen 
Länet 
Rll<et 

5 
9 

13 

16 
23 
27 

22 
20 
21 

Avser samma111åkna:I ffirvårvsrnkomsl, 2o-64 år 

Se mer I Defi.nitlOrter. kommentare.r och källor 

Källa: SCB, Inkom st- och taxetingsreglstret 

(Foll<.hal,o~dighe!en, Foll<M"SO<Sa'.aJ 

Ekonomisk buffert 

23 
18 
19 

Andel som Inte skulle klara att inom en vecka 
skaffa fram 15 000 kronor om de skulle hamna 
en oförutsedd situation 

1()0 --r------- ------

90 -·!------ ---· 
80 -+-- ---------- -
70 +-------------
60 _.,. ______________ ___ 

riket ligger. Inkomstgränserna varierar mellan olika år. De angivna 
gränserna gäller åldersgruppen 2Q-64 år och nollinkomsttagarna ingår i 
beräkningen 

Andel som uppger att de vid ett flera tillfällen under 
de senaste 12 månaderna haft svårigheter att klara 
de lö ande utgifterna för mat, h ra, räknln ar mm 

100 ~ ---- -------~ 
90 +--------- ---~ 
80 +------------~ 
70 1---- --- ---·---·-····-.. ·-··· 

60 +---- - -------~ 
so -,---------------so ··1----------------

40 · - ·-·-"··- ···---.. ·-··- ·- - --- ·-.. ··------
- Länet totalt 40 ~----------- -~ 

3 0 +---- -----,,-----~ - Länet totalt 
30 ..J-l1c--- - - ----""'"+,l--f1---
20 

10 
0 ..µilL...,-11 ...................... ~-.....-........................................ ,_...., 

Män Kvinnor 

(Källa: Hälsa på lika villkor, Örebro läns landsting 2012) 
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Kommu·nens kvinnor har i förhållande till männen sämre ekonomisk buffert, är i högre grad låginkomsttagare och i 
lägre grad höginkomsttagare. 

DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE 
Valdeltagande kommunval (Källa: Valmyndigheten) 

100 ...-~~~~~~~~~~~~~~ 
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- Ljusnarsberg 

- örebro län 

- Riket 

Valdeltagandet, som tidigare stadigt 
minskat i kommunen, har ökat i de tre 
senaste valen. För kommuninvånarna i 
sin helhet 2014 med 3, 1 % i 
riksdagsvalet, 4,0 % i landstingsvalet och 
med 4,0 % i kommunvalet. 
Det finns dock stora skillnader mellan de 
olika valdistrikten från 73,2 % i distrikt 
Tingshuset Kopparberg till 83,0 % i 
distrikt Ställdalen. (kommunvalet) 

I EU-valet 2014 röstade 43,4 % vilket är 
en ökning med drygt 6 % i förhållande till 
2009 års val. 

Förtroende för olika institutioner i samhället (Källa: Hälsa på lika villkor, Örebro läns landsting 2012) 
Andel som uppger att man har mycket eller ganska stort förtroende 
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KUL TUR OCH FRITID 

Ljusnarsberg Kvinnor 

11!11111'1 Ljusnarsberg Män 

- Örebro län Kvinnor 

- Örebro län Män 

Utlåning och besök i kommunens folkbibliotek (Källa: Kungliga biblioteket) 

Liv & hälsa-undersökningarna visar 
att förtroendet för politik och 
samhällets institutioner varierar 
kraftigt där förtroendet för själva 
institutionerna är betydligt högre än 
för de förtroendevalda som styr 
över verksamheterna. 

Utlån och besök i kommunens I 
Fysiska besök/invånare Fysiska utlån/invånare folkbibliotek låg 2015 lägre jämfört 

med de andra tre kommunerna i 
2015: 8,5 3.2 länsdelen (9, 1 - 11,2 resp 5,9 - 8,8) 
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TRYGGHET OCH SOCIAL TILLIT 

Andel som uppger att man kan få hjälp av någon/några personer om man har praktiska problem eller är 
s'uk Källa: Hälsa på lika villkor, Örebro läns landsting 2012) 
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Andel som uppger att det stämmer mycket eller ganska väl att man kan lita på människor som bor i det 
här området (Källa: Hälsa på lika villkor, Örebro läns landsting 2012) 
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Andel som avstår ibland eller ofta från att gå ut av rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt 
ofredad (Källa: Hälsa på lika villkor, Örebro läns landsting 2012) 

100 Andelen kvinnor i kommunen som avstår från att gå ut 
9o pga rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat 
80 sätt ofredad ligger lägre jämfört med länet. Det är 
10 framför allt unga kvinnor som har en hög 
60 • otrygghetskänsla. Könsskillnaderna är också mycket 
so · stora i alla åldersgrupper. 
40 ··1--~~~~~--! J-'...-~------,::::::;;-
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Anmälda brott (Källa: Brottsförebyggande Rådet) 
18000 ,-----------

16000 --
14000 I- '-

" 

Antalet anmälda brotU100 000 av medelfolkmängden i 
kommunen har minskat 2015 i förhållande till 2013 och 
2014 och ligger lägre än riket och något högre än 
polisregionen 2015. 
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OBS! from 2015 avser de regionala siffrorna 
- LJusnarsbergkommun Polisregion Bergslagen istället för Örebro län. 
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LEVNADSVANOR 

Fysisk aktivitet (Källa: Hälsa på lika villkor, Örebro läns 
landsting 2012} 

Andel (%)som uppger att de en vanlig vecka ägnar sig Övervikt vuxna 18-84 år 
åt måttligt ansträngande aktiviteter som får dem att bli Andel med BMI (Body Mass Index) >=25 
varma, mer än 3 timmar per vecka 
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Matvanor vuxna 18-84 år (Källa: Hälsa på lika villkor, Örebro läns landsting 2012} 

- Länet totalt 

Andel som äter tre av frukost, lunch och middag eller kvällsmål dagligen eller i stort sett dagligen 
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TOBAK(Källa: Hälsa på lika villkor, Örebro läns landsting 201 2) 

Andel som röker dagligen 
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Andel som snusar dagligen 
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- Lanet totalt 

I Folkhälsorapport 2014 (Folkhälsomyndigheten) anges för riket att andelen personer som röker dagligen har 
minskar kraftigt sedan början av 1980-talet. I dag röker ca en sjundedel av befolkningen. Det finns stora skillnader 
mellan olika sociala grupper samt även bland personer med olika utbildningsnivå. 

ALKOHOL (Källa: Hälsa på lika villkor, Örebro läns landsting 2012) 

Andel rlskkonsumenter av alkohol 
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Andelen riskkonsumenter är högst bland yngre män och kvinnor. 



Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa bland äldre i Ljusnarsbergs 
kommun 2013 

I kommunen fanns den 31 december 2013 1 004 personer mellan 65 och 80 år (518 män och 486 kvinnor) samt 
364 personer i åldern 80 år och uppåt (144 män och 220 kvinnor). De äldre utgör ca 28 % av 
kommun befolkningen. 

Ett sätt att beskriva livsvillkor, levnadsvanor och hälsa bland de äldre kommuninvånarna är svaren från 
landstingets befolkningsundersökningar Liv & hälsa 2002 och 2008 samt Hälsa på lika villkor som genomfördes 
2012. Nedan redovisad statistik är hämtad från dessa enkäter och redovisar svaren från personer I åldern 
65 -84 år. 

HÄLSA 

Självskattad hälsa äldre (Källa: Liv & Hälsa 2004 och 2008, Hälsa på lika villkor 2012, Örebro läns landsting) 
Andel som bedömer sitt hälsotillstånd som mycket eller ganska bra 

Män 2004 
Män 2008 
Män 2012 

Ljusnarsberg Örebro län 
51% 59% 
61% 60% 
58% 61% 

Kvinnor 2004 
Kvinnor 2008 
Kvinnor 2012 

Ljusnarsberg Örebro län 
60% 55% 
55% 54% 
63% 55% 

Mer än hälften av de äldre kommuninnevånarna uppger att man mår bra eller mycket bra. Andelen som anger ett 
gott hälsotillstånd minskar med stigande ålder. 4 % av kvinnorna och 10 % av männen uppgav 2012 att de mår 
dåligt eller mycket dåligt. 

Andel med lågt psykiskt välbefinnande (Källa: Liv & Hälsa 2004 och 2008, Hälsa på lika villkor 2012, Örebro läns 
landsting) 

Män 2004 
Män 2008 
Män 2012 

Ljusnarsberg Örebro län 
6% 7% 
8% 9% 
7% 8% 

Kvinnor 2004 
Kvinnor 2008 
Kvinnor 2012 

Ljusnarsberg Örebro län 
8% 11% 

14% 12% 
11% 11% 
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Andelen äldre kommuninvånare som 2012 uppgav lågt psykiskt välbefinnande ligger på samma nivå som länet. ] 

EKONOMI 
Ekonomisk buffert (Källa: Hälsa på lika villkor 2012, Örebro läns landsting) 
Andel som Inte skulle klara att Inom en vecka skaffa fram 15 000 kronor om de skulle hamna i en 
oförutsedd situation 

Ljusnarsberg Örebro län Ljusnarsberg Örebro län 
Män 2012 18% 11% Kvinnor 2012 14% 15% 

Nästan en femtedel av de äldre männen i kommunen saknade 2012 en ekonomisk buffert, vilket är en högre andel j 
än kvinnorna i kommunen. 

TRYGGHET 
Andel som trivs mycket eller ganska bra med sin nuvarande bostad 
(Källa: Liv & Hälsa 2004 och 2008 Örebro läns landsting) 

Män 2004 
Män 2008 

Ljusnarsberg Örebro län 
93% 96% 
95% 97% 

Ljusnarsberg Örebro län 
Kvinnor 2004 95% 96% 
Kvinnor 2008 93% 95% 

Andel som uppger att man kan lita på människor som bor i det här området 
(Källa: Hälsa på lika villkor 2012, Örebro läns landsting) 

Ljusnarsberg Örebro län Ljusnarsberg Örebro län 
Män 2012 95% 95% Kvinnor 2012 91% 94% 



Andel som har någon eller några personer i sin omgivning som kan ge personligt stöd i händelse av 
personliga problem eller kriser i livet (Källa: Liv & Hälsa 2004 och 2008, Hälsa på lika villkor 2012, Örebro läns 
landsting) 

Män 2004 
Män 2008 
Män 2012 

Ljusnarsberg Örebro län 
96% 94% 
91% 95% 
93% 94% 

Kvinnor 2004 
Kvinnor 2008 
Kvinnor 2012 

Ljusnarsberg Örebro län 
93% 96% 
96% 94% 
99% 95% 

Andel som avstår ibland eller ofta från att gå ut av rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt 
ofredad. (Källa: Liv & Hälsa 2004 och 2008, Hälsa på lika villkor 2012, Örebro läns landsting) 

Män 2004 
Män 2008 
Män 2012 

Ljusnarsberg Örebro län 
7% 12% 
7% 13% 
3% 10% 

Kvinnor 2004 
Kvinnor 2008 
Kvinnor 2012 

Ljusnarsberg Örebro län 
18% 31% 
23% 32% 
30% 36% 
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En stor majoritet av de äldre i kommunen uppger att de trivs med sin bostad och att man kan lita på människor i 
närmiljön. En stor majoritet upplever också trygghet om problem eller kriser skulle uppstå. Trygghetskänslan bland 

1 

de äldre när det gäller våld mm är högre jämfört med länet i sin helhet men kommunens äldre kvinnor avstår i 
betydligt högre grad från att gå ut än vad männen gör. 

LEVNADSVANOR 
Fysisk aktivitet (Källa: Liv & Hälsa 2004 och 2008, Hälsa på lika villkor 2012, Örebro läns landsting) 
Andel som ägnar sig åt måttlig fysisk aktivitet. Promenerar I rask takt, trädgårdsarbete, tyngre 
hushållsarbete, cyklar eller simmar mer än tre timmar I veckan 

Män 2004 
Män 2008 
Män 2012 

Ljusnarsberg Örebro län 
65% 67% 
66% 65% 
61% 56% 

Kvinnor 2004 
Kvinnor 2008 
Kvinnor 2012 

Ljusnarsberg Örebro län 
64% 59% 
52% 57% 
56% 49% 

Övervikt (Källa: Liv & Hälsa 2004 och 2008, Hälsa på lika villkor 2012, Örebro läns landsting) 
Andel med BMI (Body Mass Index) >=25 

Män 2004 
Män 2008 
Män 2012 

Ljusnarsberg Örebro län 
64% 61% 
60% 64% 
70% 68% 

Kvinnor 2004 
Kvinnor 2008 
Kvinnor 2012 

Ljusnarsberg Örebro län 
59% 57% 
62% 59% 
68% 59% 

Kraftig övervikt (Källa: Liv & Hälsa 2004 och 2008, Hälsa på lika villkor 2012, Örebro läns landsting) 
Andel med BMI (Body Mass Index) >=30 

Män 2004 
Män 2008 
Män 2012 

Ljusnarsberg Örebro län 
17% 13% 
13% 17% 
16% 20% 

Kvinnor 2004 
Kvinnor 2008 
Kvinnor 2012 

Ljusnarsberg Örebro län 
19% 17% 
24% 19% 
21% 20% 

Matvanor (Källa: Liv & Hälsa 2004 och 2008, Hälsa på lika villkor 2012, Örebro läns landsting) 
Andel som äter frukost, lunch och middag eller kvällsmål dagligen eller I stort sett dagligen 

Män 2004 
Män 2008 
Män 2012 

Ljusnarsberg Örebro län 
86% 84% 
85% 79% 
79% 80% 

Kvinnor 2004 
Kvinnor 2008 
Kvinnor 2012 

Ljusnarsberg Örebro län 
74% 86% 
91% 83% 
85% 84% 

En majoritet av äldre kommuninvånare ägnar sig åt måttlig fysisk aktivitet varje vecka och i högre grad jämfört medj 
länets äldre. Andelen med övervikt har ökat mellan 2008 och 2008 bland de äldre och ligger högre jämfört med 
hela länet. En stor majoritet har regelbundna matvanor. 



Andel som röker dagligen (Källa: Uv & Hälsa 2004 och 2008, Hälsa på lika villkor 2012, Örebro läns landsting) 
Ljusnarsberg Örebro län Ljusnarsberg Örebro län 

Män 2004 11% 10% Kvinnor 2004 14% 9% 
Män 2008 12% 9% Kvinnor 2008 9% 8% 
Män 2012 12% 11% Kvinnor 2012 13% 10% 

Andel som snusar dagligen, 18-79 år (Källa: Liv & Hälsa 2004 och 2008, Hälsa på lika villkor 2012, Örebro läns 
landsting) 

Män 2004 
Män 2008 
Män 2012 

Ljusnarsberg Örebro län 
15% 9% 

6% 8% 
15% 10% 

Kvinnor 2004 
Kvinnor 2008 
Kvinnor 2012 

Ljusnarsberg Örebro län 
1% 0% 
0% 0% 
0% 1% 

Riskkonsumtion alkohol (Källa: Liv & Hälsa 2004 och 2008, Hälsa på lika villkor 2012, Örebro läns landsting) 
Ljusnarsberg Örebro län Ljusnarsberg Örebro län 

Män 2004 
Män 2008 
Män 2012 

3% 1 % Kvinnor 2004 0% 1 % 
2% 6% Kvinnor 2008 4% 1% 
4% 2% Kvinnor 2012 1% 1% 
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Bilaga1 
Den svenska folkhälsopolitiken utgår från elva målområden som fokuserar på de faktorer i samhället som påverkar folkhälsan, 
det vill säga på livsvillkor, miljöer, produkter och levnadsvanor. 

övergripande nationellt folkhälsomål (beslutat av riksdagen 2003 och 2008): 
"Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 
befolkningen." 

Målområdet 
Delaktighet och inflytande i 
samhället är en av de mest 
grundläggande förutsättningarna för 
folkhälsan. Brist på inflytande och 
möjligheter att påverka den egna 
livssituationen har ett starkt 
samband med hälsa 

Målområde 3 
Barns och ungas uppväxtvillkor 
Förhållanden under barn- och 
ungdomsåren har stor betydelse för 
både den psykiska och fysiska 
hälsan under hela livet. i 
folkhälsopropositionen bedömer 
regeringen att barn och unga är en 
av de viktigaste målgrupperna inom 
folkhälsoarbetet. 

Målområde 7 
Skydd mot smittspridning 
Samhällets skydd mot smittsamma 
sjukdomar måste bibehålla en hög 
nivå för att inte de framsteg som 
gjorts i fråga om att minska 
förekomsten av smittsamma 
sjukdomar ska gå förlorade. 

Målområde 11 
Tobak, alkohol, narkotika, 
dopning & spel 
Bruket av beroendeframkallande 
medel liksom spelberoende 
påverkar hälsan. 

Målområde 2 
Ekonomiska och sociala förutsättningar 
Del finns ett samband mellan en god 
folkhälsa och ett samhälle präglat av 
ekonomisk och social trygghet, jämlikhet i 
levnadsvillkor, jämställdhet och rättvisa. 

Målområde 4 
Hälsa i arbetslivet 
Ett bra arbetsliv med väl fungerande 
arbetsvillkor minskar inte bara den 
arbetsrelaterade ohälsan, de sociala 
skillnaderna i ohälsa och bidrar till en allmänt 
förbättrad folkhälsa utan är även en 
nödvändig förutsättning för en hållbar tillväxt 

Målområde 6 
Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 
Ett mer hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande perspektiv ska 
genomsyra hela hälso- och sjukvården och 
vara en självklar del i all vård och behandling. 
i det hälsofrämjande arbetet har 
primärvården en viktig roll. 

Målområde 8 
Sexualitet och reproduktiv hälsa 
Möjligheten till trygg och säker sexualitet är 
grundläggande för individens upplevelse av 
hälsa och välbefinnande och samhället 
måste värna om områden som sex- och 
samlevnadsundervisning, familjeplanering 
och mödrahälsovård 

Målområde 1 O 
Matvanor och livsmedel 
Maten har en avgörande betydelse för 
hälsan. Goda matvanor är bra för hälsan och 
välbefinnandet och är en förutsättning för en 
positiv hälsoutveckling 



Bilaga 2 

Folkhälsoplan för Örebro län 2012-2015: 
·övergripande regionalt folkhälsomål 
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"I 'örebrb län främjas en god och jämlik hälsa genom långsiktig samverkan '11ellan olika parter. 
·samverkan utgår. från hälsans b~stämningsfakforer och inriktas på åtgärder för människors rätt till lika 
villkor för hälsa och 'livskvalitet. Barn ·och ungdomar samt äldre är prioriterade målgrupper." 

Målområde 1 
Vision: Alla invånare i Örebro län känner delaktighet i samhällslivet och har inflytande över sin livssituation 
Länsmål: 

• Valdeltagandet ska öka i allmänna val men särskilt i landstings- och kommunalval och i de valkretsar och 
åldersgrupper där valdeltagandet är lågt. 

• Barns och ungdomars delaktighet och inflytande på frågor som berör deras liv och livsmiljö ska öka. 
• Jämställdheten mellan kvinnor och män inom alla samhällsområden och på alla beslutsnivåer ska öka. 
• Alla ska bli respektfullt bemötta. 
• Förutsättningarna för människor med funktionsnedsättning att leva ett självständigt liv ska förbättras. 
• Folkbildningens, frivilligorganisationers samt folkrörelsers kompetens ska tas till vara i 

demokrati processa n. 
• Möjlighet till delaktighet i förenings- och kulturaktiviteter ska öka. 
• Nya fysiska och virtuella mötesplatser ska skapas och befintliga utvecklas. 

Målområde 2 · 
Vision: Alla invånare i Örebro län känner ekonomisk och social trygghet. 
Länsmål: 

• Sysselsättning, företagande och hållbar tillväxt ska öka. 
• Mellan olika socioekonomiska grupper ska skillnaden i andelen sysselsatta och skillnaden i 

sysselsättningsgrad minska. 
• Andelen ungdomar i arbete och utbildning ska öka. 
• Kvinnor och män ska ha lika lön för likvärdigt arbete. 
• Andelen hushåll med låga inkomster eller beroende av försörjningsstöd ska minska. 
• Barnfattigdomen ska minska. 
• Utbildningsnivån ska höjas, skillnader i utbildningsnivå ska minska och fler elever ska uppnå 

kunskapsmålen. 
• Den socioekonomiska segregationen ska minska. 
• Alla länsinvånare ska ha rätt till ett boende. 
• Personer med funktionsnedsättning ska kunna leva, bo och arbeta på likvärdiga villkor som övriga 

invånare. 
• Alla länsinvånare ska uppleva trygghet och säkerhet i hem och utemiljö. 

Målområde 3 
Vision: Alla barn och ungdomar i Örebro län känner trygghet och lever under goda uppväxtvillkor 
Länsmål: 

• Örebro län ska vara ett barnvänligt län som följer FN:s konvention om barnets rättigheter. 
• Föräldrar/vårdnadshavare ska stödjas utifrån behov i att ge barnen ett tryggt, aktivt och utvecklande liv. 
• Samverkan mellan alla som arbetar med att stödja barns uppväxt ska öka. 
• Skolan ska ge trygghet, vilja och lust att lära samt främja elevers utveckling och hälsa. 
• Framtidstron bland barn och unga ska öka. 
• Den psykiska hälsan bland barn och unga ska förbättras. 
• Inga unga ska försöka ta sitt liv. 

Målområde 4 
Vision: Arbetsplatserna i Örebro län har ett långsiktigt hälsotänkande. 
Länsmål: 

• Arbetstagarnas upplevelse av delaktighet, inflytande och meningsfullhet på sina arbetsplatser ska öka. 
• Besvär och skador på grund av den fysiska och psykosociala arbetsmiljön ska minska. 
• Hälsan i arbetslivet ska öka. 

Målområde 5 
Vision: Örebro län kännetecknas av sunda och säkra miljöer och produkter som bidrar till god hälsa. 
Länsmål: 

• De regionala miljömålen för ett hållbart Örebro län ska uppnås. 
• Barn och äldre ska ha säkra inne- och utemiljöer. 
• Skador, våld och olycksfall ska minska. 
• Användning av hälsovådliga produkter ska minska. 
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Målområde 6 
Vision: I Örebro län är det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet en naturlig del i all hälso- och 
sjukvård. 
Länsmål: 

• Hälso- och sjukvården ska bedriva ett jämlikt, hälsofrämjande och förebyggande arbete. 
• Hälso- och sjukvårdens specialistkunskaper ska användas i det hälsofrämjande arbetet som riktas till 

länets invånare. 
• Skolhälsovårdens och övriga elevhälsans möjligheter att arbeta förebyggande och hälsofrämjande ska öka. 
• Kunskap om hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande metoder ska öka. 

Målområde 7 
Vision: I Örebro län får smittsamma sjukdomar inget fäste. 
Länsmål: 

• Länet ska ha en god beredskap och organisation för att möta större utbrott av smittsamma sjukdomar. 
• Antalet smittade av sexuellt överförbara infektioner ska minska. 
• I riskgrupper ska alla vaccineras mot influensa och i åldersgruppen över 65 år ska antalet vaccinerade mot 

influensa nå minst den nationellt rekommenderade nivån. 
• Ökningen av läkemedelsresistenta bakterier ska stoppas. 
• Gällande hygienregler ska följas och kunskapen om deras betydelse för att förhindra smittspridning ska 

öka. 
IM~lo.mråde 8 · · i · • 

~Vlslon:!.1 Örebro län. kähneteckn~s invånarnäs sexual,i~~t av int~gritet, lust, trygghet och säkerhet 
ILänsmål: ' · · . · · · . 

• Stöd ska erbjudas under graviditet och föräldraskap. 
• Antalet oönskade graviditeter ska minska. 
• Antalet smittade med klamydia ska minska. 
• Sex mot ersättning, diskriminering, våld, tvång och kränkningar ska inte förekomma. 

Målområde 9 
Vision: I Örebro län utövar alla invånare daglig fysisk aktivitet utifrån sina förutsättningar. 
Länsmål: 

• Stödjande miljöer för rörelse, spontanidrott, allsidig fysisk aktivitet och träning ska utvecklas. 
• Den fysiska aktiviteten bland länets invånare ska öka. 
• Andelen barn och unga som regelbundet är fysiskt aktiva på ett allsidigt sätt ska öka. 
• Andelen äldre som är regelbundet fysiskt aktiva ska öka. 
• Stillasittandet bland länets invånare ska minska. 

Målområde 10 
Vision: I Örebro län har invånarna goda m~tvanor och använder sunda och säkra livsmedel. 
Länsmål: · 

• Goda matvanor ska främjas. 
• De offentliga måltiderna ska kvalitetssäkras. 
• Andelen normalviktiga ska öka i alla åldrar. 
• Andelen barn som ammas upp till fyra månaders ålder ska öka så att den minst överensstämmer med 

riksgenomsnittet. 
• Det ska inte förekomma att länsinvånare blir sjuka av smittämnen i mat eller av förorenat vatten. 
• Tillgång till och konsumtion av ekologiska och närproducerade livsmedel ska öka. 

Målområd'e 1·1 · · 

'

v1s·1pn: EttJäo ,fritlifrån •n,arkotika och 'dopning, med minskade skador orsakade av alkohol, tobak och spel. 
LänsmJI: _ 

• Arbetet med prevention, tidig upptäckt och stödinsatser inom området alkohol, narkotika, dopning, tobak 
och spel ska intensifieras. 

• Det ofödda barnet, barn och unga ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, 
dopning och tobak. 

• Antalet unga som debuterar tidigt med alkohol och/eller tobak ska minska. 
• Antalet personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, 

dopningsmedel, tobak och spel ska minska. 
• Ingen ska ofrivilligt utsättas för tobaksrök. 
• Risker för spelmissbruk ska uppmärksammas och aktivt motverkas. 


