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Bakgrund
Det här är en bilaga till Strategi för social hållbarhet som beskriver nuläget för de indikatorer 
som ingår i strategin. Då statistik finns för enskilda stadsdelar, redovisas dessa. I de fall som 
statistik på kommunnivå saknas förekommer statistik på nationell nivå.

Strategins syfte
Strategin för social hållbarhet är ett styrdokument som 
visar prioriteringarna för arbetet med social hållbarhet 
i Sundsvall. Syftet med strategin är att det ska bidra till 
en ökad måluppfyllelse och bättre kvalitet i nämndernas 
ordinarie verksamhet. Strategin ska:

• ge vägledning till hur arbete med social hållbarhet 
integreras i ordinarie verksamhet 

• vara ett stöd i planering och uppföljning av verk
samhetsplaner och budgetarbete.

Målsättning:  
Att utjämna sociala  skillnader  
i levnadsvillkor
Strategins övergripande målsättning är att utjämna 
 sociala skillnader i levnadsvillkor mellan invånare  
i Sundsvall. Det är således en strävan efter att öka jäm
likheten, vilket bidrar till ett socialt hållbart samhälle.

Strategins upplägg
De målområden som strategin omfattar är:

• Arbete
• Skola
• Hälsa 
• Boende och närmiljö.

Utöver dessa målområden finns ett område som heter 
Rättighetsperspektiv, som är ett perspektiv som ska 
integreras i de övriga målområdena i strategin och i all 
verksamhet som kommunen utövar.
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Målområde 1: Arbete

Mål 1:  
Väsentligt minska andelen 
 långtidsarbetslösa till år 2030

Nuläge Sundsvall

Långtidsarbetslöshet
Långtidsarbetslösheten i åldern 25–64 år (som andel 
av den registerbaserade arbetskraften1) ökade från 
4,4 till 4,5 år 2018–2019. Det var kvinnorna som stod 
för hela ökningen, med en förändring från 4,3 till 4,6 
procent. Männen stod stilla på 4,4 procent. År 2020 
ökade långtidsarbetslösheten, sannolikt som en effekt av 
coronapandemin. Den var då 5,3 procent, 5,4 procent för 
kvinnor och 5,2 procent för män.

Ungas arbetslöshet följer inte samma mönster. 
Långtidsarbetslösheten i åldern 16–24 år (som andel 
av den registerbaserade arbetskraften2) ökade med 
0,5 procentenheter både mellan 2018 – 2019 samt 
2019–2020. Den var 4,3 procent år 2018, 4,8 procent 
år 2019 och 5,3 procent år 2020. Bland gruppen unga 
är långtidsarbetslösheten högre bland män än bland 
kvinnor, och har också ökat med fler procentenheter 
mellan 2018 och 2020. Bland männen var den 5,0 
procent år 2018, 5,5 procent år 2019 och 6,2 procent år 
2020. Bland kvinnorna var den 3,5 procent 2018, 4,2 
procent år 2019 och 4,3 procent år 2020.

Ekonomiskt bistånd
Andelen kommuninvånare som någon gång under året 
erhållit ekonomiskt bistånd har sett en blygsam positiv 
nedåtgående utveckling, från 4,0 procent år 2017, till 
3,8 procent år 2018 och 3,6 procent 2019. För invånarna 
i åldern 18–24 år är biståndsandelen mer än dubbelt så 
hög som för hela gruppen vuxna. Den var 8,5 procent år 
2017, 8,6 procent år 2018 och 8,1 år 2019.

Andelen vuxna biståndsmottagare med långvarigt 
ekonomiskt bistånd har ökat hos både män och kvinnor 
under perioden 2017–2019. År 2017 var siffran 1,2 
procent, år 2018 1,3 procent och år 2019 1,3 procent. 

1 Den registerbaserade arbetskraften består av tre delar: den förvärvsarbetande  
nattbefolkningen, öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd.

2 Den registerbaserade arbetskraften består av tre delar: den förvärvsarbetande  
nattbefolkningen, öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd.

Skillnaderna mellan kvinnor och män är marginell (0,1 
procentenhet) och det varierar från år till år vilket kön 
som har högst. Trots att andelen biståndsmottagare med 
långvarigt ekonomiskt bistånd i kommunen har varit 
förhållandevis jämn från 2017, har tillräckligt många 
andra kommuner minskat sin andel för att Sundsvalls 
kommun ska placera sig bland de 25 procent kommuner 
i Sverige med högst andel.  

Mål 2:  
Väsentligt minska andelen  
unga som varken arbetar  
eller  studerar till år 2030

Nuläge Sundsvall
År 2016 var andelen invånare i kommunen, 16–24 år, 
som varken arbetar eller studerar 7,1 procent, vilket 
minskade något till 6,9 procent 2017 och 6,8 procent 
2018. Könsskillnaderna har varierat under perioden och 
varit något högre bland kvinnor ett år för att sedan vara 
något högre bland män ett annat år. År 2018 var skill
naden relativt stor, 6,2 procent bland kvinnor och 7,4 
procent bland män. 

Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden 
eller studerar två år efter fullföljd gymnasieutbildning 

Exempel på indikatorer till mål 1*
• Långtidsarbetslöshet 25-64 år, årsmedelvärde, andel 

(procent) av registerbaserad arbetskraft (Kolada)
• Långtidsarbetslöshet 16-24 år, årsmedelvärde, andel 

(procent) av registerbaserad arbetskraft (Kolada)
• Invånare som någon gång under året erhållit 

ekonomiskt bistånd, andel (procent) av bef.
• Unga vuxna, 18-24 år, som någon gång under året 

erhållit ekonomiskt bistånd, andel (procent) av unga 
vuxna i kommunen (Kolada)

• Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt 
bistånd, andel av bef. (procent) (Kolada).

* Könsuppdelad statistik där det finns.
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var år 2016 70 procent, 69 procent bland männen och 
72 procent bland kvinnorna. Andelen har sedan ökat 
succesivt fram till år 2019 och var då 78 procent både  
för kvinnor och för män.

Mål 3:  
Väsentligt minska andelen 
utrikes födda i arbetslöshet  
till år 2030 

Nuläge Sundsvall
År 2019 var 24 procent av utrikes födda i åldern 16–64 
år öppet arbetslösa eller sökande i program (som andel 
av den registerbaserade arbetskraften3), 25 procent av 
kvinnorna och 24 procent av männen. År 2020 hade 
 andelen ökat till 25 procent, 26 procent av kvinnorna 
och 24 procent av männen. 

Bland utrikes födda unga i åldern 18–24 år var år 2019 
28 procent öppet arbetslösa eller sökande i program 
(som andel av den registerbaserade arbetskraften), 25 
procent av kvinnorna och 30 procent av männen. En 
minskning skedde sedan till år 2020, då andelen låg på 
25 procent. Bland kvinnorna var den 23 procent, och 
bland männen 27 procent.

Effekten av etableringsuppdraget
Effekten av etableringsuppdraget och i vilken utsträck
ning det leder till arbete eller studier inom 90 dagar 
visar en negativ trend. År 2017 lyckades 40 procent 
göra denna förflyttning och 2019 var andelen nere på 26 
procent, 17 procent var kvinnor och 33 procent var män. 
Bland de som lyckades lämna etableringsuppdraget 
inom 90 dagar för studier eller arbete var det betydligt 
fler som fann arbete än gick till studier. År 2017 var det 
sex procent som övergick till studier samtidigt som 34 
procent gick till arbete. År 2019 har andelen minskat och 
23 procent lyckades gå till arbete inom 90 dagar, 13 pro
cent av kvinnorna och 30 procent av männen. Samtidigt 
lyckades tre procent gå till studier, fyra procent bland 
kvinnorna och tre procent bland männen. 

3 För att skapa den registerbaserade arbetskraften adderas arbetsförmedlingens uppgifter om antalet  
öppet arbetslösa och antalet sökande i program till antalet förvärvsarbetande i nattbefolkningen.

4 För att klassificeras som förvärvsarbetande krävs att personen har en löneinkomst som överstiger ett  
skattat gränsvärde, alternativt deklarerat för aktiv näringsverksamhet under det aktuella året.

Mål 4:  
Väsentligt öka andelen som  
är i  sysselsättning till år 2030

  Nuläge Sundsvall

Förvärvsarbete 
Andelen förvärvsarbetare4 i åldern 20–64 år var 81 pro
cent år 2016 samt 82 procent år 2018 och 2019. Andelen 
har under perioden varit högre bland män än för kvin
nor, med ungefär 0,5–1,5 procentenheter. 

Andelen förvärvsarbetare bland utrikesfödda i åldern 
20–64 år var 2016 60 procent, 58 procent bland kvinnor 
och 63 procent bland män. År 2018 har andelen ökat till 
63 procent, 60 procent bland kvinnor och 67 procent 
bland män, och år 2019 till 64 procent, 61 procent 
bland kvinnor och 67 procent bland män. Andelen 
förvärvsarbetande bland gruppen flyktingar i åldern 
 20–64 år har också haft en positiv förflyttning. Den var 
54 procent år 2017, 56 procent år 2018 och 57 procent 
2019. För de som bara haft en vistelsetid i Sverige  
i 4–6 år går trenden dock i motsatt riktning. Den var 
49 procent år 2017, 49 procent 2018 och 55 procent år 
2019. Här är kvinnor starkt underrepresenterade. År 2018 
var enbart 32 procent av kvinnorna förvärvsarbetande, 
jämfört med männens 61 procent. Kvinnornas låga 
andel placerade där Sundsvall bland de 25 procent 
sämsta kommunerna i Sverige. År 2019 var 38 procent 
av kvinnorna förvärvsarbetande, vilket resulterade i att 
kommunen inte längre tillhörde de 25 procent sämsta. 
Männens andel var 2019 67 procent.

Exempel på indikatorer till mål 2*
• Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, 

andel (procent) (Kolada)
• Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden 

eller studerar två år efter fullföljd gymnasieutbildning, 
hemkommun, andel procent (Kolada).

* Könsuppdelad statistik där det finns.

Exempel på indikatorer till mål 3*
• Andel öppet arbetslösa och sökande i program 

av utrikesfödda 16-64 år, andel (procent) av den 
registerbaserade arbetskraften (Arbetsförmedlingen/
Analysarena)

• Andel öppet arbetslösa och sökande i program 
av utrikesfödda, 18-24 år, andel (procent) av den 
registerbaserade arbetskraften (Arbetsförmedlingen/
Analysarena) 

• Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta 
eller studera (status efter 90 dagar), andel (procent) 
(Kolada)

• Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta 
(status efter 90 dagar), andel (procent) (Kolada)

• Lämnat etableringsuppdraget och börjat studera 
(status efter 90 dagar), andel (procent) (Kolada).

* Könsuppdelad statistik där det finns.
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Heltidsanställning och heltidsarbete5

Totalt var 86 procent av de månadsavlönade i Sundsvalls 
kommun heltidsanställda år 2018. Andelen har ökat nå
got och var år 2020 87 procent. Bland kvinnorna syns en 
ökning på en procentenhet (från 84 till 85 procent). 

När det kommer till heltidsarbete var 79 procent av 
de kommunalt anställda heltidsarbetande år 2020. 89 
procent av männen och 77 procent av kvinnorna. År 
2019 var siffran 78 procent på totalen, 88 procent för 
männen och 75 procent för kvinnorna. År 2018 var den 
även då 78 procent på totalen, 89 för männen och 75 
procent för kvinnorna. På totalen har det således skett en 
ökning med en procentenhet. Även bland kvinnorna ser 
vi en ökning på två procentenheter.

Vid en jämförelse av heltidsarbete (statistik för 
heltidsanställda finns inte på verksamhetsnivå) mellan 
olika verksamhetsområden i Sundsvalls kommun sticker 
vård och omsorg ut med en lägst andel heltidsarbetande. 
År 2020 var andelen heltidsarbetande 69 procent inom 
verksamhetsområdet omsorg om äldre och personer 
med funktionsnedsättning, vilket går att jämföra med 
övriga verksamhetsområden6 som alla ligger över 80 
procent. Vid en jämförelse mellan män och kvinnor 
inom de olika verksamhetsområdena framgår att 
könsskillnaderna är störst inom förskola och fritidshem7, 
kultur och fritid samt vård och omsorg. Inom förskola 
och fritidshem är skillnaden 15 procentenheter (män 
94 procent och kvinnor 79 procent). Inom kultur och 
fritid är skillnaden elva procentenheter (män 91 procent 
och kvinnor 80 procent). Inom vård och omsorg är 
skillnaden 16 procentenheter (män 83 procent och 
kvinnor 67 procent).

5 I statistiken finns både heltidsanställda och heltidsarbetande. Som heltidsanställd har man möjlighet att arbeta heltid  
om man vill, men behöver inte göra det i praktiken. Som heltidsarbetande arbetar man heltid i praktiken.

6 Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg; Grundskola inklusive förskoleklass;  
Gymnasieskola och komvux; Individ– och familjeomsorg; Kultur och fritid.

7 Inklusive pedagogisk omsorg.

Exempel på indikatorer till mål 4*
• Förvärvsarbetande invånare 20–64 år, andel (procent) 

(Kolada)
• Förvärvsintensitet 20–64 år, andel av utrikes födda 

(procent) (Kolada) 
• Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga 

(flyktingar) 20–64 år, andel (procent) (Kolada)
• Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga 

(flyktingar) 20–64 år, vistelsetid 4–6 år, andel (procent) 
(Kolada)

• Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, andel 
(procent) (Kolada)

• Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel 
(procent) (Kolada)

• Heltidsarbetande månadsavlönade utifrån kommunalt 
verksamhetsområde, andel (procent) (Kolada)

• Andel med ej tillfredsställt behov av barnomsorg på 
natten bland vårdnadshavare (Enkät/Analysarena)

• Andel med ej tillfredsställt behov av barnomsorg 
på tidig morgon/sen kväll bland vårdnadshavare 
(Analysarena)

• Antal barn i kö till kommunens dygnet–runt–förskola 
(Analysarena).

* Könsuppdelad statistik där det finns.
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Målområde 2: Skola

Mål 1:  
Väsentligt minska andelen  
elever som inte når 
 kunskapskraven till 2030

Nuläge Sundsvall

Resultat på nationella prov för elever i årskurs 3
År 2019 var det 77 procent av alla elever i årskurs 3  
i Sundsvall som klarade det nationella provet i svenska 
(inklusive svenska som andraspråk),8 69 procent av 
pojkarna och 85 procent av flickorna. Samma år var det 
64 procent av alla elever i årskurs 3 som klarade det 
nationella provet i matematik, 62 procent av pojkarna 
och 66 procent av flickorna.

Elever som uppnått kunskapskraven i årskurs 6
Läsåret 2018/2019 uppnådde 94 procent av eleverna  
i årskurs 6 i Sundsvall kunskapskraven9 i svenska,  
98 procent av flickorna och 90 procent av pojkarna.  

8 Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk.
9 Det vill säga betyget A–E.

I svenska som andraspråk var motsvarande siffra 49 
procent, 71 procent av flickorna och 38 procent av pojk
arna. I matematik, samma läsår, uppnådde 89 procent 
av  eleverna i årskurs 6 kunskapskraven. 93 procent av 
flickorna och 86 procent av pojkarna. I engelska upp
nådde 92 procent av eleverna kunskapskraven,  
93 procent av flickorna och 92 procent av pojkarna.

Studieresultat för elever i årskurs 9
Läsåret 2018/2019 var 84 procent av eleverna i årskurs 9 
behöriga till ett yrkesprogram på gymnasiet, 85 procent 
av tjejerna och 82 procent av killarna. Behörigheten 
skiljer sig beroende på elevernas bakgrund. Bland elever 
med svensk bakgrund var 87 procent behöriga till ett 
yrkesprogram på gymnasiet. Bland elever med utländsk 
bakgrund som är födda i Sverige var siffran 73 procent. 
Bland elever med utländsk bakgrund som är födda 
 utomlands var 55 procent behöriga till yrkesprogram.
Läsåret 2018/2019 var det totalt sett 74 procent av nion
deklassarna i Sundsvall som uppnådde kunskapskraven  
i alla ämnen, 78 procent av tjejerna och 70 procent  
av killarna. Även här finns skillnader beroende på 

Exempel på indikatorer till mål 1* 
• Elever i årskurs 3 som deltagit i alla delprov som klarat 

alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som 
andraspråkskurs, hemkommun, andel (procent) (Kolada)

• Elever i årskurs 3 som deltagit i alla delprov som klarat 
alla delprov för ämnesprovet i matematik,  
hemkommun, andel (procent) (Kolada)

• Elever i årskurs 6 med lägst betyget E i svenska, 
samtliga huvudmän, andel (procent) (Skolverket)

• Elever i årskurs 6 med lägst betyget E i svenska  
som andraspråk, samtliga huvudmän,  
andel (procent) (Skolverket)

• Elever i årskurs 6 med lägst betyget E i matematik, 
samtliga huvudmän, andel (procent) (Skolverket)

• Elever i årskurs 6 med lägst betyget E i engelska, 
samtliga huvudmän, andel (procent) (Skolverket)

• Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
samtliga huvudmän, andel (procent) (Skolverket)

• Elever med svensk bakgrund i årskurs 9 som är  
behöriga till yrkesprogram, samtliga huvudmän,  
andel (procent) (Skolverket)

• Elever med utländsk bakgrund, födda i Sverige,  
i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram,  

samtliga huvudmän, andel (procent) (Skolverket)
• Elever med utländsk bakgrund, födda utomlands,  

i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, samtliga 
huvudmän, andel (procent) (Skolverket)

• Elever med svensk bakgrund i årskurs 9 som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun,  
andel (procent) (Skolverket)

• Elever med utländsk bakgrund, födda i Sverige,  
i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, 
hemkommun, andel (procent) (Skolverket)

• Elever med utländsk bakgrund, födda utomlands,  
i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, 
hemkommun, andel (procent) (Skolverket)

• Elever i årskurs 9, meritvärde, samtliga huvudmän, 
genomsnitt (17 ämnen) (Skolverket)

• Meritvärde elever i årskurs 9 med svensk/ 
utländsk bakgrund (Skolverket)

• Gymnasieelever med examen inom 4 år,  
hemkommun, andel (procent) (Kolada)

• Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, 
andel (procent) för yrkesprogram respektive 
högskoleförberedande program (Kolada).

* Könsuppdelad statistik där det finns.
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elevernas bakgrund. Bland elever med svensk bakgrund 
uppnådde 79 procent av eleverna kunskapskraven i alla 
ämnen. Motsvarande siffra för elever med utländsk 
bakgrund,10 födda i Sverige, var 53 procent. Bland elever 
med utländsk bakgrund, födda utomlands, uppnådde 41 
procent kunskapskraven i alla ämnen.

Det genomsnittliga meritvärdet för elever i årskurs 9 
läsåret 2018/2019 i Sundsvall var 225, 240 för tjejer och 210 
för killar. Elever med svensk bakgrund har ett meritvärde 
på 231, elever med utländsk bakgrund, födda i Sverige, 203 
och elever med utländsk bakgrund, födda utomlands, 172.

Elever som fullföljer gymnasiet
År 2020 var det 66 procent av eleverna som påbörjat 
gymnasiet fyra år tidigare som examinerades, 63 procent 
av killarna och 70 procent av tjejerna. Det placerar Sunds
vall bland de 25 procent sämsta kommunerna i Sverige. 
Bland elever som examinerats från yrkes förberedande 
program var siffran 69 procent, 72 procent av killarna och 
65 procent av tjejerna. Även här hamnar Sundsvall bland 
de 25 procent sämsta. Bland elever som examinerats från 
högskoleförberedande program var siffran 80 procent,  
76 procent av killarna och 83 procent av tjejerna. 

Mål 2:  
Väsentligt minska andelen 
 elever med hög  skolfrånvaro  
till år 2030

Nuläge Sundsvall
Läsåret 2018/2019 var den genomsnittliga frånvaron  
i årskurs 7–911 12 procent. Läsåret efter, 2019/2020 hade 
siffran ökat till 14 procent. Det har skett en ökning  
i alla årskurser. Årskurs 7 har ökat från tio procent till 12 
procent; årskurs 8 har ökat från 12 procent till 15 procent 
och årskurs 9 har haft en ökning med 0,7 procentenheter 
(från 13,5 procent till 14,3 procent).

Frånvarostatistik finns även uppdelat på hur mycket 
eleverna varit frånvarande utifrån fyra intervaller. Det 
högsta intervallet är elever som varit frånvarande 50 
procent av skoltiden eller mer. Mellan läsåret 2018/2019 
och läsåret 2019/2020 har andelen ökat i årskurs 8 och 
9. Störst är ökningen i årskurs 8, där andelen elever 
mer än fördubblats. Läsåret 2018/2019 var andelen 
elever i årskurs 8 med 50 procent frånvaro eller mer två 
procent (21 elever). Läsåret 2019/2020 hade denna andel 
ökat till sex procent (52 elever). En annan förändring 
som sticker ut är andelen elever i årskurs 7 och 8 som 

10 Elever med svensk bakgrund är elever födda i Sverige med minst en förälder född i Sverige. Elever med utländsk  
bakgrund födda i Sverige är elever med båda föräldrarna födda utomlands, men själva är födda i Sverige. Elever  
med utländsk bakgrund födda utanför Sverige är elever födda utanför Sverige som invandrat till Sverige.

11 Kommunala skolor.

varit frånvarande 30–49 procent av skoltiden. Läsåret 
2018/2019 var andelen elever i årskurs 7 med 30–49 
procent frånvaro fyra procent (31 elever). Läsåret efter 
var samma andel sex procent (48 elever) i årskurs 7. 
I årskurs 8 var motsvarande siffror fyra procent (35 
elever) 2018/2019 och sex procent (53 elever) 2019/2020. 
I intervallet 15–29 procent frånvaro syns en ökning  
i alla årskurser på 3–4 procentenheter mellan läsåren 
2018/2019 och 2019/2020.

Tabell skolfrånvaro se sidan 13.

Mål 3:  
Väsentligt öka andelen barn 
som tar del av förskolans 
 pedagogiska  verksamhet  
till år 2030

Nuläge Sundsvall
I Sundsvall var andelen barn som var inskrivna i 
 för skolan 87 procent under åren 2017–2020.

Exempel på indikatorer till mål 3* (enhetsnivå där 
statistik finns tillgänglig)
• Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (procent) 

(Kolada/Analysarena enhetsnivå)
• Barn inskrivna i förskola, andel per ålder (Qliksense)
• Närvarande tid i förskola i relation till schemalagd tid 

(Qliksense).

* Könsuppdelad statistik där det finns.

Exempel på indikatorer till mål 2* 
• Genomsnittlig skolfrånvaro årskurs 7-9 (procent) 

(Analysarena)
• Genomsnittlig skolfrånvaro årskurs 7, 8 och 9 (procent) 

(Analysarena)
• Andel elever med 5-14 procents skolfrånvaro i årskurs 

7, 8 och 9 (Analysarena)
• Andel elever med 15-29 procents skolfrånvaro  

i årskurs 7, 8 och 9 (Analysarena)
• Andel elever med 30-49 procents skolfrånvaro  

i årskurs 7, 8 och 9 (Analysarena)
• Andel elever med mer än 49 procents skolfrånvaro  

i årskurs 7, 8 och 9 (Analysarena).

* Könsuppdelad statistik där det finns.
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Tabell 1: Skolfrånvaro utifrån olika frånvarotid i kommunala skolor12 
  

Andel frånvarande tid 
2018/2019

Årskurs 7
Andel (antal)

Årskurs 8
Andel (antal)

Årskurs 9
Andel (antal)

5–14 procent 47 procent (395) 48 procent (414) 48 procent (416)

15–29 procent 13 procent (112) 16 procent (142) 17 procent (149)

30–49 procent 4 procent (31) 4 procent (35) 6 procent (48)

> 50 procent 4 procent (30) 2 procent (21) 4 procent (36)  

       

Andel frånvarande tid 
2019/2020

Årskurs 7
Andel (antal)

Årskurs 8
Andel (antal)

Årskurs 9
Andel (antal)

5–14 procent 44 procent (362) 43 procent (367) 44 procent (382)

15–29 procent 17 procent (139) 19 procent (164) 21 procent (183)

30–49 procent 6 procent (48) 6 procent (53) 7 procent (62)

> 50 procent 3 procent (24) 6 procent (52) 5 procent (40)

Tabell med skolfrånvaro i årskurs 7, 8 och 9. Ökningar är markerade med lila, de största ökningarna i mörkare ton. 

12 De kommunala skolor som har årskurs 7–9 är: Bergsåkers skola, Hagaskolan, Höglundaskolan, Bergsåkers skola,  
Lidens skola, Matfors skola, Nivrenaskolan, Stöde skola, Sundvalls Montessoriskola och Vibackeskolan.

Mål 4:  
Väsentligt öka andelen 
 familjehemsplacerade barn  
som fullföljer sin  skolgång  
till år 2030

Nuläge Sundsvall 
År 2019 fullföljde 86 procent av 17åringarna som 
varit placerade (under hela läsåret) grundskolan. Mot
svarande siffra för att ha fullföljt treårigt gymnasium 
bland 20åringar var samma år 28 procent. Sundsvall 
placerar sig då bland de 25 procent sämsta kommunerna 
i Sverige. Siffran redogör enbart för barns utbildnings
nivå, det vill säga att barnet varit registrerat för studier  
i högsta årskursen i grund eller gymnasieskola, men ger 
inte någon information om studieresultatet, till exempel 
om utbildningen avslutats med godkända betyg/examen 
eller behörighet för högre studier.

Exempel på indikatorer till mål 4*
• Elever i årskurs 6 med lägst betyget E i svenska 

inkluderade svenska som andraspråkskurs, 
hemkommun, andel placerade barn (procent) 
(Analysarena)

• Elever i årskurs 6 med lägst betyget E i matematik, 
hemkommun placerade barn, andel (procent) 
(Analysarena)

• Elever i årskurs 6 med lägst betyget E i engelska, 
hemkommun placerade barn, andel (procent) 
(Analysarena)

• Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram 
placerade barn, hemkommun, andel (procent) 
(Analysarena)

• Elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla 
ämnen, placerade barn hemkommun, andel (procent) 
(Analysarena)

• Gymnasieelever, examen inom fyra år, placerade barn 
hemkommun, andel (procent) (Analysarena)

• 17-åringar som fullföljt grundskolan. Placerade under 
hela årskurs 9, andel (procent) (Kolada)

• 20-åringar som har avslutat treårigt gymnasium. 
Placerade under hela årskurs 9, andel (procent) 
(Kolada).

* Könsuppdelad statistik där det finns.
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Målområde 3: Hälsa

Mål 1:  
Väsentligt förbättra Sundsvalls-
bornas fysiska och psykiska 
 hälsa samt öka deltagandet 
bland barn och unga  
i  föreningslivet till år 2030

Nuläge Sundsvall

Fysisk och psykisk hälsa
Under perioden 2017–2019 har ohälsotalet13 i Sundsvall 
sjunkit från cirka 30 dagar per år till cirka 24 dagar per 
år. Ohälsotalet finns nedbrutet på områdesnivå för år 
2015 och för 202014. Såsom tabell 3 (sidan 36) visar  
finns stora skillnader mellan olika bostadsområden  
i Sundsvall. Högst ohälsotal har Sundsbruk (51 dagar) 
och övriga områden som har 40 dagar eller högre är 
Granloholm, Indal–Liden, Ljustadalen, Skönsberg, 
Kvissleby och Nacksta. Bland övriga områden ligger 
den stora majoriteten på ett tal mellan 20 och 30 dagar. 

Andelen invånare i Sundsvall i åldern 16–84 år som 
skattar sin egen hälsa som bra eller mycket bra har 
sjunkit från 72 procent till 70 procent mellan åren 2016 
och 2018. Kvinnor har sämre självskattad hälsa än män 
(67 procent jämfört med 72 procent), men männens 
har sjunkit mer. Samma könsskillnad återfinns bland 
ungdomarna. År 2018 uppgav en mycket högre andel 
killar i årskurs 8 (88 procent) än tjejer (61 procent) 
att deras hälsa var mycket bra eller ganska bra. Mot
svarande siffror för år 2 i gymnasiet var 82 procent 
bland killarna och 59 procent bland tjejerna. Noterbart 
är att skillnaden mellan könen är mycket större bland 
ungdomar än bland vuxna. Frågan om självskattad 
hälsa bland ungdomar finns nedbruten på områdesnivå 
i Sundsvall15 och svaren visar att den självskattade 
hälsan i årskurs 8 är högst16 i Sidsjön/Mårtensro (88 

13 Ohälsotalet är ett mått på hur många dagar under ett år som försäkringskassan betalat ut  
ersättning för sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning och aktivitetsersättning.

14 Könsuppdelad statistik går inte att få ut på områdesnivå.
15 Könsuppdelad statistik går inte att ta ut på områdesnivå.
16 Andel som i Ungdomsenkäten Lupp 2018 svarar att de bedömer sin hälsa som mycket bra eller ganska bra.
17 Stress har en ökning från 12 procent till 16procent. Ängslan, oro, ångest har en ökning från 30 procent till 40 procent.

procent) samt i Skönsberg/Korsta (87 procent). Lägst 
är den i Ljustadalen/Sundsbruk på 58 procent. En 
lägre mellannivå återfinns i Skönsmon/Östermalm/
Södermalm (67 procent), Bergsåker/Granlo/Kovland (68 
procent) samt Skönsberg (69 procent). Övriga områden 
i Sundsvall ligger mellan cirka 70 och 80 procent. I år 2 
i gymnasiet är den självskattade hälsan högst i Bredsand 
(92 procent) och Indal/Liden (88 procent). Lägst är den 
i Stöde (52 procent) och Ljustadalen/Sundsbruk (62 
procent). Övriga områden har en spridning mellan cirka 
65 och 80 procent.

I Sundsvall hade 86 procent av invånarna i åldern 
16–84 år ett gott psykiskt välbefinnande. Kvinnor låg 
på 85 procent och män på 87 procent. Andelen som 
kände sig stressade i Sundsvall år 2020–2021 är högre 
än för riket och för kommuner av jämförbar storlek med 
Sundsvall. År 2021 uppgav 16 procent detta, 13 procent 
av männen och 18 procent av kvinnorna. Det innebär en 
ökning med en procentenhet för männen från året innan. 
Kvinnorna ligger på samma värde båda åren. Andelen 
som besväras av ängslan, oro, ångest var betydligt högre 
bland kvinnor än bland män under 2018–2021. Kvinnor 
låg på 47 procent år 2018–2020 och har sedan ökat med 
en procentenhet år 2021. Männen låg på 32 procent 
såväl 2018 som 2021. Om man ser tillbaka i tiden har det 
både när det kommer till att känna sig stressad och att 
besväras av ängslan, oro eller ångest skett stora ökningar 
sedan 2012. Båda har ökat med en tredjedel under denna 
tid.17 En markant ökning skedde mellan åren 2016 och 
2018. Detta gäller för såväl kvinnor som män. 

När det kommer till regelbunden behandling med 
sömn /lugnande medel ligger Sundsvall lågt, relativt 
sett. 21 personer per 1 000 invånare fick dessa läkemedel 
år 2021. Användningen har också minskat över tid från 
att ha varit 27 per 1 000 invånare år 2011 och sedan 
successivt minskat till 21.

Antal suicid per 100 000 invånare år 2016–2020 var 
sex bland kvinnor och 13 bland män (medelvärde per år 
under perioden). Det innebär en ökning för kvinnor med 
1,4 (invånare) och en minskning för män med 0,6.
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Övervikt och fetma
Andelen invånare med övervikt och fetma är på en hög 
nivå i Sundsvall. Cirka 44 procent av männen och 30 pro
cent av kvinnorna var överviktiga år 2015–2018. Fetman 
låg på 17 procent för båda könen år 2020. Det innebär att 
den totala andelen som är överviktiga eller fetma i Sunds
vall är cirka 60 procent. Bland barn var övervikten cirka 
19 procent och fetman cirka fem procent år 2018.18

Stillasittande, träning och föreningsaktivitet
År 2020 var 47 procent av invånarna i Sundsvall (16–84 
år) stillasittande mer än sju timmar per dag. Sundsvalls 
siffror är sämre än jämförbara kommuner utifrån storlek 
och socioekonomi. Fler män (49 procent) än kvinnor 
(44 procent) var stillasittande. 64 procent av invånarna 
i Sundsvall uppgav att de var fysiskt aktiva minst 150 
minuter per vecka, vilket är i linje med de nationella 
 rekommendationerna. Skillnaden mellan män och 
 kvinnor är marginell.

Barn och unga i Sverige tar 30 procent färre steg 
i dag än för 17 år sedan. För en 14–årig pojke motsvarar 
det 4500 steg om dagen. År 2018 uppgav 86 procent 
av tjejerna i årskurs 8 och 83 procent av killarna att de 
tränar regelbundet19. I år 2 på gymnasiet fanns dock 
könsskillnader då andelen tjejer som tränar regelbundet 
är så lågt som 70 procent, medan killarna har samma 
höga nivå som i yngre ålder, 81 procent. Skillnaderna 
är stora mellan olika grupper i samhället. Resultat 
från Ungdomsenkäten LUPP finns på områdesnivå 
för kommunens olika bostadsområden20. I årskurs 8 är 
andelen ungdomar som tränar regelbundet21 högst  
i Sidsjön/Mårtensro (91 procent) och Haga/Bosvedjan 
(95 procent). Lägst är den i Indal/Liden (64 procent) 
samt Skönsberg (69 procent). Övriga bostadsområden  
i Sundsvall ligger mellan cirka 80 och 90 procent. I år 2 
i gymnasiet har Bredsand högst andel (92 procent) medan 
andelen är lägst i Stöde (60 procent), Ljustadalen/
Sundsbruk (57 procent) och Indal/Liden (59 procent). 
Övriga bostadsområden ligger mellan cirka 70 och  
85 procent.

Ungdomars föreningsaktivitet22 är i årskurs 8 högst i 
Haga/Bosvedjan (79 procent) och Sidsjön/Mårtensro  
(78 procent). Lägst är den i Indal/Liden (33 procent) 
samt Bredsand (44 procent). Övriga bostadsområden  
i Sundsvall ligger mellan cirka 50 och 70 procent.  

18 Statistiken för övervikt bland barn finns endast på regionnivå och gäller här för Västernorrlands län.
19 Andel som i Ungdomsenkäten Lupp 2018 svarar att de tränar/idrottar en gång i veckan eller mer på sin firitd.
20 Statistiken finns dock inte könsuppdelad.
21 Andel som i Ungdomsenkäten Lupp 2018 svarar att de tränar/idrottar en gång i veckan eller mer på sin firitd.
22 Andel som i Ungdomsenkäten Lupp 2018 anger att de är medlem i en förening.
23 Som utövat någon av de nämnda aktiviteterna de senaste 18 månaderna.
24 Andel som i Ungdomsenkäten Lupp 2018 svarar att de på sin fritid spelar teater, skapar musik eller dansar en gång i veckan eller mer.
25 Andel som i Ungdomsenkäten Lupp 2018 svarar att de går på ungdomens hus, fritidsgård eller liknande en gång i veckan eller mer.
26 Andel som i Ungdomsenkäten Lupp 2018 svarat ja på frågan om de saknar fritidsaktiviteter där de bor.

I år 2 i gymnasiet är andelen högst i Haga/Bosvedjan 
(66 procent), Matfors (63 procent) samt på Alnö (66 
procent). Lägst andel har Skönsberg/Korsta (29 procent) 
samt Indal/Liden (35 procent). Övriga bostadsområden 
ligger på cirka 40–55 procent.

Kulturellt och socialt deltagande 
Kulturellt utövande bland vuxna mäts i Kulturvaneun
dersökningen. Bland de aktiviteter som lyfts23 finns vissa 
som innebär social samvaro med andra. Störst andel är 
de som deltagit i kursverksamhet samt de som dansat. 28 
procent av de svarande uppger detta. På plats nummer två 
kommer deltagande i studiecirkel på 18 procent. Utöver 
dessa aktiviteter uppger även åtta procent att de sjungit 
i kör. Åtta procent är även de som sjungit eller spelat i 
band/dj:at, komponerat skapat. Tre procent uppger att de 
spelat teater/deltagit i lajv.

Ungdomars kulturella utövande24 är i årskurs 8 högst 
i Sallyhill/Nacksta (40 procent) och lägst i Njurunda (17 
procent) och Bergsåker/Granlo/Kovland (17 procent). 
Övriga bostadsområden i Sundsvall ligger mellan 
cirka 20 och 30 procent. I år 2 i gymnasiet är andelen 
högst i Indal/Liden (35 procent) och lägst i Bredsand (8 
procent) och Ljustadalen/Sundsbruk (12 procent). Övriga 
bostadsområden ligger på cirka 20–30 procent.

Ungdomar som besöker fritidsgård25 i årskurs 8 
varierar mycket mellan Sundsvalls områden. Andelen är 
högst i Stöde (61 procent) och Indal/Liden (52 procent). 
En högre mellannivå återfinns i Matfors (38 procent), 
Bredsand (35 procent) och Sallyhill/Nacksta (33 procent). 
De lägsta värdena har Sidsjön/Mårternsro (två procent) 
samt Skönsmon/Östermalm/Södermalm (sju procent). 
Övriga bostadsområden i Sundvall ligger mellan cirka tio 
och 30 procent.

Ungdomar som saknar fritidsaktiviteter där de bor26 
är i årskurs 8 högst i Indal/Liden (50 procent), Bredsand 
(39 procent) och på Alnö (39 procent). Övriga områden 
ligger mellan cirka 20 och 30 procent. I år 2 i gymnasiet 
är andelen högst i Indal/Liden (65 procent), Sidsjön/
Mårtensro (51 procent), Stöde (48 procent) och på Alnö 
(55 procent). Övriga bostadsområden ligger mellan cirka 
30 och 45 procent.
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Friluftsliv
Ungdomar i årskurs 8 som regelbundet är ute i naturen27 
är högst i landsbygdsområdena Indal/Liden (84 procent), 
Stöde (77 procent), Matfors (75 procent) samt Sidsjön/
Mårtensro (77 procent). Lägst är andelen i Skönsberg/
Korsta (25 procent). Övriga bostadsområden i Sundsvall 
ligger mellan cirka 50 och 65 procent. I år 2 i gymnasiet 
är andelen även där högst i Indal/Liden (71 procent) och 
Stöde 67 procent). Lägst är andelen i även här i Sköns
berg/Korsta (26 procent). Relativt låga värden återfinns 
även för Ljustadalen/Sundsbruk (36 procent) samt för 
Bredsand (39 procent). Övriga bostadsområden ligger 
mellan cirka 45 och 60 procent.

I friluftsvaneundersökningen (2015) uppgav 74 
procent av männen och 81 procent av kvinnorna (i 
åldern 18 år och uppåt) att de utövade friluftsaktiviteter 
en gång i veckan eller mer. Elva procent av kvinnorna 
och 17 procent av männen uppgav att de utövade 
friluftsaktiviteter 1–3 gånger i månaden. När det kommer 
till ursprung utövar personer som har sin bakgrund 
i Sverige eller i Norden friluftsaktiviteter i högre 
utsträckning än personer som har sin bakgrund utanför 
Norden. De vanligaste friluftsaktiviteterna att ägna sig åt 
är nöjes och motionspromenader, plocka bär och svamp, 
jogga, åka längdskidor eller promenera med hunden.

Som hinder till att utöva friluftsliv finns höga kost
nader och avsaknad av utrustning. 20 procent uppgav 
att de inte utövade den vinteraktivitet de önskade lika 
ofta som de ville på grund av att det kostade för mycket 
pengar. Motsvarande siffra för önskad sommaraktivitet 
var 10 procent. Avsaknad av utrustning var ett skäl för 
åtta procent att inte utöva önskad vinteraktivitet och sju 
procent att inte utöva önskad sommaraktivitet. 

Ensamhet
Andelen som saknar emotionellt stöd, det vill säga en 
nära vän att prata och anförtro sig åt, var 12 procent år 
202028. Värdet är oförändrat sedan 2018. Männen uppger 
detta i högre utsträckning än kvinnorna, 15 procent  
i relation till tio procent. 

Bland äldre är känslan av ensamhet stor. År 2020 
uppgav 53 procent av de äldre som bor hemma och har 
hemtjänst att de besväras av ensamhet, 50 procent av 
männen och 55 procent av kvinnorna. I särskilt boende, 
uppgav samma år 23 procent av de boende att de ofta 
besväras av ensamhet, en ökning med tio procent från 
året innan (2019). År 2020 finns inga könsskillnader 
medan fler kvinnor än män upplever dessa besvär år 
2019 (14 procent respektive elva procent). 

27 Andel som i Ungdomsenkäten Lupp 2018 svarar att de på sin fritid är ute i naturen en gång i veckan eller mer.
28 Värdet gäller för Sundsvall, åldern 16–84 år.
29 Riskabla alkoholvanor är en definition utifrån ett index på alkoholkonsumtion som Folkhälsomyndigheten  

använder. Statistiken tas sedan fram utifrån självskattningar som görs i enkäter.
30 I år 2 i gymnasieskolan.

Användning av alkohol och tobak
Andelen invånare i Sundsvall (16–84 år) med riskabla 
alkoholvanor ligger generellt sett högt i Sundsvall och 
har gjort så även tillbaka i tiden. 2021 var det 20 procent 
av männen och 13 procent av kvinnorna som hade ris
kabla alkoholvanor. 29 Sundsvall har under större delen 
av mätperioden (2007–2021) befunnit sig bland de 25 
procent med sämst resultat av kommunerna i Sveri
ge. Som högst har 23 procent av männen haft riskabla 
alkohol vanor (år 2008–2009) och som lägst var siffran 
19 procent bland män (år 2014–2018). Bland kvinnorna 
ser vi ett högsta värde på 14 procent år 2018 och ett 
lägsta värde på tio procent år 2014. Bland ungdomar 30 
är riskkonsumtionen av alkohol 31 procent bland killar 
och 27 procent bland tjejer år 2017. Antal unga (15–19 
år) som behandlats för alkoholförgiftning har ökat. Åren 
2008–2012 var antalet 16 personer per 10 000 invånare. 
Motsvarande siffra för åren 2015–2019 var 20,5 personer. 
Antalet i Sundsvall var något under antalet för riket 
2008–2012, men är något över riket 2015–2019. 

Utifrån försäljningsdata från Systembolaget framgår att 
alkoholförsäljningen i Sundsvall har ökat under perioden 
2006 till 2020. År 2006 var försäljningen sex liter per 
invånare (15 år och äldre) och år 2020 var den 8,5 liter 
per invånare. En större uppgång skedde mellan 2019 och 
2020 (från 7,8 liter 2019 till 8,5 liter 2020). Andelen unga 
som uppger att de röker varje dag eller nästan varje dag 
har minskat mycket sedan slutet av 90–talet. Andelen 
i åk 9 har gått från 25 procent år 1997 till två procent 
2021 i Sundsvall. För unga i gymnasiets år 2 minskade 
rökningen från 35 procent 1998 till tre procent 2021. 
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Exempel på indikatorer till mål 1*
• Ohälsotal, invånare 16-64 år (Kolada)
• Ohälsotal – utifrån områden i Den sociala  

kompassen (SCB)
• Invånare, 16-84 år, med bra självskattat  

hälsotillstånd (Kolada)
• Invånare, 16-84 år, med gott psykiskt  

välbefinnande (Kolada)
• Invånare, 16-84 år, som känner sig stressade (Kolada)
• Invånare, 16-84 år, som besväras av ängslan,  

oro och/eller ångest (Kolada)
• Invånare 16-84 år som är stillasittande  

mer än sju timmar per dag (Kolada)
• Invånare, 16-84 år, som är fysiskt aktiva  

minst 150 minuter per vecka (Kolada)
• Invånare, 16-84 år, som saknar emotionellt stöd (Kolada)
• Ungdomars tillgång till fritidsaktiviteter där de bor (LUPP) 
• Ungdomars föreningsaktivitet (LUPP) 
• Ungdomar som tränar/idrottar på sin fritid (LUPP) 
• Ungdomar som spelar teater, skapar musik  

eller dansar (LUPP)
• Ungdomar som går på ungdomens hus,  

fritidsgård eller liknande. (LUPP)
• Äldre som besväras av ensamhet (hemtjänst  

och särskilt boende) (Kolada)
• Andel som ägnar sig åt friluftsliv minst en gång i 

månaden/veckan utifrån kön, åldersgrupper och 
ursprung (Friluftsvaneundersökning Sundsvalls kommun)

• Frekvens olika friluftsaktiviteter senaste 12 mån 
(Friluftsvaneundersökning Sundsvalls kommun)

• Andel som känner sig hindrade att utöva aktiviteter 
i den utsträckning man önskar pga höga kostnader 
(Friluftsvaneundersökning Sundsvalls kommun)

• Andel som känner sig hindrade att utöva aktiviteter i den 
utsträckning man önskar pga att man saknar utrustning 
(Friluftsvaneundersökning Sundsvalls kommun)

• Andel som gör något av följande under de senaste 6 
månaderna: sjungit i kör; sjungit eller spelat i band, DJ:at, 
komponerat/skapat; dansat; spelat teater/deltagit  
i live; deltagit i studiecirkel; deltagit i kursverksamhet 
(Kulturvaneundersökning Sundsvalls kommun)

• Fysisk och social aktivitet i prioriterade  
områden (Enkät/Analysarena)

• Regelbunden behandling med sömn-/lugnande medel, 
kommun antal personer per 1000 inv. (Kolada från 
registerdata)

• Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom 
samt beteendestörningar, andel (procent) (Kolada)

• Fallskador bland personer över 65, 3-årsm, antal/100 
000 invånare (Kolada)

• Suicid per 100 000 invånare, 15 år och uppåt 
(Folkhälsodata, Folkhälsomyndigheten)

• Medellivslängd, år (Kolada)
• Ungdomars bedömning om sin egen hälsa (LUPP)
• Invånare, 16-84 år, med övervikt (FHM)
• Invånare, 16-84 år, med fetma (Kolada)
• Invånare, 16-84 år, som röker dagligen (Kolada)
• Invånare, 16-84 år, med riskabla alkoholvanor (Kolada)
• Andel ungdomar med riskabla alkoholvanor (CAN)
• Alkoholförgiftning unga (15-19 år) antal per 10 000 

invånare. (öppenvård+slutenvård) (CAN)
• Alkoholförsäljning systembolag i Sundsvall, liter ren 

alkohol per invånare. 15 år och äldre (CAN)
• Andel ungdomar som röker varje eller nästan varje dag 

(CAN).
* Könsuppdelad statistik där det finns.

Mål 2:  
Väsentligt minska andelen  
som lever i ekonomiskt  
utsatta hushåll till år 2030 

Nuläge Sundsvall
Andelen invånare med långvarigt ekonomiskt bistånd31 
var år 2019 1,3 procent i Sundsvall. Siffran har legat på 
drygt 1 procent sedan 2016 och det går inte att iaktta 
någon systematisk skillnad mellan män och kvinnor. 
Kommunen befinner sig bland de 25 procent sämsta 
i Sverige. Kommunen befinner sig även där när det 
gäller invånare med mycket långvarigt ekonomiskt 
bistånd.32 25 procent av biståndsmottagarna i Sundsvall 
hade det år 2019. Gällande invånare som någon gång 
erhållit ekonomiskt bistånd under ett år så ses tydliga 
förbättringar. År 2012 befann sig kommunen bland de 25 
procent sämsta i Sverige med en andel på 4,9 procent. 
År 2019 var siffran nere på 3,6 och år 2020 var den så 
lång som 1,2 procent och bland de 25 procent bästa 

31 Minst tio månader av ett år.
32 Minst 27 månader av tre år.

Exempel på indikatorer till mål 2*
• Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll (Kolada)
• Barn (0-17 år) med svensk bakgrund i ekonomiskt  

utsatta hushåll (Barnfattigdomsindex FHM)
• Barn (0-17 år) med utländsk bakgrund i ekonomiskt 

utsatta hushåll (Barnfattigdomsindex FHM)
• Invånare som någon gång under året erhållit 

ekonomiskt bistånd, andel (procent) av bef. (Kolada)
• Unga vuxna, 18-24 år, som någon gång under året 

erhållit ekonomiskt bistånd, andel (procent) av  
unga vuxna i kommunen (Kolada)

• Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt 
bistånd (10-12 månader av 1 år), andel av bef. (Kolada)

• Vuxna biståndsmottagare med mycket långvarigt 
ekonomiskt bistånd (27 mån av 3 år), andel (procent) av 
biståndsmottagare (Kolada)

• Ej återaktualiserade vuxna personer med 
försörjningsstöd 1 år efter avslutat försörjningsstöd, 
andel (procent) (Kolada)

• Ekonomiskt utsatta äldre 65+ (Kolada)
• Ungdomar som begränsas i aktiviteter och inköp på 

grund av familjens ekonomi (LUPP).

* Könsuppdelad statistik där det finns.
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kommunerna i Sverige. Bland unga (18–24 år) har en 
minskning skett från 11,1 procent år 2011 till 8,1 procent 
år 2019. Kommunen har gått från att befinna sig bland 
de 25 procent sämsta till att befinna sig mitten. Om man 
tittar på andelen personer som inte återaktualiserats efter 
att ha fått ekonomiskt bistånd har andelen varierat under 
perioden 2012–2017, med ett bästa läge på 85 procent år 
2017. Kommunen befinner sig då bland de 25 procent 
bästa i Sverige. Statistik saknas efter år 2017.

Andelen ekonomiskt utsatta äldre ligger i nivå med 
riket och var år 2018 13 procent. År 2017 låg den på 14 
procent. När det kommer till andelen barn som växer 

upp i ekonomiskt utsatta hushåll var andelen i Sundsvall 
cirka 8 procent år 2018. Skillnaderna mellan barn med 
svensk bakgrund och barn med utländsk bakgrund är 
stor, där andelen barn med svensk bakgrund ligger 
på cirka tre procent och andelen barn med utländsk 
bakgrund på cirka 30 procent åren 2017–2018. Trenden 
är nedåtgående. I ungdomsenkäten Lupp år 2018 svarade 
22 procent av barnen i åk 8 att de en eller flera gånger 
inte kunnat göra något eller inte kunnat köpa något 
som många andra barn i samma ålder gör eller köper på 
grund av att familjen inte har haft råd.
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Mål 3:  
Väsentligt minska andelen  
med låg grad av delaktighet  
i samhället till år 2030

Nuläge Sundsvall

Valdeltagande och inflytande
I valet 2018 var valdeltagandet i kommunvalet i Sundsvall 
86 procent, en ökning med cirka två procent från valet 
2014. Det distrikt som hade lägst valdeltagande 2018 var 
Nacksta Övre, med ett valdeltagande på 70 procent. Även 
där var ökningen på cirka två procent sedan 2014. År 2018 
var andelen förstagångsväljare i kommunfullmäktigevalet 
82 procent, en ökning med sex procent sedan 2014. Bland 
förstagångsväljarna röstar fler kvinnor än män, 86 procent 
jämfört med 76 procent. År 2017 var Sundsvalls kommuns 
”Nöjd Inflytande–index” 37. Männen var nöjdare än kvin
norna och hade ett index på 38, jämfört med kvinnornas 
index 36. Kvinnornas index hamnar i kategorin med de  
25 procent sämsta kommunerna i Sverige.

Ungas delaktighet
År 2018 uppgav 32 procent av tjejerna i årskurs 8 att de 
har ganska små eller mycket små möjligheter att föra 
fram sina åsikter till kommunledningen. Motsvarande 
siffra för killarna var 35 procent. Bland tjejerna som går 
i år 2 på gymnasiet uppgav 29 procent att de har ganska 
små eller mycket små möjligheter att föra fram sina åsik
ter till kommunledningen. Även bland killarna var siffran 
29 procent. Hela 48 procent av tjejerna och 40 procent 
av killarna i årskurs 8 svarade att de inte vet vad de har 
för möjligheter att föra fram sina åsikter till kommunled
ningen. I år 2 på gymnasiet ökade den siffran till att vara 
52 procent bland tjejerna och 48 procent bland killarna.

När samma ungdomar får ange om de vill vara med 
och påverka frågor som rör deras kommun var det 
betydligt större andel tjejer än killar som angav att de 
ville det. I årskurs 8 angav 65 procent av tjejerna och 53 
procent av killarna att de ville göra det. Motsvarande 
siffra i gymnasiet var 66 respektive 55 procent. 

33 Andel som uppgett att de till viss del, till stor del eller helt instämmer i att det förekommer våld på deras skola.

Mål 4:  
Väsentligt minska andelen som 
 upplever otrygghet till år 2030 

Nuläge Sundsvall
År 2020 svarade 27 procent av befolkningen i Sundsvall 
(i åldern 16–84 år) nej på frågan om de i allmänhet kunde 
lita på de flesta människor. Andelen är lika för både män 
och kvinnor.

Förekomst av våld och  
narkotika relaterad brottslighet
År 2018 anmäldes 10,5 våldsbrott per 1000 invånare  
i Sundsvall kommun. Ett tal som legat stilla sedan 2017. 
Med detta tal befinner sig Sundsvall bland de 25 procent 
med sämst resultat av kommunerna i Sverige. 50 procent 
av tjejerna och 58 procent av killarna i årskurs 8 uppgav 
2018 att det förekom våld på deras skola33. Motsvarande 
siffra i år 2 i gymnasiet var 16 procent för tjejerna och 
28 procent för killarna.  

Polisen har statistik över antal anmälda narkotikabrott 
i Sundsvall. De brott som då ingår är eget bruk, innehav 
av narkotika och överlåtelse av narkotika. Första kvartalet 
2020 var antalet anmälda narkotikabrott 596 stycken  
i Sundsvall. År 2021 var motsvarande antal 429 stycken, 
vilket innebär en minskning med 28 procent. Minskningen 
skulle kunna vara relaterad till coronapandemin.

Upplevelse av otrygghet på olika platser
44 procent av kvinnorna och nio procent av männen 
uppgav år 2020 att de ofta eller ibland avstår för att gå 
ut ensamma på grund av rädsla att bli rånad, överfallen 
eller ofredad. 40 procent av kvinnorna och 17 procent av 
männen i friluftsvaneundersökningen (2015) uppger att 
de någon gång känner sig otrygga när de vistas i natur
områden inom gångavstånd från sin bostad. Unga vuxna 
uppger det i större utsträckning än äldre. 

Fem procent av tjejerna i årskurs 8 i Sundsvall 
uppgav 2018 att de sällan eller aldrig känner sig trygga 
i hemmet. Motsvarande siffra för killarna var fyra 

Exempel på indikatorer till mål 3*
• Valdistrikt med lägst andel valdeltagande  

i senaste kommunval (Kolada)
• Förstagångsväljare som röstade i senaste 

kommunfullmäktigevalet, andel (procent) (Kolada)
• Nöjd Inflytande-Index med underkategorierna 

Information, Förtroende, Kontakt, Påverkan (Kolada)
• Ungdomars möjlighet att föra fram sina åsikter  

till beslutsfattare i kommunen (LUPP)
• Ungdomars vilja att vara med och påverka  

i frågor som rör kommunen (LUPP).

* Könsuppdelad statistik där det finns.
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procent. Andelen som upplever otrygghet i hemmet 
var 2018 lägre för ungdomarna i år 2 i gymnasiet än för 
ungdomarna i årskurs 8 (fyra respektive två procent). 
Elva procent av tjejerna, och åtta procent av killarna, i 
årskurs 8 uppgav 2018 att de sällan eller aldrig känner 
sig trygga i skolan. 29 procent av tjejerna och 14 procent 
av killarna i årskurs 8 angav 2018 att de sällan eller 
aldrig upplever sig trygga på buss, tåg eller liknande. 
Även i år 2 i gymnasiet angav 29 procent av tjejerna att 
de upplevde otrygghet i kollektivtrafiken. Bland killar 
i år 2 i gymnasiet var otryggheten något större än för 
killarna i årskurs 8, 16 procent. 

Mobbning och trakasserier
38 procent av tjejerna i årskurs 8 hade under de senaste 
sex månaderna år 2018 blivit mobbad, trakasserad eller 
utfryst34. Motsvarande siffra för killarna i årskurs 8 är 22 
procent. 25 procent av tjejerna i år 2 i gymnasiet hade 
under de senaste sex månaderna 2018 blivit mobbad, 
trakasserad eller utfryst. Motsvarande siffra för killar 
var 14 procent. 32 procent av tjejerna i årskurs 8 och 23 
procent av tjejerna i år 2 i gymnasiet uppgav 2018 att det 
förekommer sexuella trakasserier på deras skola35. Bland 
killarna uppgav 23 procent av killarna i årskurs 8 och 14 
procent av killarna i år 2 i gymnasiet detsamma. 

34 Andel som uppgett att de vid enstaka tillfällen, eller under en längre period blivit mobbad, trakasserad eller utfryst.
35 Andel som uppgett att de till viss del, till stor del eller helt instämmer i att det förekommer sexuella trakasserier på deras skola.
36 Med närstående avses här en partner, före detta partner, förälder/styvförälder, annan familjemedlem eller släkting eller en nära kamrat/vän.
37 Enkätsvar gällande narkotikabruk bör tolkas med försiktighet då det finns risk för att svarande inte vill uppge att de använder narkotika,  

då det är en olaglig handling.

Trygghet i hemtjänsten
I 2019 års brukarbedömning inom hemtjänsten uppger 
41 procent av brukarna att de får ett mycket gott bemö
tande från hemtjänstpersonalen, att det känns tryggt att 
bo hemma med stöd från hemtjänsten och att de känner 
förtroende för alla eller flertalet i personalen. Andelen är 
något högre för kvinnor än för män, 43 procent i relation 
till 39 procent. 

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer
I Brottsförebyggande rådets Nationella trygghetsunder
sökning uppgav totalt 18 procent av de som utsatts för 
misshandel i Sverige under 2016 att gärningspersonen var 
närstående till offret36. Det är dock stora skillnader  mellan 
könen. Att gärningspersonen är en närstående gäller för 
kvinnor i 40 procent av händelserna, medan motsvarande 
andel för män är 3 procent. Antalet anmälda brott om 
grov kvinnofridskränkning i Sundsvall var år 2018 13 
stycken, år 2019 14 stycken och år 2020 elva stycken.

Mål 5:  
Väsentligt minska narkotika-
användandet fram till år 2030

Nuläge Sundsvall
Andelen unga (åk 8 och år 2 i gymnasiet) i Sundsvall 
som uppger att de använt narkotika under de senaste 30 
dagarna har minskat mellan åren 2015 och 2021. Från 
fem procent till en procent för killar och från tre procent 
till en procent för tjejer.37 

Andelen personer (16–84 år) i Västernorrlands län 
som uppger att de någon gång använt narkotika är 8,5 
procent under tiden 2018–2021. Bland män är siffran 
betydligt högre än för kvinnor, 12 procent, jämfört 
med 4,9 procent bland kvinnor. Andelen personer som 
uppger att de använt narkotika det senast året är 2,3 
procent. En procent bland kvinnor och 3,4 procent bland 
män. Andelen som uppger att de använt narkotika den 
senaste månaden är 1 procent. Bland män är den 1,5 
procent och bland kvinnor 0,4 procent.

Exempel på indikatorer till mål 5*
• Narkotikaanvändning invånare 16-84 år. 

Fyraårsmedelvärde. (Folkhälsomyndigheten)
• Andel ungdomar som har använt narkotika  

de senaste 30 dagarna (CAN).

* Könsuppdelad statistik där det finns.

Exempel på indikatorer till mål 4*
• Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra 

(Kolada)
• Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam (Kolada)
• Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv (Kolada)
• Anmälda narkotikabrott (eget bruk, överlåtelse  

och innehav), andel (Polisen)
• Trygghetsindex Sundsvall (Analysarena) 
• Andel som upplever otrygghet i samband  

med vistelser i naturområden inom gångavstånd  
från bostaden (Friluftsvaneundersökning  
Sundsvalls kommun)

• Ungdomars upplevelser av trygghet i hemmet (LUPP)
• Ungdomars upplevelser av trygghet i lokaltrafik (LUPP)
• Ungdomars upplevelser av trygghet i skolan  

(LUPP/Skolinspektionen) 
• Elever som anger att de blivit mobbade,  

trakasserade eller utfrysta (LUPP)
• Förekomst av sexuella trakasserier i skolan (LUPP)
• Förekomst av våld i skolan (LUPP)
• Våld i nära relationer (Utsatthet för  

misshandel av närstående) (BRÅ)
• Anmälda brott om grov kvinnofridskränkning  

i kommunen, antal per 100 000 invånare (Kolada)
• Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – 

bemötande, förtroende och trygghet, andel (procent).

* Könsuppdelad statistik där det finns.

https://www.bra.se/statistik/statistiska-undersokningar/nationella-trygghetsundersokningen.html


22 NULÄGESBESKRIVNING – STRATEGI FÖR SOCIAL HÅLLBARHET



23NULÄGESBESKRIVNING – STRATEGI FÖR SOCIAL HÅLLBARHET

Målområde 4: Boende och närmiljö

Mål 1:  
Väsentligt öka andelen  
som bor i prisrimliga  
bostäder till år 2030

Nuläge
Generellt har barnfamiljer mindre ekonomiska margi
naler än andra och svårare att klara baskonsumtionen38. 
Det gäller främst sammanboende med många barn och 
ensamstående med barn. Även pensionärer har relativt 
små marginaler i relation till andra. De som hyr i andra 
hand har minst marginaler följt av de som bor i hyres
rätter. De som äger sitt boende har störst marginaler.

Boendeutgifter i olika inkomstgrupper
Boverket och Statistiska Centralbyrån har genomfört en 
nationell studie om boendeutgifter. Studien visar att 15 pro
cent av befolkningen har en boendeutgift som överstiger 30 
procent av den disponibla inkomsten (inkomst efter skatt). 

Enligt Boverket är inte en bostad prisrimlig om 
bostadens kostnad överstiger 30 procent av inkomsten 
för de 40 procent av befolkningen som har lägst 
inkomster. Bland dessa invånare (de med de 40 procent 
med lägsta inkomsterna) är det i Sverige lite under 
hälften (42 procent) som lägger mer än 30 procent 

38 Baskonsumtion avser endast den mest nödvändiga konsumtionen för hushållet. Den avser exempelvis mat, försäkringar, hygien och  
transporter. Det ingår inte sparande eller så kallade småutgifter som alkohol, tobak, godis, veckotidning och dylikt i baskonsumtionen.  
Inte heller utrustning för hemmet eller utgifter för julklappar, semester och glasögon.

39 För varje hushåll beräknar SCB en normerad kortsiktig årlig baskonsumtion, där bland annat en schabloniserad boendeutgift baserad  
på hushållets storlek och den genomsnittliga lägenhetshyran i den region hushållet bor ingår. Baskonsumtionen jämförs sedan med  
hushållets disponibla inkomst. Om inkomsten är lägre än baskonsumtionen anses hushållet ha ansträngd boendeekonomi.

av inkomsten på sitt boende. Det är alltså så många 
som enligt Boverket inte bor i en prisrimlig bostad. 
Merparten av dessa hushåll befinner sig dessutom 
bland de 20 procent med lägst inkomster. Motsvarande 
statistik för Sundsvall saknas i nuläget.

Trångboddhet och ansträngd  
boendeekonomi i Sundsvall
För Sundsvall finns siffror på ansträngd boende
ekonomi39 samt på trångboddhet. År 2018 hade 2069 
hushåll (4,4 procent) i Sundsvall ansträngd boende
ekonomi. Enligt Boverkets definition på trångboddhet 
var 3740 hushåll (7,9 procent) i Sundsvall trångbodda. 
Antal hushåll som både hade ansträngd boende ekonomi 
och var trångbodda var 423 (0,9 procent). Koladas 
nyckeltal på trångboddhet baseras på antal personer 
i stället för hushåll. År 2019 var 12,6 procent trångbodda 

Prisrimliga bostäder
• Prisrimliga bostäder syftar till att hushåll har råd  

med en baskonsumtion inklusive den utgift  
hushållet har för boendet.

• Boverket mäter prisrimliga bostäder med det så 
kallade 30/40-måttet, där bostadens kostnad inte bör 
överstiga 30 procent av inkomsten för de 40 procent 
i befolkningen med lägst inkomster. Internationellt 
används begreppet ”affordable housing”.

Exempel på indikatorer till mål 1*
• Hur många som inte bor i en prisrimlig bostad (de 40 

procent med lägst disponibla inkomster som har en 
boendeutgift som överstiger 30 procent, det så kallade 
30/40 måttet) (Analysarena)

• Snitthyrans (i kommunen för en 2:a resp. 3:a) andel  
av medianinkomsten i kommunen (Analysarena)

• Antal/andel hushåll med ansträngd boendeekonomi 
(Boverket)

• Antal/andel trångbodda hushåll (Boverket)

• Antal/andel hushåll som är trångbodda och har 
ansträngd boendeekonomi (Boverket)

• Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel 
(procent) (Kolada) 

• Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 3, andel 
(procent) (Kolada)

• Genomsnittlig hyra i allmännyttan, kronor per kvadrat-
meter (Kolada) jämförelse med Umeå/Gävle/Östersund.

 
* Könsuppdelad statistik där det finns.
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i Sundsvall enligt norm 2 och 34 procent enligt norm 3.40

Då hushåll med svag ekonomi till stor del är 
hänvisade till hyresrätter är det intressant att följa den 
genomsnittliga hyran i allmännyttan. År 2018 var den 
1 003 kr per kvadratmeter i Sundsvall. I Umeå var den 
1071 kr, i Gävle 985 kr och i Östersund 1 033 kr.

Mål 2:  
Väsentligt minska  bostads- 
 bristen bland särskilda 
 målgrupper till år 2030

Nuläge Sundsvall

Ungdomar och studenter
Enligt nationell statistik från Hyresgästföreningen år 
2017, var 24 procent i åldersgruppen 20–27 år hemma
boende hos sina föräldrar, trots att de ville flytta till ett 
eget boende. De allra flesta är män. Så hög har nivån 
inte varit sedan 1997 års undersökning. 2015 var mellan 
20–30 procent av 20–24åringarna i Sundsvall hemma
boende hos sina föräldrar. Länsstyrelsen sammanställer 
årligen en bostadsmarknadsanalys. För 2020 rapporteras 
i denna analys ett underskott på lägenheter för ungdo
mar samt ett överskott på studentbostäder i Sundsvall.

Äldre och personer med funktionsnedsättning
Enligt Länsstyrelsens bostadsmarknadsanalys råder ett 
underskott på särskilda boenden i Sundsvall, både i dag 
samt på fem års sikt. Situationen är densamma för perso
ner med funktionsnedsättning, det vill säga. ett underskott 
på både servicebostäder och gruppbostäder i Sundsvall41.

40 Norm 2, skapades 1965. Hushållet räknas som trångbott om det bor mer än två personer per rum (kök och vardagsrum oräknade).  
Norm 3, skapades 1974. Hushållet räknas som trångbott om det bor mer än en person per rum (vardagsrum och kök oräknade).  
Sammanboende par förutsätts dela sovrum. Personer i ensamhushåll räknas inte som trångbodda enligt någon av normerna.

41 Bostadsmarknadsanalys 2020 Västernorrlands län, Länsstyrelsen Västernorrland Publikation nr 2020:06.

Hemlöshet
Enligt Socialstyrelsens kartläggning år 2017 var 662 
 personer i Sundsvall hemlösa. 366 av dessa var i situa
tion 3, det vill säga. att de bor i någon av socialtjänstens 
särskilda boendelösningar. 161 stycken befann sig i situ
ation 4, det vill säga. i ett tillfälligt boende hos kompi
sar, bekanta, familj eller släktingar. 49 personer befann 
sig i akut hemlöshet. Sundsvalls kommun erbjuder 
”Bostad först” till hemlösa personer med missbruk eller 
beroende och/eller psykisk sjukdom.

Våldsutsatta kvinnor
I Sundsvall blir våldsutsatta kvinnor aktualiserade 
hos kommunens bostadssociala grupp, BOS–gruppen. 
 Statistik saknas om hur många våldsutsatta kvinnor  
i Sundsvalls kommun som har behov av eget boende 
samt som har fått behovet av eget boende tillgodosett.

Vräkningar av barnfamiljer
Sundsvall har en nollvision för vräkningar av barn
familjer. I Sundsvall sjönk andelen verkställda vräk
ningar (antal/100 000 invånare.) från 26 stycken år 2018, 
20 stycken 2019 och 11 stycken 2020. Under samma tids
period var antalet barn som varit med om en vräkning 
ett barn år 2018, tio barn år 2019 samt noll barn år 2020. 

Nyanlända
Det rådde ett underskott på bostäder för nyanlända  
i Sundsvall år 2019. Bostadsmarknadsläget för anvisade 
nyanlända i Sundsvalls kommun var dock i balans och 
för självbosatta nyanlända rådde överskott år 2020.

Bostäder i allmännyttan
I Sundsvall fanns år 2018 cirka 59 hyresrätter i allmän
nyttan per 1000 invånare. År 2017 var siffran 57 och år 
2016 var den 58. I Umeå fanns år 2018 108 hyresrätter  
i allmännyttan per 1000 invånare. Motsvarande siffra  
för Gävle var 144 och för Östersund 61.

Exempel på indikatorer till mål 2*
• Hyresrätter i allmännyttan, antal/1000 invånare. (Kolada) 

samt jämförelse med Umeå/Gävle/Östersund
• Hemlöshet (Socialstyrelsens öppna jämförelser)
• Verkställda vräkningar (avhysningar) (Kolada/Analysarena)
• Erbjuder Bostad först till hemlösa personer  

med missbruk eller beroende och/eller  
psykisk sjukdom, (Ja/Nej) (Kolada)

• Antal våldsutsatta kvinnor i behov av eget boende 
(Analysarena)

• Antal våldsutsatta kvinnor i behov av eget boende som 
fått behovet tillgodosett (Analysarena)

• Underskott av sociala kontrakt (Ja/Nej) (Analysarena)
• Underskott av trygghetsboenden (Ja/Nej) (Analysarena)

• Underskott av tillgänglighetsanpassade bostäder (Ja/
Nej) (Analysarena)

• Antal unga som bor hos sina föräldrar men önskar eget 
boende (Hyresgästföreningen nationellt/Analysarena 
enkät)

• Andel unga som saknar förstahandskontrakt/egen 
bostad (Analysarena enkät)

• Bostadsmarknadsläget i kommunen, anvisade 
nyanlända, (Överskott/Balans/Underskott) (Kolada)

• Bostadsmarknadsläget i kommunen, nyanlända, 
(Överskott/Balan/Underskott) (Kolada)

• Bostadsmarknadsläget i kommunen, självbosatta 
nyanlända, (Överskott/Balans/Underskott) (Kolada).

* Könsuppdelad statistik där det finns.
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Mål 3:  
Väsentligt minska boende-
segregationen42 till år 2030

Nuläge Sundsvall
Såsom står beskrivet i Strategin för social hållbarhet är 
en målformulering som styr mot en ökad befolknings
blandning är att föredra framför en målformulering av 
ett blandat bostadsbestånd. Nedan följer en tabell som 
visar utvecklingen av ett antal indikatorer. Det är samma 
indikatorer som används för att följa upp den politiska 
huvudprioriteringen om att utjämna sociala skillnader  
i levnadsvillkor mellan invånare i Sundsvall.

42 Boendesegregationen definieras utifrån befolkningssammansättningen inom ett område och utgår ifrån variablerna i Den sociala kompassen, 2018.

Tabell 3: Indikatorer boendesegregation  
utifrån delområde 

Tabell 3 visar statistik för sju stycken indikatorer kopplade till 
boendesegregation. De grönmarkerade fälten visar värden 
som innebär små utmaningar medan rödmarkerade fält innebär 
större utmaningar. Gula fält befinner sig däremellan. Indikatorn 
födda utanför EU28 saknar gul markering. Både höga och låga 
andelar är rödmarkerade, då de visar på större boendesegre-
gation. Grönmarkerade är de värden som ligger i mitten och 
således är mer integrerade områden än övriga.  
*2015 fanns ingen folkbokförd på Norra Kajen.

Område

År 2015 2021 2015 2019 2015 2020 2015 2020 2015 2020 2015 2020 2015 2020

Sundsvalls kommun 7,1 7,3 3,3 2,7 32 22 80,2 81,5 222 253 37,1 39,8 7,0 8,8

Nacksta 16,3 16,7 12,3 9,2 44 30 55,9 61 159 182 32,4 33,3 27,8 34,7

Kvissleby 13,3 9,7 6,0 4,9 48 31 68,6 75,7 170 207 23,1 26,2 7,1 8,7

Bredsand 20,3 16,0 15,4 10,4 36 29 62,5 70 184 212 23,4 26,7 26,2 24,2

Sundsbruk 10,5 11,9 6,6 4,8 51 40 70,5 70,6 189 213 21,6 22,5 10,3 13,3

Skönsberg 11,5 12,9 8,0 6,7 42 29 70,0 74 192 218 28,5 30,4 17,5 22,9

Ljustadalen 9,5 13,1 5,3 4,5 48 30 75,4 76,2 209 232 23,6 26,5 9,2 14,4

Indal-Liden 6,1 5,6 1,6 1,7 40 28 83,1 83,1 205 233 23,0 24,9 1,5 2,9

Stöde 7,1 7,2 1,7 2,3 36 26 81,3 82,9 207 235 24,5 26,0 2,6 3,8

Centrum 5,9 6,0 2,3 2,3 23 18 76,2 76,4 215 249 43,7 43,8 8,5 11,6

Norrmalm 6,8 8,0 2,8 4,4 27 21 80,4 77,9 234 254 50,4 47,3 7,3 10,9

Granloholm 7,5 7,1 3,4 2,6 41 32 78,8 80,8 227 256 42,3 45,1 9,7 9,4

Granlo 5,5 4,6 1,1 0,8 28 20 84,1 87,1 227 257 43,8 48,7 3,7 3,8

Skönsmon 6,6 6,5 2,5 2,1 24 16 84,2 85,1 222 258 35,6 39,8 4,4 7,0

Bergsåker 8,0 7,6 4,5 4,3 31 19 81,1 82,4 227 258 38,8 44,6 7,8 9,9

Matfors 4,9 5,2 1,1 0,9 33 21 85,3 86,4 232 262 32,1 35,3 1,7 1,9

Njurundabommen/Mjösund 4,4 5,0 1,1 1,1 27 18 87,8 87,5 238 263 28,7 31,7 2,0 2,5

Haga 5,3 6,3 1,6 1,8 25 18 84,5 85 229 265 49,3 51,9 5,7 7,5

Kovland 4,5 4,9 0,8 0,8 28 16 88,8 87,9 235 267 31,8 35,5 1,7 2,7

Södermalm 5,9 6,3 2,3 2,1 22 17 83,8 82,3 237 269 48,2 49,7 5,4 6,7

Klockarberget 5,1 4,5 0,5 0,3 24 13 85,2 89,4 249 271 36,4 37,3 1,5 1,8

Njurunda glesbygdsområde 4,3 4,1 0,8 0,5 33 18 84,0 86,6 239 273 30,3 34,9 2,0 2,1

Svartvik 6,1 6,6 1,9 2,6 29 16 83,4 84,3 244 273 35,5 39,1 3,4 4,4

Norra Kajen * 2,1 * 1,2 * 12 * 87,2 * 274 * 50,7 * 5,1

Bosvedjan 4,4 4,4 0,6 1,0 26 17 85,5 86,6 242 274 44,8 49,3 4,8 6,3

Essvik 5,3 5,8 1,4 1,3 28 21 86,3 85,5 242 279 34,3 38,5 2,3 3,4

Tunadal 3,9 4,6 0,8 2,4 26 12 87,5 86,3 246 284 50,5 50,5 3,8 5,2

Alnö 4,5 5,5 1,6 1,3 28 18 86,0 86,2 253 286 41,9 44,4 2,7 4,2

Sidsjön 3,6 5,5 1,2 1,3 30 47 86,7 80 245 286 43,6 41,8 1,4 3,6

Öråker 6,0 5,0 1,2 0,6 14 8 90,4 93,9 233 287 28,7 31,6 1,4 1,7

Skottsund/Nyland 4,0 2,5 0,8 0,3 24 14 89,4 90,1 253 289 43,0 47,0 2,9 3,6

Bergsåker oml 4,8 4,9 1,6 0,7 22 16 89,8 91,5 242 298 33,0 39,0 1,4 1,4

Sidsjö-Böle 3,7 4,7 1,2 1,2 20 15 88,0 88,5 273 315 58,2 61,0 4,1 4,7

Andel (%) 
födda 

utanför EU28
Andel (%) 
arbetslösa 

Andel (%) av 
befolkningen med 

ekonomiskt 
bistånd

Antal 
sjukdagar 

(ohälsotal)

Andel (%) 
förvärvsarbe

tande Nettoinkomst

Andel (%) med 
eftergymnasial 

utbildning
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Inom ramen för den politiska huvudprioriteringen om 
att utjämna sociala skillnader finns fem prioriterade 
områden utifrån socioekonomisk sammansättning bland 
invånare i olika stadsdelar. Dessa är: Nacksta, Kvissle

43  I tabellen med indikatorer redovisas Ljustadalen och Sundsbruk var för sig då de tillhör olika NYKO–områden.

by, Bredsand, Skönsberg och Ljustadalen/Sundsbruk43. 
För att tydligare beskriva utvecklingen i de prioriterade 
 områdena följer här ett antal diagram över de mest rele
vanta indikatorerna.

Definitioner av indikatorer i tabell 3
• Andel (procent) arbetslösa – andel personer i området 

18–64 år som är öppet arbetslösa eller i program med 
aktivitetstöd. 

• Andel (procent) av befolkningen med ekonomiskt 
bistånd – andel personer i området över 20 år med 
ekonomiskt bistånd. 

• Antal sjukdagar (ohälsotal) – Det genomsnittliga 
antalet dagar för personer boende i området 16–64 
år. Ohälsotalet beräknas genom att summan av dagar 
med utbetald sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, 
rehabiliteringspenning samt dagar med sjuk- och 
aktivitetsersättning divideras med befolkningen. 

• Andel (procent) förvärvsarbetande – Andel personer 
boende i området 20–64 år med arbete. 

• Nettoinkomst  - Medianinkomsten i tusentals kronor för 
samtliga boende i området över 20 år. Nettoinkomst är 
summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster 
minus skatt och övriga negativa transfereringar. 

• Andel (procent) med eftergymnasial utbildning – Andel 
personer boende i området 20–64 år med 3-årig 
eftergymnasial utbildning eller eftergymnasial utbildning 
mindre än 3 år. 

• Andel (procent) födda utanför EU28 – Andel personer  
i området födda utanför EU28.

 Källa: SCB
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Diagram 1:  
Utveckling arbetslöshet prioriterade  
områden 2015–2021
Arbetslösheten har minskat påtagligt i Bredsand och 
Kvissleby. Ökat har den dock framförallt gjort i Ljus
tadalen, men även i Skönsberg och Sundsbruk, samt 
något i Nacksta. För Sundsvalls kommun som helhet är 
arbetslösheten i princip oförändrad mellan åren. 

Ekonomiskt bistånd

Diagram 2:  
Utveckling ekonomiskt bistånd  
prioriterade områden 2015–2019
Andelen av befolkningen som uppbär ekonomiskt bi
stånd har minskat i alla områden. Störst är minskningen 
i Bredsand, följt av Nacksta. För Sundsvalls kommun 
som helhet finns även uppgifter från år 2020, men då 
ingår även barn. Den siffran har minskat från 4,3 procent 
år 2015 till 1,2 procent år 2020.
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Andel förvärvsarbetande 

Diagram 4:  
Utveckling förvärvsarbete  
prioriterade områden 2015–2020
Andelen personer som förvärvsarbetar har ökat i alla 
områden. Störst är ökningen i Bredsand och Kvissle
by, följt av Nacksta. Dock från en något lägre nivå än 
 övriga vilket innebär att de fortfarande är de områden 
med lägst andel förvärvsarbetande.

Antal sjukdagar (ohälsotal)

Diagram 3:  
Utveckling sjukdagar prioriterade  
områden 2015–2020
Antalet sjukdagar (det så kallade ohälsotalet) har 
minskat i alla prioriterade områden, samt för Sundsvalls 
kommun som helhet. Störst är minskningen i Ljusta
dalen och Kvissleby, med 18 respektive 17 färre sjuk
dagar år 2020 jämfört med år 2015.
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Andel med eftergymnasial utbildningNettoinkomst 
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Diagram 5:  
Utveckling nettoinkomst  
prioriterade områden 2015–2020
Nettoinkomsten har ökat i alla områden. Störst är 
ökningen i Kvissleby följt av Bredsand och Skönsberg. 
Årsinkomsten har ökat med 37 tusen kronor i Kvissleby, 
med 28 tusen kronor i Bredsand och 26 tusen kronor  
i Skönsberg. Utveckling i Kvissleby och Bredsand 
skulle kunna ha ett samband med den minskade arbets
lösheten i dessa två områden. I Sundsvalls kommun som 
helhet har nettoinkomsten ökat med 31 tusen kronor.

Diagram 6:  
Utveckling eftergymnasial utbildning  
prioriterade områden 2015–2020
Andelen med eftergymnasial utbildning har ökat i alla 
områden sedan 2015, liksom i Sundsvalls kommun som 
helhet. Störst är ökningen i Bredsand och Kvissleby.
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Andel födda utanför Europa

Diagram 7:  
Utveckling personer födda utanför Europa 
 prioriterade områden 2015–2020
Andelen födda utanför Europa har ökat något  
i  Sundsvalls kommun mellan 2015 och 2020. I de 
 prioriterade områdena är ökningen störst i Nacksta, 
Skönsberg och Ljustadalen.

44 Ohälsotalet är ett mått på hur många dagar under ett år som försäkringskassan betalat ut  
ersättning för sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning och aktivitetsersättning.

45 Statistiken finns inte könsuppdelad på områdesnivå.
46 Ett ohälsotal på 40 dagar eller mer.

Mål 4:  
Väsentligt öka andelen hälso-
främjande miljöer i områden 
med hög ohälsa till år 2030 

Nuläge Sundsvall

Allmänt hälsoläge i Sundsvall
Såsom redovisades i målområde 3 är andelen invånare 
i Sundsvall som skattar sin egen hälsa som bra eller 
 mycket bra 70 procent år 2018. Kvinnor ligger på 67 pro
cent och män på 72 procent. Ohälsotalet44 finns nedbrutet 
på områdesnivå för år 2015. Såsom tabell 2 och 3 ovan 
visar, finns det stora skillnader mellan olika bostadsom
råden i Sundsvall. Högst ohälsotal har Sundsbruk med 
51 sjukdagar. Övriga områden som har 40 sjukdagar eller 
högre är Granloholm, Indal/Liden, Ljustadalen, Sköns
berg, Kvissleby och Nacksta. Bland resterande områden 
ligger den stora majoriteten på ett tal mellan 20 och 30 
sjukdagar. Bland ungdomarna i Sundsvall är andelen 
som skattar sin egen hälsa som bra eller mycket bra be
tydligt högre bland killar än bland tjejer. Bland killarna 
var andelen år 2018 88 procent i årskurs 8 och 82 procent  
i gymnasiets år 2. Bland tjejerna var motsvarande siffror 
61 procent respektive 59 procent.

Fysisk aktivitet relaterat till  
bostadsområden med ohälsa
År 2020 i Sundsvall var 64 procent av kvinnorna och 
65 procent av männen fysiskt aktiva minst 150 minuter 
i veckan. För ungdomarna finns resultat uppdelat på 
områdesnivå för kommunens olika bostadsområden. Då 
målet syftar till att öka andelen hälsofrämjande miljöer i 
områden som idag har ohälsa, kommer fokus här att ligga 
på de områden som har låga resultat samt de områden 
som har ett ohälsotal på 40 dagar eller mer (det vill säga. 
Sundsbruk, Granloholm, Indal–Liden, Ljustadalen, 
Skönsberg, Kvissleby och Nacksta)45. I årskurs 8 är ande
len ungdomar som tränar regelbundet lägst i Indal/Liden 
(64 procent) samt Skönsberg (69 procent). Resterande 
bostadsområden i Sundsvall ligger på 80 procent och 
uppåt. Övriga områden med högt ohälsotal46 har följ
ande värden: Sallyhill/Nacksta (87 procent), Ljustadalen/
Sundsbruk (89 procent) och Granloholm (84 procent). 

I år 2 i gymnasiet finns lägst andel som tränar regel
bundet i Stöde (60 procent), Ljustadalen/Sundsbruk 
(57 procent) och Indal/Liden (59 procent). Resterande 
bostadsområden i Sundsvall ligger på 70 procent och 
uppåt. Övriga områden med högt ohälsotal har följande 
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Exempel på indikatorer till mål 3*
• Andel öppet arbetslösa – utifrån områden  

i Den sociala kompassen (SCB)
• Andel med ekonomiskt bistånd – utifrån  

områden i Den sociala kompassen (SCB)
• Ohälsotal – utifrån områden i Den  

sociala kompassen (SCB)
• Andel förvärvsarbetande – utifrån områden  

i Den sociala kompassen (SCB)
• Arbetsinkomst (median) – utifrån områden  

i Den sociala kompassen (SCB)
• Andel med eftergymnasial utbildning – utifrån 

områden i Den sociala kompassen (SCB)
• Andel bef 0–19 år – utifrån områden  

i Den sociala kompassen (SCB)
• Andel bef över 65 år – utifrån områden  

i Den sociala kompassen (SCB).

* Könsuppdelad statistik där det finns.
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värden: Sallyhill/Nacksta (72 procent), Granloholm (70 
procent) och Skönsberg/Korsta (79 procent). 

Friluftsliv relaterat till det bostadsområde man bor i 
Ungdomar i årskurs 8 som regelbundet är ute i  naturen47 
på sin fritid var 2018 lägst i Skönsberg/Korsta (25 
procent). Resterande bostadsområden i Sundsvall ligger 
mellan cirka 50 och 65 procent. Övriga områden med 
högt ohälsotal48 har följande värden: Sallyhill/ Nacksta 
(48 procent), Skönsberg (56 procent), Ljustadalen/
Sundsbruk (62 procent), Indal/Liden (84 procent) och 
Granloholm (57 procent). 

I år 2 i gymnasiet är andelen även där lägst i Sköns
berg/Korsta (26 procent). Relativt låga värden återfinns 
även för Ljustadalen/Sundsbruk (36 procent) samt för 
Bredsand (39 procent). Övriga bostadsområden ligger 
mellan cirka 45 och 60 procent. Övriga områden med 
högt ohälsotal49 har följande värden: Sallyhill/Nacksta 
(46 procent), Ljustadalen/Sundsbruk (36 procent), Indal/
Liden (71 procent) och Granloholm (58 procent). 

I friluftsvaneundersökningen (år 2014) fick boende 
i Sundsvall svara på hinder till varför de inte kunde 
utöva sin viktigaste sommar respektive vinteraktivitet 
i den utsträckning som de önskade. Som skäl till varför 
de inte kunde utöva den viktigaste sommaraktiviteten 
uppgav 29 procent att de saknade tillgång till lämpliga 
platser/områden i närheten av sin bostad och 14 procent 
att de inte hade möjlighet att ta sig till lämpliga 
platser/områden med allmänna kommunikationer. 
Som skäl till varför de inte kunde utöva den viktigaste 
vinteraktiviteten uppgav 23 procent att de saknade 
tillgång till lämpliga platser/områden i närheten av 
sin bostad och 14 procent att de inte hade möjlighet 
att ta sig till lämpliga platser/områden med allmänna 
kommunikationer.50 Att uppleva sig otrygg när man 
vistas i naturområden inom gångavstånd från sin bostad 
är en annan fråga i undersökningen. Här uppgav 30 
procent att de upplever otrygghet i dessa lägen.51

47 Andel som i Ungdomsenkäten Lupp 2018 svarar att de på sin fritid är ute i naturen en gång i veckan eller mer.
48 Ett ohälsotal på 40 dagar eller mer.
49 Ett ohälsotal på 40 dagar eller mer.
50 Undersökningen innehöll fler svarsalternativ, men dessa tre orsaker bedöms vara mest relevanta i relation till hälsofrämjande miljöer.
51 Andelen som svarat någon gång ibland, ganska ofta eller alltid på om de upplever otrygghet.
52 Andel som i Ungdomsenkäten Lupp 2018 svarar att de på sin fritid spelar teater, skapar musik eller dansar en gång i veckan eller mer.
53 Ett ohälsotal på 40 eller mer.
54 Ett ohälsotal på 40 eller mer.
55 Andel som i Ungdomsenkäten Lupp 2018 anger att de är medlem i en förening.
56 Ett ohälsotal på 40 eller mer.
57 Ett ohälsotal på 40 eller mer.
58 Andel som i Ungdomsenkäten Lupp 2018 svarar att de går på ungdomens hus, fritidsgård eller liknande en gång i veckan eller mer.
59 Andel som i Ungdomsenkäten Lupp 2018 svarat ja på frågan om de saknar fritidsaktiviteter där de bor.

Ungdomars kultur– och fritidsaktivitet  
i olika bostadsområden
Ungdomars kulturella utövande52 är i årskurs 8 lägst  
i Njurunda (17 procent) och Bergsåker/Granlo/Kovland 
(17 procent). Övriga bostadsområden i Sundsvall ligger 
mellan cirka 20 och 40 procent. Områden med högt 
ohälsotal53 har följande värden: Sallyhill/Nacksta (40 
procent), Skönsberg (31 procent), Ljustadalen/Sunds
bruk (20 procent), Granloholm (31 procent) och Indal/
Liden (21 procent). I år 2 i gymnasiet är andelen lägst 
i Bredsand (åtta procent) och Ljustadalen/Sundsbruk 
(12 procent). Resterande bostadsområden i Sundsvall 
ligger på cirka 20–35 procent. Övriga områden med högt 
ohälsotal54 har följande värden: Sallyhill/Nacksta (21 
procent), Skönsberg/Korsta (19 procent), Granloholm 
(21 procent) och Indal/Liden (35 procent). 

Ungdomars föreningsaktivitet55 är i årskurs 8 lägst  
i Indal/Liden (33 procent) samt Bredsand (44 procent). 
Resterande bostadsområden i Sundsvall ligger mellan 
cirka 50 och 70 procent. Övriga områden med högt 
ohälsotal56 har följande värden: Sallyhill/Nacksta (57 
procent), Skönsberg (56 procent) och Granloholm (68 
procent). I år 2 i gymnasiet är andelen lägst i Skönsberg/
Korsta (29 procent) samt Indal/Liden (35 procent). 
Resterande bostadsområden i Sundsvall ligger på cirka 
40–55 procent. Övriga områden med högt ohälsotal57 
har följande värden: Sallyhill/Nacksta (50 procent) och 
Granloholm (40 procent). Resterande bostadsområden  
i Sundsvall ligger på cirka 40–55 procent.

Ungdomar som besöker fritidsgård58 i årskurs 
8 är lägst i Sidsjön/Mårternsro (2 procent) samt 
Skönsmon/Östermalm/Södermalm (7 procent). Övriga 
bostadsområden i Sundvall ligger mellan cirka tio och 
30 procent. I de områden med högst ohälsotal är värdena 
följande: Sallyhill/Nacksta (33 procent), Skönsberg 
(19 procent), Ljustadalen/Sundsbruk (25 procent), 
Granloholm (28 procent) och Indal/Liden (52 procent). 

Ungdomar som saknar fritidsaktiviteter där de bor59 är 
i årskurs 8 högst i Indal/Liden (50 procent), Bredsand (39 
procent) och på Alnö (39 procent). Resterande områden 
i Sundsvall ligger mellan cirka 20 och 30 procent. I 
övriga områden med högst ohälsotal är värdena följande: 
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Sallyhill/Nacksta (22 procent), Skönsberg (25 procent), 
Ljustadalen/Sundsbruk (32 procent) och Granloholm 
(27 procent). I år 2 i gymnasiet är andelen högst i Indal/
Liden (65 procent), Sidsjön/Mårtensro (51 procent), 
Stöde (48 procent) och på Alnö (55 procent). Resterande 
bostadsområden i Sundsvall ligger mellan cirka 30 
och 45 procent. I övriga områden med högst ohälsotal 
är värdena följande: Sallyhill/Nacksta (30 procent), 
Skönsberg/Korsta (46 procent), Ljustadalen/Sundsbruk 
(49 procent) och Granloholm (43 procent).

Andelen ungdomar i årskurs 8 som upplever att det 
finns saker att göra men som tycker att det är svårt att 
ta sig dit60 är högst i Stöde (50 procent), Matfors (49 
procent), Indal/Liden (46 procent) och Skönsberg/
Korsta (53 procent). Resterande bostadsområden i 
Sundsvall ligger mellan cirka 20 och 40 procent. I övriga 
områden med högst ohälsotal är värdena följande: 
Sallyhill/Nacksta (38 procent), Skönsberg (12 procent), 
Ljustadalen/Sundsbruk (32 procent) och Granloholm 
(42 procent). I år 2 i gymnasiet är andelen högst i Stöde 
(76 procent), Indal/Liden (76 procent) och Bredsand (54 
procent). Resterande bostadsområden i Sundsvall ligger 
mellan cirka 25 och 45 procent. I övriga områden med 
högst ohälsotal är värdena följande: Sallyhill/Nacksta (31 
procent), Skönsberg/Korsta (40 procent), Ljustadalen/
Sundsbruk (45 procent) och Granloholm (28 procent).

Barns miljörelaterade hälsa 
I Folkhälsomyndighetens Miljöhälsorapport 2021 mäts 
barns miljörelaterade hälsa. Resultaten visar att andelen 
barn i Sverige som varje dag vistas i grönområden har 
minskat betydligt över tid, från 78 procent 2003 till 49 
procent 2019. Barn med utrikes födda vårdnadshavare 
och barn som bor trångt vistas mer sällan i grönområden 
jämfört med andra barn. 15 procent av barnen bor 2019 i 
en bostad där något fönster vetter mot en större gata el
ler trafikled. 2003 var den siffran 22 procent, vilket  visar 
på en förbättring. Andelen 12åringar som är mycket 
störda av trafikbuller i hemmiljön 2019 är sju procent.61 
Ovanstående statistik finns inte specifikt för Sunds
vall. Statistik över barn som i sin hemmiljö utsätts för 
 tobaksrök finns däremot för Sundsvall. En förbättring 
har skett över tid och andelen som utsätts för tobaksrök 
har minskat från 12 procent år 2015 till åtta procent 2018. 

60 Andel som i Ungdomsenkäten Lupp 2018 svarat stämmer helt eller stämmer delvis  
på påståendet ”det finns saker att göra men det är svårt att ta sig dit”.

61 Jämförande statistik från 2003 saknas.

Exempel på indikatorer till mål 4*  
(områdesnivå där statistik finns tillgänglig)
• Ohälsotal, invånare 16-64 år (Statisticon)
• Invånare, 16-84 år, med bra självskattat  

hälsotillstånd (HLV)
• Ungdomars bedömning om sin egen hälsa (LUPP)
• Invånare, 16-84 år, som är fysisk aktiva minst  

150 minuter per vecka (Kolada)
• Ungdomar som tränar/idrottar på sin fritid (LUPP) 
• Ungdomars tillgång till fritidsaktiviteter  

där de bor (LUPP) 
• Ungdomar som upplever att det finns saker att  

göra men att det är svårt att ta sig dit (LUPP)
• Andelen ungdomar som är ute i naturen (LUPP)
• Andelen ungdomar som är medlem  

i någon förening (LUPP) 
• Ungdomar som spelar teater, skapar  

musik eller dansar (LUPP)
• Ungdomar som går på ungdomens hus,  

fritidsgård eller liknande. (LUPP)
• Andel som känner sig hindrade att utöva aktiviteter 

i den utsträckning man önskar pga brist på 
lämpliga platser/områden i närheten av bostaden 
(Friluftsvaneundersökning Sundsvalls kommun)

• Andel som känner sig hindrade att utöva aktiviteter 
i den utsträckning man önskar pga att man inte har 
möjlighet att ta sig till lämpliga platser/områden med 
allmänna kommunikationer (Friluftsvaneundersökning 
Sundsvalls kommun)

• Andel som upplever otrygghet i samband med vistelser 
i naturområden inom gångavstånd från bostaden 
(Friluftsvaneundersökning Sundsvalls kommun)

• Andel som är nöjda med sin skolgård (Analysarena)
• Andel barn som vistas i grönområden, Sverigenivå 

(Folkhälsomyndighetens Miljöhälsorapport)
• Barns utsatthet för luftföroreningar utomhus, 

Sverigenivå (Folkhälsomyndighetens Miljöhälsorapport)
• Trafikbuller i barns hemmiljö, Sverigenivå 

(Folkhälsomyndighetens Miljöhälsorapport)
• Tobaksrökning i hem där barn i 8 månaders ålder 

finns, andel (procent) (Kolada).

* Könsuppdelad statistik där det finns.
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Rättighetsperspektiv

62 I statistiken finns både heltidsanställda och heltidsarbetande. Som heltidsanställd har man möjlighet att arbeta  
heltid om man vill, men behöver inte göra det i praktiken. Som heltidsarbetande arbetar man heltid i praktiken.

63 Inklusive pedagogisk omsorg.
64 Enkäten ”Hälsa på lika villkor”, Region Västernorrland, Folkhälsomyndigheten.
65 Svarsalternativen var: Inte alls, I viss utsträckning, I hög utsträckning.

Målsättning:  
Väsentligt minska 
 diskriminerande strukturer  
till år 2030

Nuläge Sundsvall

Jämställdhet
När det gäller heltidsarbete är skillnaderna stora mellan 
könen. Statistik finns för kommunalt anställda och år 
2020 var 82 procent av männen heltidsarbetande62. Mot
svarande siffra för kvinnorna var 65 procent. År 2019 
var sifforna desamma som 2020. År 2018 var 81 procent 
av männen och 65 procent av kvinnorna heltidsarbetan
de. Skillnaden mellan kvinnors och mäns heltidsarbete 
har således inte förändras något under perioden. 

Såsom presenterades under målområde 1 (Arbete) 
och målet om sysselsättning (mål 4) finns skillnader 
mellan kvinnor och män inom kommunens verk sam
hetsområden. Enligt statistiken är köns skillnaderna 
i heltidsarbete störst inom förskola och fritidshem63 
(inklusive pedagogisk omsorg), kultur och fritid samt 
vård och omsorg. Inom förskola och fritidshem är 
skillnaden 15 procentenheter (män 94 procent och 
kvinnor 79 procent). Inom kultur och fritid är skillnaden 
elva procentenheter (män 91 procent och kvinnor 
80 procent). Inom vård och omsorg är skillnaden 16 
procentenheter (män 83 procent och kvinnor 67 procent).

Andelen tillsvidareanställda i kommunen var år 
2020 82 procent för kvinnor och 70 procent för män. 
För kvinnorna är detta en ökning sedan 2018 med tre 
procentenheter, men en minskning för männen med  
en procentenhet.

År 2018 och 2019 var kvinnors mediannettoinkomst  
i Sundsvall 83 procent av männens.

Sjukfrånvaron i kommunen var år 2020 5,1 procent för 
män och 9,0 procent för kvinnor. Kvinnors sjukfrånvaro 
har ökat med cirka en procentenhet sedan 2018 och män 
med cirka en halv procentenhet.

Uttaget av föräldradagar är inte jämställt mellan 
kvinnor och män. År 2020 tog männen i Sundsvall ut 30 
procent av föräldrapenningdagarna och kvinnorna 70 
procent. Männen tog vidare ut 38 procent av    

VABdagarna (det vill säga tillfällig föräldrapenning 
för vård av barn) och kvinnorna 62 procent av VAB
dagarna. Männens uttag har ökat marginellt sedan 2018, 
då det var 29 procent för föräldrapenningdagar och 36,5 
procent för VAB–dagar.

Funktionsnedsättning
Andelen med funktionsnedsättning varierar över tid på 
ett sådant sätt att det är svårt att avgöra om någon egent
lig tidtrend finns. Under åren 2017–2020 var andelen 
med funktionsnedsättning i Sverige 21 procent, 23 pro
cent kvinnor och 20 procent män. I Västernorrlands län 
under åren 2017–2020 uppgav64 22 procent att de hade 
en funktionsnedsättning. 27 procent av kvinnorna och 17 
procent av männen. Funktionsnedsättning är vanligare 
med ökande ålder, allra vanligast är det bland de äldsta 
(65–84 år). Andelen personer med funktionsnedsättning 
är lägre bland personer med hög utbildningsnivå jämfört 
med personer med låg utbildningsnivå.

En lägre andel kvinnor med funktionsnedsättning 
arbetar jämfört med män med funktionsnedsättning, 
medan motsvarande könsskillnad inte alls är lika uttalad 
bland personer som inte har en funktionsnedsättning. 
Fler personer med funktionsnedsättning skattar sin hälsa 
som dålig jämfört med övrig befolkning. Stillasittande 
fritid, fetma, daglig rökning och låg konsumtion 
av frukt och grönt är vanligare bland personer med 
funktionsnedsättning jämfört med övrig befolkning. 
Det är betydligt vanligare bland personer med 
funktionsnedsättning än bland övriga att önska stöd att 
ändra dessa levnadsvanor jämfört med övrig befolkning.

Myndigheten för delaktighet följer upp kommunens 
funktionshinderarbete. På frågan ”I vilken utsträckning 
finns tillgänglighet för personer med funktionsnedsätt
ning?” var svaret från Sundsvall år 2020 ”I viss 
utsträckning”65.

I Friluftsvaneundersökningen från 2015 i Sundsvall 
uppgav sju procent att de inte kan utöva sin viktigaste 
sommarfriluftsaktivitet i den utsträckning de önskar på 
grund av funktionsnedsättning. Fem procent uppgav 
detsamma för sin viktigaste vinteraktivitet.

Ålder
Sjukfrånvaron bland kommunalt anställda i Sundsvalls 
kommun finns uppdelat utifrån åldersgrupper. Sjuk
frånvaron i gruppen under 30 år var 5,4 procent år 2020. 
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För gruppen 30–49 år var den samma år 7,9 procent och 
för gruppen över 49 år var den 9,3 procent. Sjukfrånvaron 
tenderar alltså att öka med åldern, vilket även statistiken 
för tidigare år visar. Skillnaderna mellan åldersgrupperna 
har även ökat jämfört med 2018, där den yngsta gruppen 
minskat sjukfrånvaron med 1,7 procentenheter, mellan
gruppen ökat sjukfrånvaron med 0,6 procentenheter och den 
äldsta gruppen ökat sjukfrånvaron med 1,4 procentenheter.

Sexualitet
I Ungdomsenkäten LUPP uppgav 3,4 procent av eleverna 
i årskurs 8 att deras sexuella läggning var homosexuell 
eller bisexuell år 2018. Motsvarande siffra bland de unga 
i år 2 i gymnasiet var 9,1 procent. I årskurs 8 angav 4,8 
procent att de inte vill definiera sin sexuella läggning.  
I år 2 i gymnasiet angav 3,7 procent detta. Andelen som 
var osäkra på sin sexuella läggning eller inte visste var 
4,5 procent i årskurs 8 och 2,4 procent i år 2 i gymnasiet. 

Ungdomar med annan sexuell läggning mår sämre 
än heterosexuella. Vid en jämförelse av det allmänna 
hälsotillståndet66 mellan gruppen heterosexuella och 
gruppen som identifierar sig med en annan sexuell 
läggning framkommer följande bild. År 2018 angav 75 
procent av de heterosexuella i årskurs 8 att deras hälsa 
var mycket bra eller ganska bra. Motsvarande siffra för 
gruppen med annan sexuell läggning var 67 procent. 
I år 2 i gymnasiet uppgav samma år 73 procent av de 
heterosexuella att de deras hälsa var mycket bra eller 
ganska bra. I gruppen med annan sexuell läggning 
uppgav 50 procent detta. 

Etnisk tillhörighet
Utrikes födda har en betydligt svagare ställning på 
 arbetsmarknaden än inrikes födda. Som kommun be
höver man arbeta aktivt med att anställa utrikes födda 
medarbetare. I Kolada finns ett balanstal som jämför hur 
stor del av de utrikes födda som är anställda i kommunen 
i relation till deras storlek i befolkningen. Ett tal på 1,0 
betyder att det råder en balans mellan dessa två. Ett tal 
mindre 1,0 visar på en lägre andel utrikes födda bland an
ställda än i befolkningen. I Sundsvalls kommun var detta 
balanstal 0,9 procent år 2018 och 1,0 procent år 2019.

Vid en jämförelse av ungdomars allmänna hälso
tillstånd67 utifrån födelseland uppger utrikes födda 
ungdomar i högstadiet ett något bättre hälsotillstånd än 
svenskfödda ungdomar. I gymnasiet finns ingen skillnad 
mellan de två grupperna. År 2018 angav 78 procent av 
de utlandsfödda ungdomarna i årskurs 8 att deras hälsa 
var mycket bra eller ganska bra. Motsvarande siffra för 
gruppen ungdomar födda i Sverige var 73 procent.  

66  Frågan i enkäten är: ”Under de senaste sex månaderna, hur bedömer du din hälsa, hur du mår eller känner dig?”
67  Frågan i enkäten är: ”Under de senaste sex månaderna, hur bedömer du din hälsa, hur du mår eller känner dig?”
68  Med finsk anknytning ingår personer upp till tre generationer tillbaka.
69  Enligt de kartläggningar som gjorts bland annat av Stiftelsen Gaaltije, Sydsamiskt kulturcentrum, på uppdrag av Sundsvalls museum.
70  Kartläggningen gjordes i form av en enkät som gick ut till anställda i kommunen genom kommunens intranät.
71  Med anledning av att inrättandet av finskspråkig äldreomsorg utreddes.

I år 2 i gymnasiet uppgav 69 procent av de utlandsfödda 
ungdomarna och 69 procent av de svenskfödda ung
domarna att deras hälsa var mycket bra eller ganska bra.

Nationella minoriteter
Antalet finländare i Sundsvall (födda i Finland), var år 
2020 1 196 personer. Av dessa var 726 personer över 65 
år. Antalet personer över 65 år beräknas växa under de 
kommande åren, varav fler är kvinnor än män. Enligt 
SCB:s statistik från 2018 var personer med finsk an
knytning68 7,5 procent av Sundsvalls befolkning. Antalet 
finskfödda sjunker, medan antalet personer födda i 
Sverige med finsk anknytning ökar. 

Antalet samer som är berättigade att rösta på Same
tingsvalet är omkring 200 personer. Utöver röst berätt
igade bor ett okänt antal i Sundsvall med samisk 
anknytning. Antalet personer som identifierar sig som 
samer är okänt, men historiskt har det funnits flera 
samiska bosättningar i Sundsvall.69

Inom Sundsvalls kommun genomfördes år 2014 
en kartläggning över vilka språkkompetenser inom 
minoritetsspråken som fanns bland medarbetarna  
i kommunen.70 Resultatet av kartläggningen var:

• Finsktalande, 101 personer
• Meänkielitalande, 39 personer
• Samisktalande, 8 personer

År 2019 gjordes av genomlysning av antalet anställda 
som talar finska inom kommunens vård och omsorgs
verksamhet.71 Där framkom att 44 personer talade finska.
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Exempel på indikatorer*
• Heltidsarbetande månadsavlönade, kvinnor i relation  

till män, kommun, andel (procent) (Kolada)
• Heltidsarbetande månadsavlönade utifrån kommunalt 

verksamhetsområde, andel (procent) (Kolada)
• Sjukfrånvaro kommunalt anställda (procent),  

kvinnor i förhållande till män (Kolada)
• Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel  

av antal dagar (procent) (Kolada)
• Tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut  

av män, andel av antal dagar (procent) (Kolada)
• Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns 

mediannettoinkomst, andel (procent) (Kolada) 
• Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 

(Fråga: I vilken utsträckning finns tillgänglighet för 
personer med funktionsnedsättning?) (Myndigheten 
för delaktighet)

• Brukarbedömning daglig verksamhet LSS  
– Brukaren får bestämma om saker som är viktiga,  
andel (procent) (Kolada)

• Andel som uppger att de har en funktionsnedsättning  
i Västernorrland (procent) (HLV, Region Västernorrland)

• Andel som känner sig hindrade att utöva 
aktiviteter i den utsträckning man önskar pga 
funktionsnedsättning (Friluftsvaneundersökning 
Sundsvalls kommun)

• Anställda utrikes födda, kommun, balanstal (Kolada)
• Språkkompetens minoritetsspråk, kommunanställda 

(Analysarena)
• Sjukfrånvaro för kommunalt anställda tre 

åldersgrupper (Under 30 år, 30-49 år, Över 49 år), 
(procent) (Kolada).

* Könsuppdelad statistik där det finns.
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