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Bakgrund och syfte med en Välfärdsredovisning 
En lokal välfärdsredovisning sätter medborgarens välfärd och hälsa i fokus och riktar uppmärksamhet 

på insatser som bidrar till en folkhälso- och välfärdsutveckling som är i linje med kommunens och 

regionens mål och ambitioner. Det ger också möjlighet för politiker att prioritera ökad jämlikhet när 

det gäller kommuninvånarnas hälsa. Den statistik som presenteras är i första hand från offentliga 

källor och den senast tillgängliga. De kommentarerna som återfinns efter varje målområde ska ses 

som inspiration och utgångspunkt för diskussion. 

Där jämförelser med övriga kommuner i Halland kan göras markerar + eller -  om trenden är positiv, 

negativ eller likvärdig från förra välfärdsredovisningen. 

 

Folkhälsa är politik - Folkhälsoinstitutets 11 folkhälsomål 

Utgångspunkten för allt folkhälsoarbetet i Sverige är det över gripande målet att skapa samhälleliga 

förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. För att uppnå detta har man 

brutit ner detta i elva målområden för folkhälsa. De anger centrala bestämningsfaktorer för hälsan. 

Folkhälsa berör och påverkas av många samhällsområden, därför är det viktigt med gemensamma 

målområden som vägledning. 

I den förra välfärdsredovisningen 2012-2014 arbetade vi efter 3 st strategiska områden, vilket vi 

också gör i denna välfärdsredovisning.
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Indikatorer 

För att kunna se över tid hur befolkningen i Hylte mår har vi ett antal indikatorer vi jämför för att 
kunna se en ev förändring. Där det står BI betyder det en basindikator som  
 

Valdeltagande (BI) 

 
Stillasittande fritid 

 
Övervikt/fetma 

 
Utbildningsnivå (BI) 

 
Övervägt att ta sitt liv 

 
Alkohol 

 
Integration - NYTT 

 
Simkunnighet - ANK 

 
Narkotika 

 
Behöriga till Gy 

 
Medelålder vid första barnets 
födelse 

 

Tobak – rökande 
spädbarnsföräldrar 

 
Tillit – NYTT 

 
 
Fysiskt aktiva 

 

Barnfattigdom (BI) 

Stress 

 
  

 

 

Kommunfakta 

Inlandskommun 

Hylte kommun är Hallands enda inlandskommun. Landskapet präglas av skog, vatten och mindre 

byar och samhällen. Huvudorten Hyltebruk grundades år 1909 kring pappersbruket Stora Enso. 

Företaget är världsledande och är en stor arbetsgivare i kommunen med cirka 449 anställda 2015. 

Beläget i två landskap 

Kommunen är belägen i två landskap, Halland och Småland. Kommunens totala yta är 1009 

kvadratkilometer. Invånarantalet är 10 450 personer 2015. Huvuddelen av invånarna är bosatta i 

tätorterna Hyltebruk, Torup och Unnaryd.  

Nära till staden 

Det är cirka 45 kilometer till västkusten och städerna Halmstad och Falkenberg till Hyltebruk. 

Tidsmässigt tar det 1,5 timme med bil från Göteborg till Hylte, lika mycket från Helsingborg och 

ytterligare en timme från Köpenhamn. Kommer du norrifrån, från Jönköping, har du drygt 1,5 timme 

till centralorten. 
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Tillväxtstrategi för Halland 
För att säkerställa att Halland har bästa möjliga förutsättningar för en positiv utveckling har en 

tillväxtstrategi för Halland framtagits under 2014 och ska gälla fram till år 2020.  

Behovet finns av en gemensam målbild, en strategi som visar vägen, för att möta framtidens 

utmaningar och behov. Tillväxtstrategin ska ge en god ledning och styrning för det regionala 

tillväxtarbetet. Målet i Tillväxtstrategin är att Halland ska vara mer attraktiv, inkluderande och 

konkurrenskraftig region år 2020 än år 2014.  

Hållbar utveckling är samhällsutveckling som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Social hållbarhet innebär att bygga ett långsiktigt 

och stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. 

Slutsatsen i tillväxtstrategin var att det finns mycket som är positivt i Halland; en god ekonomisk 

utveckling, god hälsa, hög utbildningsnivå och förvärvsfrekvens, höga genomsnittslöner MEN det 

finns skillnader kopplade till socioekonomi och som visar att klyftorna växer. 

Det behövs gemensamma krafter för att skapa en god och jämlik hälsa som bidrar till en hållbar 

tillväxt. Hälsa skapar förutsättningar inte bara för god livskvalitet och ett välmående samhälle, utan 

även för att människor kan utbilda sig, arbeta och vara produktiva och på så vis bidra till tillväxt. 
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Stråtegiskå områ det 
Godå livsvillkor 

Syftet med det strategiska området Goda livsvillkor är att skapa möjligheter till en bra start i livet 

vilket kan främjas av miljön i hemmet, miljön i förskolan och skolan samt att nå en utbildningsnivå 

som ger möjligheter till arbete, ekonomiska villkor för självförsörjning och tillgång till ett bra boende. 

I Goda livsvillkor ingår också möjligheten till inflytande och delaktighet i samhället och att få tillgång 

till hälso- och sjukvård på lika villkor. (Folkhälsopolitisk rapport 2010) 

Till detta strategiska område kan folkhälsomål 1,2,3 och 6 kopplas. 

Målområde 1: Delaktighet och inflytande 

Målområde 2: Ekonomiska och sociala förutsättningar 

Målområde 3: Barns och ungas uppväxtvillkor 

Målområde 6: Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

 

 

 Delaktighet och inflytande – Målområde 1  +
  

 

Indikator 
Valdeltagande 

 

Valdeltagande är ett uttryck för hur stor tilltron är till de traditionella demokratiska systemen. Det är 

ett medel för att uttrycka sin mening och känna att man har möjlighet att påverka 

samhällsutvecklingen (Folkhälsomyndigheten, 2015) 

 

Målområde 1: 

Valdeltagande i Riksdags-, Landstings- och Kommunfullmäktigevalen efter region, typ av val och år. 

  
Kommun Landsting Riksdag 

2014 2014 2014 

1315 Hylte 79,3 78,8 84,3 

 



 
 
 
 
 

 

 6 

 

 

 

Kommentar 
I Hylte är valdeltagandet relativt högt men ändå under riksgenomsnittet.  2014 års valdeltagande var 

något högre än föregående mätning. 

 

 

 

Indikator 

Utbildningsnivå 

 

 

Kommentar 
I Hylte är utbildningsnivån något högre än vid föregående mätning. I år är de siffran för 

eftergymnasial utbildning 30 % för kvinnor och 18 % bland männen. Tidigare var siffrorna 28 % för 

kvinnor och 18 % för män.  Det är framförallt de yngre kvinnorna som är högutbildade.  
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Ekonomiska och sociala förutsättningar – Målområde 2-
  

Indikator 

Brist på tillit 

Förmågan att generellt känna tillit till andra människor är också viktig för samhället då en trygg och 
tillitsfull person är beredd till större delaktighet. Det finns inga större skillnader kommuner emellan. I 
Hylte är bristen på tilliten störst hos männen än hos kvinnorna, 28 % resp 25 % jämfört med Halland 
som ligger på 26 % resp 23 %. 
 

 
 

Kommentar 

Var tredje ung person i åldersgruppen 18-29 år har tillitsbrist till människor i allmänhet (Hälsa på lika 
villkor, 2015). I förra mätningen var det var så många som var fjärde hallänning . Siffrorna har varit 
höga även i föregående mätningar i Hälsa på Lika villkor. 
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 Barn- och ungas uppväxtvillkor – Målområde 3 + 

Att växa upp under ekonomiskt knappa omständigheter formar ett barns självbild och 

uppfattning om sina möjligheter och sin plats i samhället, och kan av sådana anledningar leda till 

ett socialt och ekonomiskt utanförskap. 

Barnkonventionen betonar att barn och ungdomars rätt till lek, utbildning, information, inflytande 

och delaktighet är en förutsättning för deras välbefinnande och hälsa. Barn och ungdomar ska få 

komma till tals och kunna påverka både sin situation och samhällsutvecklingen.  

Indikator 

Andel barn totalt som finns i ekonomiskt utsatta hushåll (Rädda barnen, Barnfattigdomsrapport 

2014) 

2009 2014 

12 % 10,4 % 

 

Indikator 

Behöriga till gymnasieskolan Hylte kommun (skolverket, 2015) 

2010 2014 

88 % 93 % 

 

Indikator 

Simkunnighet åk 5 Hylte kommun 

2015 är det 18 st av 156 elever som är icke simkunniga. Detta motsvarar 11 % av eleverna i åk 5. I 

föregående mätning var den siffran 25 % vilket är en förbättring med 14%! 

 (Källa: Arbets- och näringslivskontoret Hylte kommun, 2015) 
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Kommentar 

Enligt Hylte kommuns övergripande mål så ska barn och unga i Hylte kommun ha goda 

uppväxtvillkor.  

Simkunnig anses enligt svenska simförbundet den vara som faller i vattnet, få huvudet under och 

efter att åter tagit sig till ytan simma 200 meter på djupt vatten varav 50 meter ryggsim. Enligt 

läroplanen ska en elev i årskurs 5 kunna simma och hantera nödsituationer vid vattnet.  

Sifforna för riket (8,2 %) gällande icke simkunnighet är lägre än siffrorna för elever i Hylte kommun 

(11 %).  
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Stråtegiskå områ det  
Hå lsofrå mjånde livsmiljo er och 
levnådsvånor 

Hälsofrämjande livsmiljöer har stor betydelse för att vi ska må bra. Det gäller till exempel hur vi bor, 

om och i så fall var vi arbetar, hur våra lokalsamhällen är utformade och hur kommunikationerna 

fungerar. Våra livsmiljöer påverkar också våra levnadsvanor. 

Halland har bland de högsta förvärvsfrekvenserna i landet, men det finns grupper som är 

underrepresenterade på arbetsmarknaden. En hög förvärvsfrekvens är avgörande för ett 

inkluderande samhälle och för att hantera den demografiska utvecklingen. Fler behöver arbeta och 

betala skatt för att finanisera en ökad efterfrågan på välfärd (Tillväxtstrategin, 2014) 

 

Till detta strategiska område kan folkhälsomål 4-10 kopplas. (Folkhälsopolitisk rapport 2010) 

 

Målområde 4: Hälsa i arbetslivet 

Målområde 5: Miljöer och produkter 

Målområde 6: Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

Målområde 7: Skydd mot smittspridning 

Målområde 8: Sexualitet och reproduktiv hälsa 

Målområde 9: Fysisk aktivitet 

Målområde 10: Matvanor och livsmedel 
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 Hälsa i arbetslivet – Målområde 4 - 

 

Indikator  

 Deltagande på arbetsmarknaden 

 Utrikes bakgrund har ett lägre deltagande på arbetsmarknaden 
 
Utrikes bakgrund man 67,6% kvinna 61,6%  
(inrikes bakgrund man 85,8% kvinna 83,7%)  
 

 Skillnader i deltagande på arbetsmarknaden mellan kommuner och mellan födelseregioner 
 
60% i Laholm, Halmstad, Hylte och Falkenbergs kommun. Högst i Kungsbacka med 75% och 
följt av Varbergs kommun 67%. 
 

Kommentar 

Sysselsättningen i Halland är hög men vissa grupper är underrepresenterade på arbetsmarknaden. 

Insatser behöver göras för att öka anställningsbarheten och arbetsdeltagandet hos 

underrepresenterade grupper.  
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 Miljöer och produkter - Målområde 5 + 

 

Indikator 
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Fig. Andel av befolkningen som allvarligt övervägt att ta sitt liv 2009- 

 

Kommentar 

Det visar sig enligt studien Hälsa på Lika villkor, 2015 att färre människor, jämfört med förra studien 

övervägt eller försökt ta sitt liv!!  

Vid förra studien var Hyltes siffror på 14 % resp 11 %. Nu är samma siffror följande 8 % och 4 %. 
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Hälsofrämjande hälso- och sjukvård- Målområde 6 -
  

Indikator  
Sjukdomsförebyggande insatser – FaR  

FaR - Förskrivna recept 2004-2013 

  

          

          Kommun 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013 

Falkenberg 69 135 104 140 338 246 214 101 81 

Halmstad 223 197 159 135 130 140 241 223 433 

Hylte 54 106 80 30 32 98 91 14 46 

Kungsbacka 107 188 343 367 542 547 150 446 420 

Laholm 57 38 92 93 119 39 64 106 71 

Varberg 318 738 757 540 506 527 1179 2242 2491 

Totalt 828 1402 1535 1305 1667 1597 1939 3132 3542 

 

Kommentar 

En stillasittande livsstil utgör idag ett stort folkhälsoproblem. Därför är det viktigt att utveckla 

metoder för att främja fysisk aktivitet. Hälso- och sjukvården träffar en stor del av befolkningen 

årligen samt har en trovärdighet när det gäller att ge information och råd kring hälsa. Patienter 

förväntar sig till stor del att få hälsoinformation inom hälso- och sjukvården. 
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 Skydd mot smittspridning- Målområde 7 

Indikator 

Barnvaccinationer 

 

 

Kommentar 

Det är fortsatt viktigt att vaccinera barn i kampen mot botbara sjukdomar som stelkramp, kikhosta, 
mässling, påssjuka och röda hund. 
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 Sexualitet och reproduktiv hälsa- Målområde 8 

2015-12-17 kommer nästa statistik gällande medelålder vid första barnets födelse 

Indikator 

Medelålder vid första barnets födelse 

 Män Kvinnor 

Riket 31,45 28,93 

Halland 31,26 28,6 

Hylte 31,55 27,19 

Källa: SCB 

Kommentar 

Medelåldern för män som förstagångsföräldern är den samma för Hylte som Halland och i jämförelse 

med riket.  Medan medelåldern för kvinnor är något lägre i Hylte än övriga Halland och riket. 
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 Fysisk aktivitet- Målområde 9 + 

Indikator  

Andel fysiskt aktiva 30 min/dag 

 

 

 

Andel av befolkningen i Hallands kommuner som är fysiskt aktiva 30min/ dag eller mer. 
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Indikator - 

Stillasittande fritid  

 

 

 

Kommentar  

Det har konstaterats att andelen som rör på sig 30 min om dagen har ökat och speciellt i Hylte.  

Förra studien, 2009, var det 55 % för männen resp 54 % för kvinnorna som sa att de rörde på sig 30 

min/dag. I nuvarande undersökning så är den siffran 61 % för männen och 56 % för kvinnorna. Detta 

innebär en ökning även i jämförelse med Halland som stort! 

Vad gäller stillasittande fritid är benämningen att man rör sig mindre än två timmar i veckan. I Hylte 

fanns det 14 % bland både män och kvinnor med en stillasittande fritid 2009. Det är högst antal 

procent i länet. 2015 har kvinnorna förbättrat sig något då de är på 13 %. Halland uppvisar marginellt 

bättre värden än riksgenomsnittet. 
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 Matvanor och livsmedel- Målområde 10 - 

Indikator 

Andelen personer med övervikt respektive fetma (BMI) 

 

Kommentar 
 

Hylte har en högre andel i befolkningen som lider av fetma. Likaså har andelen i Hylte ökat sedan 

förra studien 2009. Då låg Hylte på 12 % för män och 14 % för kvinnor.  
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Strategiska området 

Alkohol, narkotika, dopning, tobak och 

spel 
Syftet är att samhällets åtgärder ska minska bruket av alkohol och tobak, ge ett narkotika- och 

dopningsfritt samhälle och minska skadeverkningarna av överdrivet spelande. Centrala myndigheter 

är viktiga aktörer liksom länsstyrelserna som bland annat har ansvar för tillsynsverksamhet. Även 

hälso- och sjukvården har en viktig del i det förebyggande arbetet eftersom den kan uppmärksamma 

risken för olika typer av bruk, skadliga bruk och beroenden. Kommunerna är navet i det lokala 

förebyggande arbetet bland annat genom sitt samarbete med olika verksamheter, inte minst ideella 

organisationer.  

Alkohol, narkotika, doping, tobak och spel- målområde 11 

Alkohol 

Indikator       

 Riskabel alkoholkonsumtion 
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Kommentar 

Det konstateras att vid denna mätning har andelen med riskabel alkoholkonsumtion i åldrarna 18-29 

år i Halland minskat avsevärt! Vid tidigare mätning har Hylte haft relativ låg andel med riskabel 

alkoholkonsumtion, 12 % för männen och 5 % för kvinnorna.  Denna mätning visar på en liten ökning 

bland männen (14 %) medan kvinnorna ligger på en fortsatt låg nivå (4 %). 

Narkotika       + 
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Kommentar 

I denna undersökning visar det på hur hasch- och marijuanaanvädningen ser ut.  

 

Tobak 

Indikator     + 

Andel av befolkningen som röker dagligen 

 

 

Kommentar 

Andelen dagligrökare minskar över tid. Både nationellt som regionalt. Det ligger kring 10 % i Halland. 

Hylte utmärker sig bland männen som ligger högt på 13 % regionalt sett. Men jämfört med förra 

mätningen som var 19 % har det minskat markant. 
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Indikator      - 

Andel rökande spädbarnsföräldrar  

 

 

Källa: Socialstyrelsen 2015 

Kommentarer 

I Hylte ligger Rökande spädbarnsföräldrar med barn födda 2009 långt över genomsnittet för Halland 

och riket. Vid föregående mätning var antalet rökande spädbarnsföräldrar i kommunen 32 %! Om 

både modern och fadern röker i familjen är det 2014 26 % som är rökande spädbarnsföräldrar i Hylte. 

Det är en minskning med 6 % men Hylte ligger fortfarande högt om det jämförs med övriga 

kommuner i Halland men även riket. 

 Inom ramen för en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård finns riktlinjer för hur personalen inom 

sjukvården kan arbeta med livsstilsrelaterade frågor. Där ingår arbetet med att förebygga tobak. På 

varje vårdcentral skall det finnas stöd och hjälp att få i form av rökavvänjare och varje vårdenhet skall 

ha rutiner för sitt hälsofrämjande arbete (Riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 

Regionkontoret 2012).   

Om vi vill minska problemen med i första hand alkohol, tobak och spel krävs omfattande insatser för 

att utjämna skillnaderna i livsvillkor mellan olika grupper.  

Under 2000-talet har andelen vuxna rökare minskat varje år, men det är samtidigt oroande att 

minskningen av andelen som röker bland ungdomar under samma period stagnerat och ligger på en 

hög nivå.( FHI 2012) 
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*Ett standardglas motsvarar 15 cl vin eller 33 cl starköl (5%) eller 8 cl starkvin eller 4 cl sprit. 

 

Hyltebon ur ett folkhälsoperspektiv – sammanfattning från Öppna Jämförelser 

Självskattat gott allmänt hälsotillstånd 

Som målsättning i ett folkhälsoarbete så strävar vi mot en riktning där många mår och upplever hälsa 

så mycket som möjligt. Självrapporterat allmänt hälsotillstånd har visat sig kunna vara en 

förutsägande faktor för dödlighet. Andelen med bra och/mycket bra självskattat hälsotillstånd finns 

dock bland män. 73 % av både män och kvinnor upplever sig ha ett gott allmänt hälsotillstånd. 

Resultatet ligger på samma värde som riket i stort. 

Vad bestämmer hälsa? 

Det är många olika faktorer som påverkar hälsotillståndet. Såsom var vi bor, vilken miljö vi lever i, hur 

barndomen var, vilken typ av utbildning vi har samt om vi har ett arbete att gå till. 

Bestämningsfaktorer kan både öka och minska risken för ohälsa. 

 

 

 

 

Medellivslängd 

Medellivslängden är ett övergripande mått som ofta används för att beskriva hälsa. Det kan ses som 

ett viktigt mått på hur välfärdsstater lyckats skapa förutsättningar för bättre livsvillkor, 

levnadsförhållanden, levnadsvanor och hälsa. Det speglar även hur hälso- och sjukvården genom 

förebyggande arbete och behandling, kan bidra till en ökad livslängd för befolkningen. Internationella 

jämförelser av medellivslängden visar att Sverige ligger högt bland världens länder. Svenska män 

lever nästan längst av alla män. Även svenska kvinnor lever länge. Medellivslängden i Sverige 
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fortsätter alltjämt att öka långsamt. Under de senaste decennierna är det den minskade dödlighet i 

hjärt- och kärlsjukdomar som bidragit mest till ökningen. Förbättrade levnadsvanor samt bättre 

behandlingsmetoder gör att färre insjuknar och avlider. Den höjda utbildningsnivån i befolkningen 

som helhet är sannolikt också enviktig orsak till att medellivslängden ökat.  

Medellivsslängden har minskat något för kvinnorna i Hylte kommun. Från 84,5 år 2009 till 84 år 2014. 

Bland männen i Hylte så har deras medellivsslängd ökat; från 78,5 år till 79,1år. Jämför man med 

riket så är där medellivslängden för män 79,7 år och för kvinnor 83,6 år. Orsak till att vi lever allt 

längre är att vi har det allt bättre i samhället. Utbildar du dig även efter gymnasiet bidrar det också 

till en ökad medellivslängd. 

Fetma 

Vad gäller sjuklig fetma har Hylte kommun en ökande trend bland befolkningen. I mätningen visar 

den 17 % bland männen jämfört med riket 14% och jämfört med förra mätningen  13 % i Hylte 

kommun. Intressant vore att tittat på om det finns socioekonomiska skillnader i procentandelen. 

 

Tandhälsa 

Tandhälsa samt förekomst av fetma i befolkningen är exempel på andra indikatorer som ger viss 

inblick i det allmänna hälsotillståndet, inte minst med anledning av deras starka koppling till 

levnadsvanor (matvanor och fysiskt aktivitet) och vårdutnyttjande. Tandhälsan utgör en viktig del av 

individers livskvalitet och välbefinnande. Kvaliteten på tänderna kan sägas ha ett dubbelt samband 

med kostvanorna eftersom kosten påverkar tandhälsan och tandkvaliteten påverkar kostintaget. 

Även det sociala livet och livskvaliteten påverkas av tandhälsan. Trots att tandhälsan i befolkningen 

som helhet förbättrats väsentligt finns det fortfarande stora socioekonomiska skillnader. I den 

nationella folkhälsoenkäten HLV uppger arbetare att de har sämre tandhälsa än tjänstemän, och 

arbetare avstår oftare från att söka tandvård trots att det behövs jämfört med tjänstemännen i 

samma situation. 

Andel i Hylte kommun som uppger att deras tandhälsa är bra eller mycket bra, 16-84 år är: 75 % 

2014. Föregående mätning var samma siffra 72 %. Jämför man med en annan halländsk kommun är 

den siffran över 80 %. Jämför man med riket är den siffran 73 %. 

Stress 

Det finns vissa grupper i samhället som känner sig mer stressade än andra. Grupper som det finns 

skillnad hos är bl a kvinnor men även hos de som kort utbildning och ekonomiskt bistånd. 
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Nedsatt psykiskt välbefinnande 

 I Hylte mår de allra flesta bra. Andel av männen i Hylte kommun som har nedsatt psykiskt 

välbefinnande är 8 % 2014, 2009 var det 12 %. I riket är andelen 14%. Hos kvinnorna är det värre, 

dubbelt så många som männen som upplever nedsatt psykiskt välbefinnande 16 % 2014. En liten 

ljusglimt är att vid föregående mätning låg den siffran på 18 %. 

Övervägt ta sitt liv 

Det konstateras positivt i hela länet och jämfört med tidigare undersökningar där personer som har 

övervägt ta sitt liv avsevärt har minskat. 

Försök till självmord har minskat betydligt jämfört med föregående studie.  

Livsvillkor och levnadsförhållanden 

Pedagogisk utbildning inom förskolan 

Glädjande i Hylte så har pedagogiska utbildningen ökat hos förskolepersonalen de senaste åren. Från 

38,1 procent 2009 till 50,2 2014. 
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Valdeltagande 

Likaså har valdeltagandet ökat från 78,1 % till 79,3. Jämför man med riket ligger Hylte kommun 

fortfarande lägre, men huvudsaken är att det har ökat. 

Behörighet till gymnasiet 

Det är färre som är behöriga till gymnasiet 2014 i Hylte kommun (80,7 %) jämfört med 84 % vid 

föregående mätning. 

Måluppfyllelse i skolan är en bestämningsfaktor för hälsa senare i livet. Skolresultat påverkas av kön, 

uppväxtvillkor och föräldrars utbildningsnivå. Exempel på detta är att flickor uppnår målen i alla 

ämnen i större utstäckning än pojkar, betydligt fler elever vars föräldrar har eftergymnasial 

utbildning uppnår målen i alla ämnen och elever födda utomlands når målen i lägre grad än elever 

födda i Sverige. 

Att främja skolnärvaro och stödja elever som har behov av detta är både en social och en ekonomisk 

investering för samhället. Ju tidigare insatser, desto större är möjligheten att lyckas. 

Långtidsarbetslöshet 

Det finns ett ömsesidigt förhållande mellan arbete och hälsa. Arbete bidrar till faktorer som skapar 

välmående, så som inkomst, status, identitet, meningsfullhet och struktur. Medan arbetslöshet syns 

negativt i mätningar av människors psykiska hälsa. Att vara i ett långvarigt utanförskap gynnar inte 

individen och inte samhället vi lever i heller. 

Från att ha haft en tradition av låg långtidsarbetslöshet på 1,88 % 2009, så är det nu 3,88 % i Hylte 

kommun. I riket ligger det på ungefär samma nivå 3,81 %. 

 

Levnadsvanor 

Konsumtion av frukt och grönt 

Hur vi lever och vad vi äter är en stor del som påverkar vår hälsa individuellt. Enligt rådande 

rekommendationer så ska vi äta frukt och grönt 3 gånger per dag. Enligt undersökningen så är det 20 

% av män och kvinnor i Hylte som gör så. 

Riskkonsumtion av alkohol 

Andel som identifierats som riskkonsumenter utifrån 3 frågor om deras alkoholkonsumtion är i Hylte 

kommun 12 % 2014 jämfört med 14 % 2009. Rikets värde är 16 % 2014. 

Rök- och snusvanor hos blivande mammor 

Andelen gravida kvinnor som använder tobak tidigt i graviditeten varierar mellan län men det finns 
avsevärt större skillnader på kommunnivå. Snusning är mer vanligt förekommande jämfört med 
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rökning i Västerbottens och Jämtlands län och i ytterligare några nordliga län. Tobaksbruk 
förekommer oftare bland individer med kort utbildning jämfört med individer med lång utbildning. 

Ordlista 
Bestämningsfaktor: Varje faktor som påverkar hälsotillståndet eller andra karakteristiska som 

studeras (Janlert, 2000). 

Folkhälsa: Uttryck för befolkningens hälsotillstånd, som tar hänsyn till såväl nivå som fördelning av 

hälsan. En god folkhälsa handlar således inte bara om att hälsan bör vara så bra som möjligt, den bör 

också vara så jämlikt fördelad som möjligt (Janlert, 2000). 

Hälsa: Världshälsoorganisationen (WHO) har definierat hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande och inte blott frånvaro av sjukdom och handikapp.  

Indikator: Ett förhållande eller ämne som används som markör för att ett visst annat förhållande, t ex 

utbildning som indikator på socioekonomisk position eller lackmuspapper för fastställande av en 

lösnings surhetsgrad (Janlert, 2000). – Basindikator: några av indikatorerna som tagits fram av FHI 

och Sveriges kommuner och landsting till välfärdsbokslut benämns basindikatorer då dessa är 

strategiskt viktiga. 

Arena: En arena är en plats där människor möts i sin vardag, t ex där man arbetar eller bor. På en 

arena kan man stärka individers och gruppers möjligheter att påverka sin egen situation och 

individen kan öka kontrollen över de faktorer som bestämmer hälsan. 

Välfärd: En samlad benämning på människors levnadsförhållanden där beskrivningen av människors 

välfärd som bygger på en redovisning av deras ekonomi, hälsa, utbildning, bostadsförhållanden, 

arbetsförhållanden etc. (Nationalencyklopedin).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 29 

Referenser 
 

Barnfattigdomsrapporten 2014 

Folkhälsomyndighetens faktablad 2015 

Folkhälsopolitiska rapporten 2010. Framtidens folkhälsa – allas ansvar 

Folkhälsan i Halland 2014 

Folkhälsomyndigheten, 2015 

Hylte kommuns medborgarundersökning   

Hylte kommun, arbets- och näringslivskontoret, 2015 

Hyltenämndens nämndsplan 2015 

Lokal uppföljning av ungdomspolitik, LUPP 2014. 

Region Halland, Arbetsmarknadsintegration i Halland, 2015 

Region Hallands mål och strategi (MoS) 

Region Hallands regionala utvecklingsstrategi (RUS) 

Region Hallands Tillväxtstrategi 

Socialstyrelsen statistikdatabas, 2015 

Öppna Jämförelser 2014 

 


