
SÅ BLEV VI ÅRETS 
FOLKHÄLSOKOMMUN  



Mandatfördelning efter valet 2014 

Socialdemokraterna 11 

Moderata samlingspartiet 10 

Folkpartiet liberalerna 3 

Miljöpartiet de gröna 3 

Sverigedemokraterna 4 

Sorundanet 3 

Vänsterpartiet 3 

Centerpartiet 2 

Kristdemokraterna 1 

Pensionärspartiet 1 

Samtliga partiers mandat 41 



Så beskriver vi Nynäshamn 

Nynäshamn är en expansiv 

skärgårdskommun endast  

30 minuter med motorväg från 

Globen. Här finns naturupplevelser 

i lättåtkomlig ytterskärgård, en 

livskraftig landsbygd och en stad 

granne med havet. Här ser du den 

fria havshorisonten från fastlandet.  

Här finns frihet att utvecklas. 



Nynäshamn en del av Stockholms regionen 
på 

 gott och ont 
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• En gammal bruksort där företagen tidigare tog ett stort ansvar 
 
• Nära till huvudstaden med alla fördelar och nackdelar det för 

med sig samt en hamnstad för genomresande 
 
• Stora förändringar har skett de senaste 10 åren 



Främsta utmaningar för Nynäshamn 
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• Delaktighet och inflytande – Låg tillit hos befolkningen, lägre 
valdeltagande än riket  

• Ekonomisk och social trygghet – en befolkning med låg 
socioekonomisk situation, lågutbildad befolkning, många 
äldre, kort medellivslängd 

• Trygga och goda uppväxtvillkor – Färre som går ut 
grundskolan med gymnasiebehörighet än både länet och 
riket, få som läser vidare på akademisk nivå 

• Ökad hälsa i arbetslivet – Höga ohälsotal främst bland 
kvinnor, den psykiska ohälsan ökar  

• Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från 
narkotika och doping, samt minskade skadeverkningar av 
överdrivet spelande – Alkoldödligheten är hög, många 
röker och narkotika användandet har ökat 



Motivering till priset 
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Ett genomtänkt och gediget folkhälsoarbete 

- med tydligt fokus mot målet att uppnå 

en jämlik hälsa - som på ett föredömligt 

sätt knyts samman med arbetet för en 

hållbar utveckling. 

Kommunen har en väl utvecklad 

”policycirkel” med tydliga mål baserade på 

kartläggning av folkhälsan och dess 

bestämningsfaktorer. Utöver det antas även 

en kvalitetssäkrad implementering och en 

detaljerad och kritisk uppföljning för att 

formulera nya mål.  

Bild Moroten 



Med tydligt fokus mot målet att uppnå en 
jämlik hälsa 
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2006-2011 Många 
projektsatsningar 
med syfte att 
förbättra 
kunskaperna i 
organisationen 

 

 2012-2015 

En samlad satsning med 
fokus på tre sociala 
investeringar 

- Hälsofrämjande skola 

- Fritid för alla 

- Ungdomsteam 

 

Tydligare 
projektstruktur, 
uppföljning och krav på 
extern utvärdering  

 

 2016-2019 

Folkhälsostrategi 

Fokus på den redan 
befintliga verksamheten 

Sociala investeringar med 
fokus på den psykiska 
hälsan 

- Processledare med 
fokus på tidiga insatser 

- Utvecklad öppenvård 

- Jaget, laget och 
uppdraget –ett friskt 
arbetsliv 

 

Ökade krav på 
samordning, uppföljning, 
mål och resultat fokus 
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Verksamheternas 
resurs och 
produktionsmål 

Folkhälsostrategins 
delmål 

Kommunalt 
övergripande mål 

Målprocesser  



Sjukdomsförebyggande och 
hälsofrämjande arbete i verksamheterna 

med hjälp av folkhälsostrategi 
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Särskilda 
projektsatsningar med 

hjälp av utvecklingsmedel  

Satsningar som bekostas av 

befintliga resurser inom 

kommunens verksamheter 
 



Övergripande mål och strategins delmål 
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Ett exempel: 

Övergripande kommunalt mål: 
Studieresultat inom kommunens utbildningsverksamheter förbättras 
 



Exempel på strategier 
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Vidareutveckla kollegialt lärande, handledning som 
verktyg för professionsutveckling, stöd av 
specialpedagoger samt inför stödstrukturer för 
kompensatorsikt och elevfokuserat arbetssätt på alla 
skolor. 
 
Utveckla pedagogiska utemiljöer som väcker 
rörelseglädje, nyfikenhet och engagemang på, och i nära 
anslutning till kommunens förskolor och skolor 
 
Utveckla metoder för tidig upptäckt bland barn och 
ungdomar som riskerar att fara illa på grund av riskbruk, 
missbruk eller psykisk ohälsa hos föräldrar eller annan 
närstående 
 



Policycirkel 
för sociala 
investeringar 
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Kvalitetssäkrad implementering och 
detaljerad och kritisk uppföljning 
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Plan – Planera genom att beskriva  och kartlägga nuläge, idé, målgrupp, tydliga 
avgränsningar, samhällskostnad kontra kostnad för satsningen, satsningens effektmål, 
aktiviteter och aktivitetsmål, uppföljning och utvärdering samt förslag på framtid 
implementering 
 
Do- Genomförande i verksamheterna. Statusrapporter till politiker årligen, extern 
processutvärderare och uppföljning av samhällsekonomiska kostnader och investeringar. 
Påbörja implementering i ordinarie verksamhet. Slutrapport till KS 
 
Study – Studera resultaten av processutvärderingar, effektutvärderingar , 
samhällsekonomisk analys och projektledarens och projektanställdas reflektioner.  
 
Act-  Agera efter nya lärdomar och nuläge 
 
 



Resultat 
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2006-2011 
27 genomförda sociala 
investeringar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultat: 
Ökade kunskaper om 
folkhälsoarbete och 
sociala insatser inom 
organisationen 
Ökad kreativitet 
 
Verksamhets 
utveckling 

2012-2015 
3 genomförda 
sociala investeringar 
med fokus på goda 
uppväxtvillkor 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultat: 
-Ungdomsteam 
-Utåtriktat 
fritidsledarskap och 
bättre möjligheter 
för funktions-
nedsatta att delta 
- Metoder för 
hälsofrämjande 
skolutveckling som 
idag är etablerade. 
 
Verksamhets 
utveckling  
 
 



Några folkhälsosatsningar genom åren 
som idag är implementerade 

• Nya tider - heltid för alla 
• Socialsekreterare placerad hos 

polisen 
• Sommarjobb för alla ungdomar 
• Springskolgårdar för rörelse och 

UV skydd 
• Hälsosamma skolluncher 

 
 
 
 
 

• Fixartjänst 
• Förbättrad sex och 

samlevnadsundervisning 
• Kulturvecka 
• Hälsosamtal för äldre 
• Mobila skolteam 
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Satsningar mellan 2012-2015 
samlade i en rapport  
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Framtidens globala, nationella och 
lokala utmaning 
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”Samhället är alltid 
pågående. Vi kommer 
aldrig fram men vi kan 
ha en inriktning”. 
Vad är vår inriktning? 

Hur kan vi få ihop kittet 
(ramverk) mellan de olika 
strukturerna för bästa 
anpassning till ett hållbart 
samhälle och för den 
enskilda individen? 

Utmaning 

Vision 

Utmaning 

Övergripan
de mål 

Ramverk 

Ramverk 

  Utmaning 

   Ramverk 

    Utmaning 

  Utmaning 

  Handling 

   Ramverk 

    Ramverk 

  Ramverk 

Övergripande 
mål 

Delmål 

Vision 

Aktivitetsmål 

Vår kommunala utmaning! 
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TACK! 

http://www.nynashamn.se/Kommun-
och-politik/Om-Nynashamns-
kommun/Folkhalsa.html 

E-mail: 
catherine.forsberg@nynashamn.se 


