
FOLKHÄLSA I NYNÄSHAMN 



Fakta Nynäshamn
• Ca 27 000 invånare

• Ca 2900 företag

• 1 900 soltimmar per år

• 100 mil kust i 

kommunen

• 1 852 antal öar

• Ingen boende har längre än 9 

kilometer till havet

• 5 pendeltågsstationer

• 2 internationella färjeförbindelser, 

Polen och Lettland

• Färjeförbindelse med Gotland



Nynäshamn har utmaningar

Medellivslängden är lägre än länet och 
rikets genomsnitt 

Färre har eftergymnasial utbildning än länet 
och riket

Fler tjänar under 60% av 
medianinkomsten i jämförelse med 
länets genomsnitt



Nynäshamn startade 2006 en långsiktig folkhälsosatsning 

Människorna! 
De egna invånarna är kommunens 

främsta tillgång.

VARFÖR?



Kommunens budget 2015

Mellan 8 -11 
miljoner kronor per 
år går till 
utvecklingsmedel 
för 
folkhälsosatsningar

Förskola 11%

Grundskola 24%

Gymnasieskola 10%

Vuxenutbildning 1%
Kultur- och fritid 4%

Teknisk verksamhet 
4%

Äldreomsorg och 
funktionshindrade 

området 26%

Individ- och 
familjeomsorg 9%

Räddningstjänst 2%

Folkhälsomedel 0,4%

Politisk verksamhet 
1%

Ledning och 
administration 8%



Resurser i kommunens 
folkhälsoarbete

Särskilda satsningar med hjälp 
av utvecklingsmedel inom 

förvaltningar

Förebyggande och 
hälsofrämjande satsningar som 

betalas av befintliga resurser 
inom kommunens verksamheter

Kommunens verksamheter

Folkhälsomedel

Folkhälsosamordnare



Under en 10 årsperiod har ett aktivt utvecklingsarbete skett 
tack vare de särskilt avsatta medlen. Det har resulterat i:

• Ökad kreativitet

• Engagerade medarbetare

• Ökade kunskaper i kommunens 
verksamheter

• Förnyade och förbättrade verksamheter

• Utvecklat samarbete med lokalsamhället



Folkhälsoarbetet syftar till:

Nynäshamns folkhälsoarbete

• Få bort ohälsosam konsumtion 
av alkohol och tobak  samt helt 
få bort konsumtion av 
narkotika

• Hälsofrämjande levnadsmiljöer

• Allas rätt till goda uppväxtvillkor



Process
1 års period



Riktlinjer för folkhälsosatsningar

• Samtliga utvecklingssatsningar ska använda PDSA (plan, do, study, 
act) modellen och kommunens projektstyrningsmodell

• Samtliga satsningar ska sätta SMART(A) mål (specifika, mätbara, 
realistiska, tidsatta)

• En extern utvärdering ska alltid ske i kostsammare satsningar

• En samhällsekonomisk analys ska genomföras i planeringsfasen

• En ekonomisk plan ska alltid finnas redan vid start för vidare 
implementering efter projektidens slut  (3 år)



Projektmodell

Övergripande 
målsättning

Vad vill vi uppnå 
långsiktigt

Projektmål

Vad vill vi uppnå 
med hjälp av 

projektet

Aktivitet
Årliga 

Uppföljningar

Utvärdering:

aktivitetsmått

effektmått

Implementering
i ordinarie 

verksamhet



Några utvecklingssatsningar genom åren som idag är 
implementerade

• Nya tider - heltid för alla

• Sommarjobb för alla ungdomar

• Springskolgårdar för rörelse och 
UV skydd

• Fixartjänst
• Kulturveckor
• Hälsosamtal för äldre
• Hälsosamma skolluncher



Våra tre senaste folkhälsosatsningar

• Tillgänglig fritid åt alla

• Socialtjänstens Ungdomsteam

• Hälsofrämjande skolutveckling i 
Sorunda



Några resultat

Fler klarar kunskapskraven i grundskolanNågra resultat 2015!

Fler klarar kunskapskraven i 
grundskolan

Mindre antal 
ungdomsplaceringar

Färre röker och 
brukar alkohol

Färre i 
arbetslöshet

Minskad andel flickor och 
kvinnor med övervikt och 
fetma

Mindre andel är 
stillasittande



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

Eller kontakta:
Liselott Vahermägi – liselott.vahermagi@nynashamn.se
Catherine Forsberg – catherine.forsberg@nynashamn.se

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

