Antaget av Kommunfullmäktige den 27 februari 2013, § 25 Dnr: KS 318/11‐900

Program för folkhälsa, trygghet och
säkerhet i Båstads kommun
2013-2020

Båstads kommuns vision:
Båstads kommun ska vara det självklara valet för barnfamiljer i Öresundsregionen.
Med detta menar vi att Båstads kommun året om ska vara attraktiv att bo och verka i,
bygga på tradition och förnyelse, präglas av småskalighet, god miljö, omtanke och
generositet.
Våra verksamheter ska baseras på våra naturliga förutsättningar samt präglas av
mångfald och god kvalitet.
Barn och ungdomsperspektivet ska beaktas i all samhällsplanering.

DEL 1 - Inledning
Båstads kommuns program för folkhälsa, trygghet och säkerhet
En frisk befolkning lägger grunden för ett välmående samhälle och en god samhällsekonomi.
Därför är folkhälsoarbete viktigt både för samhället och för individen. Folkhälsoarbete innebär
befolkningsinriktade insatser som antingen kan vara sjukdomsförebyggande, de syftar då till att
förhindra sjukdomar, eller hälsofrämjande, då fokus är att stärka människors egen förmåga att
göra hälsosamma val. Ett framgångsrikt folkhälsoarbete förutsätter att folkhälsoaspekterna
integreras i de verksamheter som redan i dag bedrivs i kommunen. Folkhälsoarbetet styrs av
den svenska folkhälsopolitikens nationella och regionala mål. Även på en strategisk
kommunledningsnivå finns det möjligheter att påverka invånarnas hälsa genom att skapa
gynnsamma förutsättningar och miljöer som möjliggör för invånarna att göra egna hälsosamma
val. I det här programmet presenteras de lokala målen för folkhälso‐, trygghets‐ och
säkerhetsarbetet i Båstads kommun som uppnås genom samverkan och genom ett gemensamt
engagemang för en god folkhälsa och en trygg och säker kommun.
Sambandet mellan välfärd och folkhälsa är starkt. Trygghet är en av förutsättningarna för en god
hälsa och i visionen för Båstads kommun formuleras trygghet som möjligheten till egen
försörjning, kunskap och arbetsro i skolan samt tillgång till god vård vid behov1.
Medan hälsa är ett tillstånd hos den enskilda individen betecknar folkhälsa det allmänna
hälsotillståndet hos en hel befolkning. En god folkhälsa handlar om att så många som möjligt ska
ha en god fysisk och psykisk hälsa samt att den ska vara på lika villkor.
Överlag mår invånarna i Båstads kommun bra. Dock finns det en del utmaningar att arbeta med
för att Båstads kommun ska fortsätta vara en attraktiv plats där man lever ett långt liv med hög
livskvalitet. Nyckeln till detta är att bedriva ett genomtänkt, uthålligt och långsiktigt
folkhälsoarbete. Operativt utövas folkhälsoarbetet inom de kommunala verksamhetsområdena, i
samverkan med andra samhällsaktörer, som till exempel näringslivet och idéburna
organisationer.
Båstads kommuns program för folkhälsa, trygghet och säkerhet anger viljeinriktning och
övergripande målsättningar för folkhälso‐, trygghets‐ och säkerhetsarbetet i Båstads kommun.
Programmet är ett led i att kommunens vision om att vara Skånes tryggaste kommun där alla
invånare ska känna sig trygga och kunna röra sig säkert i kommunen uppfylls2.
Översyn, revidering och vidareutveckling av detta långsiktiga program ska ske varje
mandatperiod. Till programmet för folkhälsa, trygghet och säkerhet kopplas en handlingsplan
med konkreta mål som syftar till att omsätta inriktningsmålen i programmet till handlingar och
åtgärder.
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Vision för Båstads kommun, Dnr: 442/09-906
Vision för Båstads kommun, Dnr: 442/09-906

De nationella målen
Övergripande mål för folkhälsan
Riksdagen antog 2003 det övergripande nationella folkhälsomålet att skapa samhälleliga
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen3.
Bakgrunden till det övergripande folkhälsomålet är att livsvillkoren och hälsotillståndet är
sämre för vissa grupper i Sverige. Hälsa och socioekonomiska förutsättningar är tydligt
sammankopplade. I dag finns det ekonomiska klyftor vilket innebär att vissa gruppers
hälsotillstånd halkar efter. Alla människor har rätt till goda förutsättningar för en bra hälsa
varför den stora utmaningen för folkhälsoarbetet är att förbättra allas hälsa.
Utifrån det övergripande folkhälsomålet har elva nationella målområden utvecklats.
Målområdena bygger på hälsans bestämningsfaktorer, det vill säga de faktorer och
levnadsförhållanden som påverkar hälsan.

De elva nationella folkhälsomålen:
1. Delaktighet och inflytande i samhället
2. Ekonomiska och sociala förutsättningar
3. Barns och ungas uppväxtvillkor
4. Hälsa i arbetslivet
5. Miljöer och produkter
6. Hälsofrämjande hälso‐ och sjukvård
7. Skydd mot smittspridning
8. Sexualitet och reproduktiv hälsa
9. Fysisk aktivitet
10. Matvanor och livsmedel
11. Alkohol, tobak, narkotika, dopning och spel
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Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps nationella strategi för att stärka
brandskyddet för den enskilde
För att människor inte ska omkomma eller skadas allvarligt vid en brand har förmågan hos den
enskilde stor betydelse. Förmågan är dels beroende av kunskap om hur man förebygger brand,
dels kunskap om hur man ska agera om något ändå händer. Det finns också människor som av
olika anledningar är begränsade i sina möjligheter att agera på egen hand. För dem krävs
särskilt stöd.
Den vision för brandskyddsområdet som formulerats i strategin lyder: ”Ingen ska omkomma
eller skadas allvarligt till följd av brand”.
Målen är en utgångspunkt för arbetet både på lång och kort sikt.
De mål som gäller fram till 2020 är:


Antalet döda och svårt skadade vid bränder i bostadsmiljö ska minskas med minst
en tredjedel till år 2020.



Medvetenheten hos enskilda om brandrisker och hur man ska agera i händelse av
brand ska öka.



Andelen fungerande brandvarnare och brandskyddsutrustning i bostäder ska öka.

De regionala målen
Folkhälsa
Region Skåne och Kommunförbundet Skåne har tillsammans tagit fram en regional
folkhälsostrategi för Skåne som är anpassad till den nationella folkhälsopolitiken. Målet med den
regionala folkhälsostrategin är således att förbättra och öka jämlikheten i hälsa. Syftet med
strategin är att utgöra vägledning för folkhälsoarbetet i Skåne4. Under strategiperioden 2010‐
2013 prioriteras nedanstående områden. Dessa områden ligger till grund för insatser som
genomförs från Region Skånes sida i samverkan med andra aktörer. Satsningar riktade främst
mot barn, unga och äldre är prioriterade.

1. Delaktighet, inflytande och jämlik hälsa
2. Hälsofrämjande levnadsvanor
3. Psykosocial hälsa
4. Alkohol, tobak, övriga droger samt spelmissbruk
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Region Skåne och Kommunförbundet Skåne (2010). Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010-2013.

Trygghet och säkerhet
Utifrån de tre nationella målen har aktivitetsstrategier tagits fram regionalt av samtliga
kommuner i Skåne. Dessa innebär ökat fokus på:


Personer med speciella behov (kopplat till det första nationella målet),



Den enskildes förmåga att förebygga och hantera brand (kopplat till det andra
nationella målet),



Förekomsten av brandvarnare (kopplat till det tredje nationella målet).

Lokala inriktningsmål för folkhälsa, trygghet och säkerhet
- Båstads kommun
Beredningen för välfärd och kultur och Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad har i sam‐
arbete med kommunens tjänstemän tagit fram fem prioriterade inriktningsmål för folkhälso‐,
trygghets‐ och säkerhetsarbetet i Båstads kommun. De fem prioriterade områdena
utkristalliserade sig efter analysering och bearbetning av lokal statistik som jämfördes med
regional och nationell statistik. I analysprocessen konsulterades även de kommunala
verksamhetsområdena där kommunens operativa folkhälso‐ och säkerhetsarbete bedrivs, samt
Arbetsförmedlingen, Polisen och Försäkringskassan i Båstad. Medborgarna i kommunen fick
också möjlighet att påverka och bidra med sina synpunkter vid två tillfällen då lokala
medborgardialoger anordnades.
Under det breda och ingående analysarbetet framträdde ett antal förbättringsområden att
arbeta vidare med. Förbättringsområdena i kombination med beaktandet av de nationella och
regionala folkhälsomålen samt den övergripande visionen för Båstads kommun resulterade i
följande lokala inriktningsmål:

1. Gemenskap och delaktighet
2. Trygga, säkra bostäder och miljöer
3. Socioekonomiska förutsättningar
4. Psykosocial hälsa
5. Goda levnadsvanor
Med speciellt fokus på barn, unga och äldre som prioriterade grupper utifrån det analyserade
statistikunderlaget.

Hälsokonsekvensbedömning
Människors hälsa påverkas av en mängd olika faktorer och nästan alla politiska beslut påverkar
folkhälsan direkt eller indirekt. Av den anledningen är det viktigt att ha med folkhälsoaspekten
där det är relevant inför politiska beslut. Hälsokonsekvensbedömning5 ger beslutsfattare
kunskap om de samlade hälsoeffekterna av politiska beslut och bör användas för att påverka
förslag i hälsomässig positiv riktning. Välbefinnanderådet är en remissinstans i frågor som rör
folkhälsa, trygghet och säkerhet och kan vara behjälpliga när det gäller att göra
hälsokonsekvensbedömningar.
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http://www.fhi.se/Metoder/Planeringsverktyg/Halsokonsekvensbedomning-HKB/

Välfärdsbokslut
Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete som kontinuerligt bör utvärderas. Det årliga
välfärdsbokslutet6, som inkluderas i kommunens årsbokslut och som är kopplat till det här
programmet, ger en återkommande bild av medborgarnas välfärd och hälsa. Välfärdsbokslutet
är ett verktyg för att följa upp det strategiska folkhälso‐, trygghets‐ och säkerhetsarbetet som det
här programmet anger inriktning för och ger ett underlag för val av framtida insatser.
Välfärdsbokslutet innehåller nyckeltal/indikatorer baserade på inriktningsmålen i detta
program för folkhälsa, trygghet och säkerhet.
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http://www.fhi.se/Metoder/Planeringsverktyg/Valfardsbokslut/

DEL 2 - Båstads kommuns inriktningsmål för folkhälsa,
trygghet och säkerhet
Inriktningsmål:

Gemenskap och delaktighet
Social sammanhållning, gemenskap och delaktighet stärker den psykiska och fysiska hälsan.
Forskning visar att personer med starka sociala band lever längre, har bättre hälsa och större
kapacitet att återhämta sig från sjukdom än personer som lever socialt isolerade. Goda sociala
relationer och en känsla av att ingå i ett sammanhang är viktiga för att ge människor en identitet
och en känsla av samhörighet.
Att främja kommuninvånarnas möjlighet till gemenskap och delaktighet är en viktig del av
arbetet med att förhindra socialt utanförskap i kommunen. Specifikt bör grupper i ökat behov av
socialt stöd prioriteras såsom utsatta barn och unga, äldre och funktionsnedsatta.

För Båstads kommun innebär detta att:
•

Främja sociala mötesplatser för olika åldersgrupper,

•

Fler ungdomar har sysselsättning,

•

Skapa bättre tillgänglighet för funktionsnedsatta för att främja socialt deltagande,

•

Främja föreningslivet,

•

I samhällsplaneringen ta hänsyn till att miljöer ska främja delaktighet och gemenskap
samt vara tillgängliga för alla, främst med tanke på barn, äldres och funktionsnedsattas
behov,

•

Utöka kollektivtrafiken för att främja möjligheten till socialt deltagande.

Inriktningsmål:

Trygga, säkra bostäder och miljöer
Människor söker sig till och vill bo på trygga, sunda och vackra platser. Båstads kommun har inte
bara storslagen natur utan även ambitionen att vara Skånes tryggaste kommun. En trygg och
säker kommun är en kommun där det sker få olyckor, där få brott begås och där kriser hanteras
på ett bra sätt. Förutsättningarna för att vara en trygg och säker kommun är att ett väl
fungerande och systematiskt skade‐ och olycksförebyggande arbete bedrivs på bred front i
samverkan med olika aktörer.
Trygga och säkra miljöer inkluderar inomhusmiljöer, närmiljöer och utomhusmiljöer i
kommunen7. En stor del av det förebyggande arbetet innebär att utbilda, informera och ge råd
till individer för att skapa ett engagemang hos medborgare att anamma en säker livsstil och att
stärka ansvarskänslan för att gemensamt värna om vår kommun. På samhällelig nivå handlar
det om att ta hänsyn till hälsa och miljö i samhällsplaneringen och att ha god beredskap för att
kunna förutse och förebygga olyckor, skador och brott.
Båstads kommun strävar efter att upprätthålla och skapa trygga och säkra bostäder samt
miljöer.

För Båstads kommun innebär detta att:
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•

Ingen ska omkomma, skadas eller drabbas av brand i hemmet,

•

Alla kommuninvånare ska ha en förmåga att förebygga och agera vid brand,

•

Färre fallolyckor bland kommuninvånarna,

•

Färre bostadsinbrott,

•

Minska antalet tillfällen till brott,

•

I samhällsplaneringen ta hänsyn till att miljöer ska vara trygga och säkra.

Hänvisning till miljöprogrammet, antaget i KF 2012-06-27, § 139, dnr: KS 235/11-809

Inriktningsmål:

Socioekonomiska förutsättningar
Ekonomisk stress och social otrygghet orsakar ohälsa. Det finns stora hälsoskillnader i samhället
på global, nationell och lokal nivå. Skillnaderna i hälsa är tydligt kopplade till bland annat
utbildningsnivå och inkomstläge. Låg utbildning och inkomst betyder generellt sämre livsvillkor
och sämre levnadsvanor. Ekonomisk stress bidrar inte heller sällan till psykisk ohälsa. Ett
ojämlikt samhälle påverkar alla människor eftersom det skapar sociala spänningar och
bristande tillit mellan människor. Båstads kommun strävar efter att skapa trygghet för alla
medborgare och minska ojämlikheterna i hälsa. Detta innefattar att i möjligaste mån skapa
förutsättningar för alla kommuninvånare att ta del av, och vara delaktiga i samhället, för att på
så vis kunna skapa sig goda levnadsförhållanden och ett ökat välbefinnande.

För Båstads kommun innebär detta att:
•

Sträva efter att alla kommuninvånare har en jämlik hälsa,

•

Fler kommuninvånare har ett arbete,

•

Minska antalet ekonomiskt utsatta barn,

•

Alla elever ska ha gymnasiebehörighet efter åk 9,

•

Minska ohälsotalen,

•

Ökat stöd till barn med svåra uppväxtförhållanden,

•

Minska antalet ekonomiskt utsatta pensionärer.

Inriktningsmål:

Psykosocial hälsa
Ett gott psykiskt välbefinnande är en förutsättning för ett fungerande vardagsliv med god
livskvalitet för individen. Att människor mår psykiskt bra är en förutsättning för ett fungerande
samhälle. Psykisk hälsa handlar bland annat om att uppleva sin tillvaro som meningsfull, att
kunna påverka sin egen livssituation och ha en förmåga att hantera livets normala motgångar8.
Psykosocial hälsa handlar om hur en individ mår psykiskt i sin livssituation och i sina sociala
relationer.
Den psykosociala hälsan är komplex och påverkas av en mängd faktorer. Inte minst den
fysiska hälsan påverkas av, och påverkar, den psykosociala hälsan. Till exempel är människor
som mår psykiskt dåligt överrepresenterade när det gäller ohälsosamma levnadsvanor såsom
tobaksbruk, alkoholkonsumtion och nyttjandet av andra droger. De är oftare överviktiga och
fysiskt inaktiva samt har ett svagt socialt nätverk. Samtliga är ytterligare riskfaktorer för hälsan9.
Uppväxtvillkor, nuvarande livsvillkor och levnadsmiljö har också betydelse för den psykosociala
hälsan, samt sociala relationer och arbetsmiljön på arbetsplatser och skolor.
Båstads kommun strävar efter att förbättra kommuninvånarnas psykosociala hälsa.

För Båstads kommun innebär detta att:

8
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•

Öka kommuninvånarnas kunskap om psykosocial ohälsa,

•

Förbättra kommuninvånarnas psykosociala hälsa, med särskilda insatser riktade
mot utsatta grupper,

•

Skapa förutsättningar för en god psykosocial uppväxt och utveckling för alla barn
i Båstads kommun,

•

Öka informationen till föräldrar om föräldrastödsgrupper samt deltagandet i
föräldrastödsgrupper,

•

Föregå med gott exempel när det gäller att vara en hälsofrämjande arbetsplats och bidra
till nätverksbildande med näringslivet och andra samhällsaktörer,

•

Arbeta hälsofrämjande och tidigt kunna identifiera elever som behöver extra stöd.
När en elev behöver extra stöd ska elevhälsan också ha goda resurser att kunna sätta
in omedelbara insatser som långsiktigt främjar individens psykosociala hälsa.

http://www.skl.se/psynk/om-psykisk-halsa
http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Folkhalsa/Psykosocial-halsa/

Inriktningsmål:

Goda levnadsvanor
Levnadsvanorna har stor betydelse för den fysiska, psykiska och sociala hälsan. Speciellt
alkoholkonsumtion, tobaksbruk, ohälsosam mat och fysisk inaktivitet har identifierats som de
stora riskfaktorerna för att drabbas av icke smittsamma sjukdomar. Icke smittsamma sjukdomar
står enligt WHO Europa för 77 procent av Europas sjukdomsbörda och 86 procent av Europas
dödsfall10. Ohälsosamma levnadsvanor är oerhört kostsamt, inte bara för individen som riskerar
att bli sjuk och dö i förtid, utan även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Den goda nyheten ur
ett folkhälsoperspektiv är att människors levnadsvanor går att påverka genom att utveckla
miljöer som underlättar för människor att göra hälsosamma val och därigenom förebygga
sjukdom. Båstads kommun vill arbeta för att stödja invånarna att etablera goda levnadsvanor.

För Båstads kommun innebär detta att:
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•

Öka andelen kommuninvånare som är fysiskt aktiva enligt rekommenderad
hälsofrämjande nivå,

•

Förbättra möjligheterna till aktiva transporter. Det ska vara enkelt, säkert och
inbjudande att cykla eller gå, hela eller delar av vardagstransporterna.
I samhällsplaneringen ska även hänsyn tas till att miljöer ska inbjuda till
vardagsmotion och lek,

•

En ökad andel av invånarna ska ha förbättrad kunskap om kostens betydelse, goda
matvanor och en hälsosam vikt,

•

Minska den generella alkoholkonsumtionen bland invånarna i Båstads kommun och
stödja ungdomar att skjuta upp sin alkoholdebut,

•

Vara en narkotika‐ och dopningsfri kommun,

•

En ökad andel kommuninvånare ska vara tobaksfria och barn ska få en tobaksfri
start i livet,

•

Utöka antalet helt rökfria utomhusmiljöer,

•

Förbättra kunskapen om spelmissbruk.

Linde, J. (2012). Folkhälsa är politik - eller politik för befolkningens hälsa. Sandviken. Jan Linde och
Svensk Förening För Folkhälsoarbete.

DEL 3 - Appendix
Ordlista och definitioner för Båstads kommuns program för
folkhälsa, säkerhet och trygghet
Ekonomiskt utsatta
Ekonomiskt utsatta hushåll: enligt SCB är det hushåll där man haft svårt att klara de löpande
utgifterna eller som saknar kontantmarginal, det vill säga som vid en oförutsedd utgift inte
skulle kunna skaffa fram 15.000 kronor.

Ekonomiskt utsatta barn
I artikel 27 i Barnkonventionen står att alla barn har rätt till en rimlig levnadsstandard, utifrån
varje lands förhållanden och förutsättningar. Detta betyder att inget barn ska behöva hamna i
utanförskap på grund av familjens bristande ekonomiska resurser, enligt Rädda Barnen.
Rädda Barnens definition av ekonomiskt utsatta barn:
1) familjer berättigade till försörjningsstöd (socialbidrag), som annars skulle leva under
existensminimum, med barn i åldern 0 till 17 år (absolut fattigdomsmått).
2) familjer med låg inkomststandard enligt EU:s definition av "risk för fattigdom", vilket innebär
att familjens samlade inkomst, inklusive kapitalinkomster och bidrag är lägre än 60 procent av
medianinkomsten i landet (relativt fattigdomsmått).

Fallolyckor
Definition av fall: en händelse då en person oavsiktligt hamnar på golvet.
Enligt Socialstyrelsen faller var tredje person som är 65 år eller äldre och bor i eget boende
minst en gång per år. I särskilda boenden för äldre är frekvensen fall den dubbla, och även på
sjukhus inträffar många fallolyckor. Ungefär 10 procent av fallolyckorna resulterar enligt svensk
statistik i en allvarlig skada och 1‐2 procent i en höftfraktur. Enligt Myndigheten för
Samhällsskydd och Beredskap skadas varje år 300.000 personer till en kostnad av 22 miljarder
kronor. Fallolyckor är den i särklass vanligaste olycksorsaken i Sverige. Under 2010 dödades
närmare 1 600 svenskar i fallolyckor och statistik från MSB visar att fallolyckor orsakade
samhället kostnader på 22 miljarder kronor under år 2010.

Handlingsplan
En plan beskriver hur de önskade åtgärderna i en vision och/eller ett program ska omsättas i
verkligheten. Planen ska även ange vem som ansvarar för att åtgärderna genomförs, när de ska
vara genomförda och vilka prioriteringar som ska ske.

Hälsokonsekvensbedömning
Hälsokonsekvensbedömning (HKB) utgör en viktig länk i ett systematiskt folkhälsoarbete. Det
övergripande syftet med en HKB är att ge beslutsfattare kunskap om de samlade hälsoeffekterna
av ett politiskt beslut. Det kan gälla beslut om projekt, planer, program, verksamheter eller
enstaka åtgärder. En HKB ska bidra till en förbättring av beslutsunderlaget och också kunna
användas för att påverka beslutet till förmån för folkhälsan. HKB kan sägas vara ett stöd för att
”tänka efter före”, ett sätt att skapa ett mer allsidigt beslutsunderlag.

Jämlikhet
Jämlikhet är när alla människor har samma värde och behandlas lika. Ordet jämlikhet kommer
från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948. FN:s förklaring om de
mänskliga rättigheterna handlar om att alla människor har samma värde och rättigheter. Till
exempel i artikel 25 står att: ”var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna
och familjens hälsa och välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga
sociala tjänster samt rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makas
eller makes död, ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter utanför hans
eller hennes kontroll”.

Jämlik hälsa
Utgångspunkten för folkhälsoarbetet i Sverige är det övergripande målet för folkhälsa om att
skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Målet
om en jämlik hälsa ska uppnås genom de elva övergripande målområdena som anger centrala
bestämningsfaktorer för hälsan11.
Det övergripande målet för folkhälsa grundar sig i Världshälsoorganisationens (WHO) mål att
hälsoklyftorna mellan olika socioekonomiska grupper inom respektive medlemsland ska
minska12.
Arbetet leds med ordförande för WHO:s globala kommission för hälsans sociala
bestämningsfaktorer, Sir Michael Marmot, i spetsen. Michael Marmot är författare till ”Utjämna
hälsoskillnaderna inom en generation: jämlikhet i hälsa genom påverkan av de sociala
bestämningsfaktorerna”. Enligt Michael Marmot definieras ojämlikhet i hälsa som orättfärdiga
skillnader, som kan undvikas. Det vill säga det finns inga biologiska eller psykologiska orsaker
bakom dem. Snarare beror de på orättvisa skillnader i de förutsättningar vi har när vi föds, lever,
arbetar och åldras.
Den definition som International Society for Equity in Health använder lyder: ”jämlikhet i hälsa
är avsaknad av systematiska och potentiellt påverkbara skillnader i en eller flera av hälsans
aspekter som finns mellan olika befolkningar eller befolkningsgrupper, definierade socialt,
ekonomiskt, geografiskt eller efter kön”13.
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Socioekonomiska
Den socioekonomiska indelningen, SEI, är en beskrivande klassifikation avsedd att belysa den
hierarkiska struktur i ett samhälle som delar upp människor i olika klasser. Många centrala
frågor inom samhällsforskningen rör relationer mellan olika samhällsklasser. Grundläggande för
SEI och de flesta andra liknande indelningar är personernas position på arbetsmarknaden, vilket
antas ha en avgörande betydelse för välfärdsfördelning och livschanser14.
Det finns ett samband mellan en god folkhälsa och ett samhälle präglat av ekonomisk och social
trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, jämställdhet och rättvisa. Ekonomisk stress och social
otrygghet orsakar ohälsa.

Välfärd
Samlande benämning på människors levnadsförhållanden. En beskrivning av människors
välfärd bygger som regel på en redovisning av deras ekonomi, hälsa, utbildning,
bostadsförhållanden, arbetsförhållanden etc15.

Välfärdsbokslut
Välfärdsbokslut är ett verktyg för att styra och följa upp kommunal verksamhet med hjälp av
nyckeltal eller indikatorer. Det beskriver medborgarnas välfärd och hälsa och utgör en
återkommande analys av förändringar, trender och hotbilder av folkhälso‐ och välfärds‐
utvecklingen i kommunen. Syftet med välfärdsboksluten är att de ska vara verktyg för att styra
och följa verksamheter, vara underlag för beslutsfattare vid val av insatser och inspirera till
diskussion kring gemensamma mål16.
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