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Förord 
 
Hälsa är alltid i centrum som ett väsentligt och avgörande värde i människors liv och en 

förutsättning för en hållbar samhällsutveckling. En god hälsa bland Ronnebyborna är en av de 

viktigaste faktorerna för tillväxt, utveckling och välfärd i kommunen. Policyn är gemensam 

för det folkhälsopolitiska arbetet i kommunen.  

 

Ett flertal aktörer bidrar både direkt och indirekt till att förbättra befolkningens hälsa på olika 

sätt. Kommun och landsting är särskilt viktiga aktörer med stora möjligheter att medverka till 

en positiv utveckling av folkhälsan. Folkhälsan angår samtidigt många andra så som 

arbetsförmedling, arbetsgivare och det civila samhället. Alla har möjlighet att påverka 

folkhälsan och alla har ett ansvar. 

  

Folkhälsopolicyn för Ronneby kommun visar på utvecklingsbehov och innehåller förslag på 

vad som behöver göras för att uppnå målen. Den ska vara ett stöd för nämndernas, bolagens 

och förvaltningars planering vid årliga verksamhetsplaner och beskriva hur intentionerna i 

folkhälsopolicyn kan uppnås. Den riktar sig till alla nämnder, förvaltningar och bolag i 

kommunen.  

 

Folkhälsoarbetet i Ronneby handlar om att skapa förutsättningar för goda levnadsvillkor, 

livsmiljöer och levnadsvanor bland befolkningen. Utifrån de nationella målområdena för 

folkhälsa ger policyn underlag för folkhälsoarbete utifrån fyra målområden; delaktighet och 

inflytande i samhället, barn och ungas uppväxtvillkor, fysisk aktivitet och alkohol, narkotika, 

dopning, tobak och spel. Prioriteringar av områden har tagits fram genom Folkhälsoprofil 

2012, som beskriver hälsoläget och utvecklingen över tid för befolkningen i Ronneby 

kommun i jämförelse med länet och riket. Under 2012 presenterade Landstinget Blekinge 

Folkhälsorapport Blekinge 2011 – Tillsammans kan vi göra skillnad. Prioriteringar av 

målområden utgår även från denna rapport. 

 

Policyn har utarbetats av folkhälsorådet1 som verkar under kommunstyrelsen.  

 

Förhoppningarna är att denna policy ska stödja utvecklingen av ett långsiktigt och 

framgångsrikt arbete för en god och jämlik hälsa i Ronneby kommun.  

 

 

 

 

Roger Fredrikson (m)   Roger Gardell (fp) 

Kommunstyrelsens ordförande   Folkhälsorådets ordförande  

Ronneby kommun     Ronneby kommun  

 

 
                                                           
1 Folkhälsorådet består av Roger Gardell (fp) ordf., Margareta Yngvesson (s), Ola Svensson (rp), Ingrid Karlsson 
(s), Claes Diurhuus (m), Omid Hassib (v), Thomas Håkansson (c), förvaltningschefer från 
utbildningsförvaltningen Tommy Ahlquist, socialförvaltningen Birgitta Ratcovich och fritid- och 
kulturförvaltningen Tommy Johansson samt kommunens folkhälsosamordnare Sofie Ceder.    
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1. Inledning  

 
Policyns övergripande mål är en god och jämlik folkhälsa. Målet anknyter till det nationella 

folkhälsomålet ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för 

hela befolkningen” och dess målområden. Det anknyter också till Ronneby kommuns 

övergripande mål; fler jobb, attraktivt boende, en bra skola, omsorg, socialtjänst, miljö och 

levande kultur och fritid.  

 

Kommunen bedriver en omfattande och bred verksamhet som har grundläggande betydelse 

för befolkningens hälsa. På flera olika sätt bidrar kommunens arbete till att nå det 

övergripande målet för folkhälsan. Kommunernas verksamhet är relevant för samtliga elva 

nationella målområden och i vissa fall har kommunen huvudansvaret för frågorna. Flera 

områden benämns inte som folkhälsofrågor men har ändå grundläggande betydelse för de 

livsvillkor och livsmiljöer som främjar en god hälsa. Exempel på detta är barnomsorg och 

skola, socialtjänst, äldreomsorg samt samhällsbyggnads- och miljöfrågorna. Kommunen har 

dessutom en betydelsefull roll som arbetsgivare med många anställda. 

 

Alla nämnder, förvaltningar och bolag inom kommunen ska genom att belysa hur den egna 

verksamheten påverkar hälsan och kommunens befolkning, skapa egna åtgärder samt arbeta 

för att uppnå folkhälsopolicyns övergripande mål. Arbetet ska följas upp genom 

årsredovisningar från respektive nämnd och bolag samt för kommunen som helhet genom ett 

folkhälsobokslut.  

 

Policyn är indelad i tre delar; utgångspunkter, insatsområden och hur policyn ska genomföras. 
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2. Utgångspunkter för folkhälsoarbete i Ronneby kommun   
 

2.1 Nationella målområden & hälsans bestämningsfaktorer 
 

Policyn utgår från det nationella målet för folkhälsopolitiken ”att skapa samhälleliga 

förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen” och ska genomföras 

inom ramen för de elva nationella målområdena. Målområdena omfattar allt från goda 

levnadsvillkor till livsmiljöer och levnadsvanor. 

 

1. Delaktighet och inflytande i samhället 

2. Ekonomiska och sociala förutsättningar 

3. Barns och ungas uppväxtvillkor 

4. Hälsa i arbetslivet 

5. Miljöer och produkter 

6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

7. Skydd mot smittspridning 

8. Sexualitet och reproduktiv hälsa 

9. Fysisk aktivitet 

10. Matvanor och livsmedel 

11. Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel 

 

Hälsan är ett mångfacetterat begrepp och därmed svår att fånga och beskriva på ett rättvisande 

sätt. Hälsan påverkas av en mängd faktorer, de så kallade hälsans bestämningsfaktorer, vilka 

finns på olika nivåer i individens tillvaro. Sambandet mellan hälsa, individ och samhälle 

illustreras i nedanstående bild. 

 

 
 

Bild: Hälsans bestämningsfaktorer, bearbetning av Landstinget Blekinge. 
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2.2 Jämlik hälsa 
 

Alla människor bör få optimala förutsättningar för en god hälsa. Att uppnå en jämlik hälsa är 

således en av de största utmaningarna för folkhälsoarbetet. Ambitionen är att förbättra allas 

hälsa och samtidigt minska skillnaderna. Den ojämlika hälsan är inte i första hand ett 

medicinskt problem utan en socialpolitisk fråga. Bristen på jämlika villkor i hälsa utmärks av 

att: 

 

 Skillnaden i hälsa är systematisk så att vissa grupper har sämre hälsa som grupp än andra. 

 Skillnaderna genereras av samhälleliga processer snarare än biologiska. 

 Skillnader uppfattas därför som orättvisa eftersom samhälleliga processer i princip är 

påverkbara.  

 

Ett tecken på att folkhälsan i Sverige blivit bättre att vi lever allt längre. Det kan dock 

konstateras att det finns skillnader i hälsa mellan könen och olika socioekonomiska grupper, 

vilket visar på att hälsan varken är jämlik eller jämställd. Ett exempel är att personer med kort 

utbildning har sämre hälsa än dem med längre utbildning. I yrkesverksamma åldrar är 

dödligheten mer än dubbelt så hög bland personer med enbart förgymnasial utbildning som 

bland dem med eftergymnasial utbildning och skillnaden har ökat sedan början av 1900-talet.  

 
2.3 Social hållbarhet 
 

Social hållbarhet och folkhälsa är begrepp som är mycket nära förknippade med varandra. 

Begreppet social hållbarhet knyter an till det övergripande målet i folkhälsopolitiken. 

Begreppet används bland annat för att beskriva arbetet med folkhälsa, urban utveckling, 

jämställdhet och mångfald, mänskliga rättigheter, kultur, delaktighet och inflytande samt 

brottsförebyggande arbete.  

 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har uppmärksammat den ojämlika hälsan och har 

jämlik hälsa och välfärd som en prioriterad fråga. Man belyser speciellt tre insatsområden 

som har stor påverkan på människors hälsa; uppväxtvillkor, utbildning/sysselsättning och en 

hållbar livsmiljö. Utgångspunkter för arbetet är de rekommendationer som förts fram i 

Världshälsoorganisationens (WHO:s) rapport Closing the gap 2008, kallad Marmotrapporten.  
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2.4 Folkhälsa i livets olika skeden   

 

Förutsättningar för en god hälsa och behovet av stöd skiftar i livet. Barn och unga, unga 

vuxna, vuxna mitt i livet och äldre har alla sina specifika problem och möjligheter.  
 

Barn och ungdomar (0-18 år)  

Barn och ungdomar är en viktig målgrupp att rikta folkhälsoinsatser till. Förhållanden under 

barn- och ungdomsåren har stor betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan under hela 

livet. Många barn och ungdomar lever under utsatta förhållanden, exempelvis i familjer där 

det förkommer våld, riskbruk eller missbruk av alkohol eller andra droger eller svåra 

ekonomiska förhållanden, som gör att de inte kan leva samma liv som sina kamrater. Då 

Folkhälsoprofil 2012 saknar omfattande data om barn och ungdomars hälsa och 

levnadsvillkor görs en bedömning av prioriteringar utifrån det generella hälsoläget i landet. 

Områden som framkommer är dock vikten av att främja fysisk aktivitet, det 

drogförebyggande arbetet samt att underlätta för barn och ungdomar som växer upp i 

ekonomiskt utsatta hushåll.  

 

Unga vuxna (16-24 år) och vuxna mitt i livet (25-64 år)  

Målgruppen omfattar den största befolkningsgruppen i kommunen och är därför angelägen att 

prioritera. Stora utmaningar i denna grupp är arbetslöshet och psykisk ohälsa. 

 

Äldre (över 65 år) 

Då Ronneby liksom riket har en ökad andel äldre i befolkningen och en förhållandevis hög 

medelålder bör kommunen fokusera på ett hälsosamt åldrande, såväl av ekonomiska som 

hälsomässiga skäl. Det finns goda möjligheter att påverka äldres hälsa genom att satsa på 

social gemenskap och stöd, trygghet och säkerhet, meningsfullhet och delaktighet samt fysisk 

aktivitet och goda matvanor. 

 

2.5 Arenor för folkhälsoarbete  
 

För att förverkliga det övergripande målet, en god och jämlik folkhälsa, och de fyra 

målområdena är arenaperspektivet ett framgångsrikt arbetssätt. Arenor är platser där 

människor samlas och kan nås. Exempel på arenor är skolor, fritidsgårdar, bibliotek, 

äldreboende, daglig verksamhet, arbetsplatser, bostadsområden och frivilligorganisationer. De 

kan vara mobiliserande och ge en helhetsbild av människors och gruppers vardagsverklighet, 

eftersom det är där som människor tillbringar en större del av sina liv.  

 

De aktörer som befinner sig på dessa arenor har en nyckelfunktion i arbetet med att förebygga 

ohälsa och främja hälsa genom att skapa stödjande miljöer för en hälsofrämjande livsstil. Det 

kräver ett medvetet ledarskap och kunskap kring arenans betydelse för fysisk, psykisk och 

social hälsa. Aktörer inom skolan så som pedagoger och elevhälsan är exempel på aktörer 

som dagligen bedriver ett förebyggande arbete. De träffar i stort alla barn i kommunen. Det är 

därför viktigt att stödja dessa aktörer i deras roll och lyfta vikten av deras arbete för det 

långsiktiga folkhälsoarbetet.  
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2.6 Hälsoläget i Ronneby kommun 
 

Levnadsvanor så som rökning, alkohol, övervikt och fetma samt brist på fysisk aktivitet är 

alla faktorer som ökar risken för våra vanligaste folksjukdomar såväl hjärt- och kärlsjukdomar 

som olika former av cancer. Vilka levnadsvanor man väljer beror till stor del på den sociala 

och kulturella omgivningen man befinner sig i. De socioekonomiska förutsättningarna är 

också av allra störst vikt när det gäller val av levnadsvanor. Ekonomiskt utsatta och personer 

med kortare utbildning är grupper som har sämre hälsorelaterade levnadsvanor och mer 

ohälsa än personer med god ekonomi, arbete och lång utbildning.  

 

Nedan ges en sammanfattning av folkhälsoläget i Ronneby kommun utifrån Folkhälsoprofil 

2012. Folkhälsoprofilen baseras främst på statistik från befolkningsenkäten Hälsa på lika 

villkor och Statens folkhälsoinstituts kommunala basfakta för folkhälsoplanering, som är en 

sammanställning av registerdata från olika institutioner, bland annat Skolverket, 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Övriga uppgifter som har använts i profilen är 

statistik från Statistiska Centralbyrån, Socialstyrelsen och Brottsförebyggande rådet. 

Uppgifter om ungdomars drogvanor har inhämtas från Ronneby kommuns elevundersökning 

Hälsa och trivsel och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).  

 

Basfakta 

Folkmängden domineras av åldersgruppen 20-64 år. I åldersintervallet 65 år och äldre har 

Ronneby fler invånare än riksgenomsnittet. Medelåldern är något högre än genomsnittet för 

både länet och riket. Medellivslängden är på samma nivå som Blekinge och riket för kvinnor 

och något högre för män. Andelen utrikesfödda är något lägre än riket och länet i övrigt. 

Ronneby har liksom Blekinge ett negativt flyttningsnetto.  

 

Under vilka villkor lever vi? 

Andelen förvärvsarbetande i åldern 20-64 år är något lägre än genomsnittet för länet och riket. 

Arbetslösheten är liksom i Blekinge högre än riket och då främst i åldersgruppen 18-24 år.   

 

Män och kvinnor i Ronneby har lägre disponibel årsinkomst än genomsnittet i riket. Det är 

betydligt fler män än kvinnor som ligger över höginkomstgränsen i Ronneby. Ungefär en 

femtedel av Ronnebys befolkning ligger under låginkomstgränsen, vilket är i nivå med riket. 

Ensamstående föräldrar är särskilt utsatta. 

 

Av barnen lever ca 11,5 % i ekonomiskt utsatta hushåll. Andelen är betydligt högre bland 

barn med utländsk härkomst, där mer än vart tredje barn lever i ekonomiskt utsatta hushåll.  

 

Ohälsotalet2 är högre i Ronneby än i riket och länet. I Ronneby har kvinnorna i likhet med 

riket högre ohälsotal än männen och högst ligger ohälsotalet i åldersgruppen 55-64 år.  

 

Behörigheten till gymnasiet bland eleverna i årskurs 9 ligger på samma nivå som i riket. Fler 

flickor är behöriga till gymnasiet än pojkar. Generellt ligger Ronneby kommun under 

riksgenomsnittet när det gäller eftergymnasial utbildning.  

 

                                                           
2 Ohälsotalet är ett mått på utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, 

sjukersättning och aktivitetsersättning från socialförsäkringen per försäkrad 16-64 år. Ohälsotalet innehåller 
inte dagar med sjuklön från arbetsgivare (SCB). 
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Valdeltagandet är högre än genomsnittet för riket och då även för förstagångsväljare. Ett 

generellt folkhälsoproblem är lågt socialt deltagande och andelen med låg tillit till andra 

människor. 

 

Antalet anmälda brott och våldsbrott har minskat de senaste åren, vilket skiljer sig från riket i 

helhet. Utifrån Polismyndigheten i Blekinges trygghetsmätning känner sig kommuninvånarna 

i Ronneby generellt trygga.  

 

Det finns vissa belägg för en koppling mellan låg födelsevikt och sämre uppväxtvillkor. När 

det gäller andelen med låg födelsevikt ligger Ronneby ca 10 % högre än både Blekinge län 

och riket.  

 

Hur lever vi? 

Stillasittande fritid ökar bland både kvinnor och män och andelen kvinnor som motionerar 

regelbundet är lägre än länet och riket. Åldersgruppen 25 år och yngre är i större utsträckning 

än andra åldersgrupper i Ronnebys befolkning inaktiva. I Ronneby är andelen elever som inte 

har godkänt i ämnet Idrott och hälsa i årskurs 9 högre än både Blekinge och riket.  

 

Andelen vuxna med övervikt och fetma är lägre jämfört med länet och riket. Det dagliga 

intaget av frukt och grönt är lågt. Förekomst av hjärt- och kärlsjukdom är högre än 

genomsnittet för riket bland kvinnor men lägre bland män.  

 

I Ronneby är andelen som röker dagligen väsentligt högre än i Blekinge och riket och då 

främst bland kvinnor. Daglig rökning är högst bland kvinnor i åldersgrupperna 16-29 och 41-

60. I jämförelse med Blekinge och riket har andelen dagligrökare inte minskat i lika hög 

uträckning över tid. Snusandet minskar bland män men är högre i Ronneby än i länet och 

riket. 

 

Riskabla alkoholvanor minskar bland både män och kvinnor och även anmälda rattfylleribrott 

minskar. Bland elever i årskurs 9 är andelen som uppger att de druckit sig berusade högre än 

riket. Andelen har dock minskat markant både i Ronneby och i riket de senaste åren då främst 

bland flickorna. Andelen med riskabla spelvanor bland män och kvinnor är på samma nivå 

som länet och riket.  

 

Hur mår vi? 

Självrapporterat hälsotillstånd har i en mängd studier visat sig ha ett starkt samband med 

ohälsa och dödlighet och är därför en indikator som är central för att följa hälsoutvecklingen i 

befolkningen över tid. På frågan ”Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? ” anger ca 93 

% av alla svenskar och Ronnebybor att de upplever sitt allmänna hälsotillstånd som bra.  

 

För att ge en mer nyanserad bild av det upplevda hälsotillståndet i befolkningen sammanställs 

resultatet från ett flertal frågor kring fysisk och psykisk hälsa. Vid denna sammanvägning 

anger 58 % av kvinnorna och 77 % av männen i Ronneby ett gott allmänt hälsotillstånd. 

Skillnaderna mellan män och kvinnor är större i Ronneby än Blekinge och riket. De senaste 

åren har skillnaderna mellan män och kvinnor i Ronneby ökat.     

 

Betydande skillnader ses även när det gäller utbildningsnivån bland medborgarna i Blekinge. 

Exempelvis anger ca 50 % av kvinnorna med förgymnasial utbildning och 85 % av männen 

med eftergymnasial utbildning i samma åldersgrupper ett gott allmänt hälsotillstånd.  
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Männens fysiska hälsotillstånd har förbättrats och kvinnornas har försämrats mellan perioden 

2005-2011. Bland männen i Ronneby uppger 54 % en god fysisk hälsa jämfört med 37 % av 

kvinnorna. Kvinnor i Ronneby ligger under genomsnittet för både länet och riket. En högre 

andel av dem med högst inkomst i Blekinge (65 %) anger en god fysisk hälsa, jämfört med 

dem med lägst inkomst (36 %).  

 

När det gäller självskattad psykisk hälsa mår kvinnor sämre än män, oavsett om man ser till 

kommunen, länet eller riket. Kvinnorna i Ronneby kommun skattar sin psykiska hälsa lägre 

(43 %) än kvinnor i både länet (45 %) än riket, medan förhållandet är omvänt för män. 

Skillnaderna mellan män och kvinnor har ökat mellan åren 2005-2011. Bland dem med låg 

inkomst är andelen med god psykisk hälsa märkbart lägre och då framförallt bland kvinnor 
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3. Insatsområden 
 

Övergripande mål - En god och jämlik folkhälsa  

Folkhälsoarbetet i Ronneby kommun ska leda till att hälsoläget förbättras för alla och att 

skillnaderna i hälsa minskar mellan olika grupper3 inom Ronneby och i jämförelse med länet 

och riket.  

 

Målet är överordnat samtliga målområden. Alla insatser ska planeras och genomföras så att de 

bidrar till att öka jämlikheten i hälsa.  

 

Målområde 1: Delaktighet och inflytande i samhället  

Att delta i sociala sammanhang ger goda hälsoeffekter. Ronneby ligger lågt när det gäller 

socialt deltagande, mätt genom andelen som varit aktiva i en förening eller studiecirkel det 

senaste året. Även andelen med låg tillit till andra människor är hög. Trots att denna statistik 

utgår från den vuxna befolkningen är det viktigt att främja delaktighet och inflytande i 

samhället från tidig ålder. Kommunen bör särskilt lägga vikt vid att stärka förmågan och 

möjligheten till social- och kulturell delaktighet för ekonomiskt och socialt utsatta personer 

samt vid barns, ungdomars, äldres och funktionsnedsattas möjligheter till inflytande och 

delaktighet i samhället.  

 

Övergripande mål inom området 

 Andelen som känner tilltro till andra människor ska öka.  

 Andelen barn och ungdomar som känner att de har möjlighet att påverka i frågor som 

berör dem ska öka.  

 Andelen som är aktiva i en förening eller studiecirkel ska öka.  

 

Detta kan göras för att uppnå målen:  

 Stärka människors tillit till andra. 

– Verka för en bra bostadsmiljö som inbjuder till kontakt, till exempel via lek eller andra 

gemensamma uteplatser.  

– Stöttning av frivilligorganisationer med uppsökande verksamhet. 

– Arbeta mot mobbning i skolan, föreningslivet, på fritiden och arbetsplatsen. 

 Ha ett barnrättsperspektiv, genusperspektiv och mångfaldsperspektiv i all kommunal 

planering och allt beslutsfattande. 

– Barn och unga görs delaktiga i planering, beslutsfattande och samhällets demokratiska 

processer genom exempelvis ungdomsdialoger, remissklasser och workshops.  

– Genom inflytande och delaktighet erbjuda ungdomar att skapa en meningsfull fritid.  

– Elevråd och klassråd erbjuds inspiration och kunskapsökning.  

– Brukarna blir tillfrågade om sina synpunkter och får återkoppling av resultatet. 

– Egeninflytande utökas i verksamheter genom t ex brukarrevisioner/brukarråd. 

 Samarbeta med föreningslivet och idrottsförbund för att öka deltagandet i 

fritidsaktiviteter. 

 

                                                           
3 Med olika grupper menas kvinnor och män med olika livsvillkor så som utbildning, sysselsättning och 
ekonomiska resurser (socioekonomi), levnadsförhållanden exempelvis boendemiljö, olika ursprung, med eller 
utan funktionsnedsättning samt olika faser i livet mm.  
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Målområde 2: Barns och ungdomars uppväxtvillkor   

Alla människor föds med olika förutsättningar bland annat beroende på den omgivande 

miljön. Att följa FN:s barnkonvention och ge alla barn möjlighet att växa upp under så goda 

omständigheter som möjligt, är ett av de tydligaste medlen för att värna om alla människors 

lika värde och ge förutsättningar för en hälsa på lika villkor.  

 

Barns relationer till sina föräldrar har stor betydelse för både den psykiska, fysiska och sociala 

hälsan under hela livet. Medan en god och förtroendefull relation mellan barn och föräldrar 

fungerar som en skyddsfaktor för barnen kan brister i hemmiljön påverka dem negativt. Det 

finns många tillfällen under ett barns uppväxt där föräldrar kan uppleva att de behöver någon 

form av stöd. Att utveckla kommunens stöd till föräldrar bör därför prioriteras högt. 

Orsakerna till bristande föräldrastöd kan vara många och exempelvis bero på sjukdom, 

bristande ekonomiska resurser, språkproblem mm. Kommunen ska därför i sina verksamheter 

aktivt verka för att kompensera för bristfälligt eller uteblivet föräldrastöd.  

 

Ronneby ligger högt när det gäller arbetslöshet och då i synnerhet bland ungdomar. I 

kombination med en hög utflyttning i de yngre åldersgrupperna, sätter det krav på att 

kommunen tillsammans med andra aktörer arbetar för att göra kommunen mer attraktiv för 

unga. Att skapa förutsättningar för försörjning och en meningsfull sysselsättning bör därför 

prioriteras. Bland Blekinges kommuner ligger Ronneby kommun högt avseende barn som 

lever i ekonomiskt utsatta hushåll4. Kommunen bör därför fokusera på vad kommunen kan 

göra för att begränsa effekterna för barn som lever i ekonomisk utsatthet. 

 

Övergripande mål inom området 

 Föräldrar erbjuds stöd i sitt föräldraskap under barnets hela uppväxt 1-17 år.  

 Antalet ungdomar som är öppet arbetslösa ska minska.  

 Andelen barn och ungdomar som befinner sig i ekonomiskt utsatta hushåll ska minska.  
 

Detta kan göras för att uppnå målen:  

 Tillhandhålla och utveckla universellt föräldrastöd5  under barnets hela uppväxt 1-17 år. 

– Erbjuda hälsofrämjande arenor och mötesplatser för föräldrar så som studiecirklar, 

tematiska föräldramöten i förskola/skola, universella föräldrastödsprogram/kurser riktade 

till alla föräldrar.  

– Utbildning av föräldrastödsaktörer i hälsofrämjande metoder och universella 

föräldrastödsprogram. 

– Utveckla en webbplats för föräldrastöd där tips, råd och bra länkar finns samlat. 

 Verka för rätt och möjligheter till utbildning, tillträde till arbetsmarknaden eller en 

meningsfull sysselsättning.  

– Utveckla och stärka kommunens informationsansvar för ungdomar under 20 år som 

inte fullgjort sin skolplikt men som inte är sysselsatta.  

– Erbjuda praktikplatser inom kommunens verksamheter. 

 Begränsa effekterna för barn som lever i ekonomisk utsatthet. 

– Ha ett barnperspektiv inom försörjningsstödet.  

– Erbjuda en helt kostnadsfri skola. 

– Erbjuda kostnadsfria fritids- och lovaktiviteter samt informera om dem.  

– Förhindra att barnfamiljer vräks.  

                                                           
4 Med barn som lever i ekonomisk utsatta hushåll menas familjer som lever under låg inkomststandard eller har 
försörjningsstöd, detta utifrån Rädda barnens indexmått för barnfattigdom.  
5 Universellt föräldrastöd vänder sig till alla föräldrar oavsett om man har problem eller inte (FHI).  
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Målområde 3: Fysisk aktivitet 

Regelbunden fysisk aktivitet6 har en stark effekt på fysisk och psykisk hälsa. Det är av 

betydelse hur vi utformar våra städer, bostadsområden, skol- och förskolegårdar, anläggningar 

för rekreation och idrott samt inomhusmiljöer. Även hur vi transporterar oss har betydelse för 

människors hälsa och olika former av fysisk aktivitet. Den allt mer stillasittande tillvaron 

utgör en stor riskfaktor och ett hot mot en god folkhälsa.  

 

Ca 15 % av Ronnebys befolkning har en stillasittande fritid och andelen elever i årskurs 9 

som inte har godkänt i ämnet Idrott och hälsa är högre än både Blekinge och riket. Det har 

visat sig att elever som inte är fysiskt aktiva på sin fritid också deltar i skolans 

idrottsundervisning i mindre utsträckning.  

 

Kommunen har exempelvis möjlighet att påverka och ge utrymme för daglig fysisk aktivitet 

inom barnomsorg och skola. Att främja äldres och funktionsnedsatta personers möjligheter till 

daglig aktivitet och utevistelse är också angeläget. 

 

Övergripande mål inom området  

 Andelen individer som är fysiskt aktiva enligt de svenska rekommendationerna ska öka. 

 

Detta kan göras för att uppnå målen: 

 Underlätta för aktiv transport. 

– God tillgång till gång- och cykelbanor, cykelparkeringar samt möjlighet att passera 

trafikleder säkert.  

– Avlämningsplatser där föräldrar kan släppa av sina barn och varifrån de kan promenera 

till skolan. 

 Tillgängliggörande av mötesplatser för alla, anpassade till funktionella hinder och behov 

som ålder, funktionsnedsättning, kultur, härkomst, socialgrupp och förmåga.   

– Samverkan mellan ”hårda” och ”mjuka” nämnder i fysisk planering. Ett bra verktyg för 

det kan vara social konsekvensanalys (SKA) eller barnkonsekvensanalys (BKA).  

 Integrera fysisk aktivitet i hela den kommunala verksamheten som i förskola/skola, 

fritidshem, fritidsgårdar, äldreboende, daglig verksamhet samt i den offentliga miljön.  

– Verka för att lekplatser, skolgårdar och förskolegårdar blir attraktiva för lek, rörelse och 

utomhuspedagogik.  

– Skapa mötesplatser utomhus som stimulerar till spontanidrott för ungdomar. 

 Underlätta och stimulera äldres och funktionsnedsattas möjlighet till ett fysiskt aktivt liv.  

– Skapa mötesplatser där man kan träffas och delta i fysiska aktiviteter.  

– Samarbeta med ideella föreningar som pensionärsföreningar och 

handikapporganisationer gällande sociala och fysiska aktiviteter för äldre och 

funktionsnedsatta  

 

                                                           
6 Alla vuxna från 18 år och uppåt, rekommenderas att vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 150 minuter i 
veckan. Intensiteten bör vara minst måttlig. Vid hög intensitet rekommenderas minst 75 minuter per vecka. 
Aktivitet av måttlig och hög intensitet kan även kombineras. Aktiviteten bör spridas ut över flera av veckans 
dagar och utföras i pass om minst 10 minuter. Rekommendationen för barn är 60 minuter fysisk aktivitet varje 
dag och bör omfatta både måttlig och hård aktivitet (Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet och antagna av 
Svenska Läkaresällskapet). 
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Målområde. 4: Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel  

 

Riskbruket av alkohol har minskat i Ronneby de senaste åren. En utmaning blir att bibehålla 

denna utveckling. Avseende tobak bör särskilt fokus läggas på att förebygga rökning i unga år 

och rökning bland gravida samt att skapa rökfria miljöer i kommunen. Avseende 

narkotikabruket bör åtgärder vidtas för att förändra attityder och beteenden. Detta då den 

liberala synen på droger generellt ökar i samhället.  

 

Målsättningarna för området utgår från regeringens samlade strategi för alkohol-, narkotika-, 

doping- och tobakspolitiken, ANDT – strategin 2011-2015.  

 

Övergripande mål inom området  

 Tillgång till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska. 

 Barn ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, dopning, tobak 

eller spel.  

 Antalet barn och unga som börjar använda tobak, narkotika och dopningsmedel eller 

debuterar tidigt med alkohol ska minska.  

 Antalet personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, 

narkotika, dopningsmedel, tobak eller spel ska minska.  

 

Detta kan göras för att uppnå målen:  

 Ha en fungerande tillsyn enligt tobaks- och alkohollagen. 

 Regelbundet kartlägga befolkningens drogvanor och sprida resultatet till kommunens 

verksamheter.  

 Arbeta aktivt för att skapa tobaks-, alkohol-, narkotikafria miljöer för barn och unga.  

– Arbeta för en tobaksfri skoltid, en bättre arbetsmiljö, skolklimat och hälsa.   

– Skolpolicy för hur skolan ska arbeta förebyggande, vilken elever, elevhälsa och lärare 

arbetar fram tillsammans.  

– Erbjuda snus- och rökavvänjning för elever och personal. 

– Tobakstillsyn på skolgårdar.   

– Erbjuda ett brett utbud av aktiviteter på eftermiddagar, kvällar, helger, skollov för 

flickor/pojkar i alla åldrar utifrån behov och intresseområden.   

– Stötta föreningslivet i det drogförebyggande arbetet. 

– Krav på drogpolicy inom föreningar med ungdomsverksamhet.   

– Samverkan med och ge stöd till studieförbund och frivilligorganisationer som arbetar 

förebyggande och uppsökande. 

 Ge information och utbildning samt bedriva opinionsbildning. 

– Genomföra utbildnings- och informationsinsatser till elever i grundskolan och på 

gymnasieskolan genom strukturerade möten under läsårsplaneringen. I syfte att öka deras 

kunskaper om fysiska och psykiska risker med alkohol, narkotika, dopning, tobak och 

överdrivet spelande.  

– Genomföra utbildnings- och informationsinsatser för föräldrar till barn i grundskolan 

och på gymnasiet, med teman som gränssättning, tonårsproblematik och 

drogförebyggande arbete.  

– Genom information via kommunala arenor som arbetsplatser, äldreboenden och daglig 

verksamhet öka befolkningens kunskaper kring risker med att utveckla ett skadligt bruk 

av alkohol, narkotika, dopning tobak och ett överdrivet spelade. 

– Kampanj mot langning riktad till föräldrar och vuxna över 20 år. 

 Erbjuda lämpliga stöd-, vård- och behandlingsinsatser.   
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4. Hur policyn ska genomföras  
 

Kommunens alla nämnder, förvaltningar och bolag ska lyfta fram hur respektive verksamhet 

påverkar folkhälsan i kommunen. På så sätt skapas ett hälsofrämjande synsätt. Åtgärder ska 

utformas i enlighet med policyn och på de områden där varje verksamhet har möjlighet att 

påverka hälsan och dess bestämningsfaktorer. Detta kräver kunskapsutveckling och ökad 

kompetens i organisationen. Olika delar av kommunen kommer därför att närma sig frågorna 

på olika sätt. Vissa kan ta sig an samhälleliga förutsättningar, andra arbetar med 

befolkningsdialog och vissa med att stödja enskilda individer.  

 

4.1 Framgångsfaktorer för folkhälsoarbete  
 

Långsiktighet och ledarskap 
För att folkhälsopolicyn ska bli framgångsrik krävs att arbetet bedrivs långsiktigt och 

integrerat i de olika verksamheterna. För det krävs engagemang hos såväl politiker som 

verksamhetsledning.   

 

Förankring, delaktighet och samverkan 

Policyn måste förankras internt och alla medarbetare bör delta i denna process. Policyn ska 

spridas genom kommunens verksamheter till olika intressenter och aktörer i samhället. Om 

folkhälsoarbetet bedrivs tillsammans blir det också mer effektivt. Samverkan kan ske genom 

att folkhälsofrågor med utgångspunkt från policyn tas med på dagordningen på ordinarie 

möten där aktörer från flera sektorer medverkar. Det är viktigt att kommunen stödjer och 

samverkar med det civila samhället i hälsofrämjande insatser, exempelvis genom att utveckla 

samverkansformer, kunskapsutbyte och kompetensutveckling. I den offentliga sektorn finns 

samverkanspartners som landstinget, länsstyrelsen, arbetsförmedlingen och polisväsendet. I 

den privata sektorn finns exempelvis privata vårdgivare, folkrörelsen, intresseorganisationer 

och näringslivet.  

 

Kunskap, kompetensutveckling och information   

För att nå framgång är en utgångspunkt att stärka kompetensen hos politiker och medarbetare 

kring hälsans bestämningsfaktorer samt öka förmågan att hantera dem. Kunskap kring hur den 

egna verksamheten påverkar hälsan utgör grunden för folkhälsoarbetet. Folkhälsorådet och 

kommunledningsförvaltningen kan bidra med råd och stöd vid kunskapsökning och 

kompetensutveckling. 
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4.2 Organisation, genomförande och uppföljning 
 

För att policyn ska bli framgångsrik krävs en tydlig organisation, ansvarsfördelning och stöd. 

 

 Varje nämnd/bolag skapar årligen åtgärder som bidrar till att uppfylla målområdena och 

folkhälsoinriktningarna i folkhälsopolicyn och beskriver arbetet i sin verksamhetsplan och 

budget. 

 Varje nämnd/bolag ansvarar för genomförandet av det egna arbetet. 

 Uppföljning och förbättringsförslag redovisas årligen i nämnders och bolags 

årsredovisningar under rubriken folkhälsa.   

 Folkhälsorådet ansvarar för samordning, kommunikation, uppföljning och revidering av 

policyn samt att en stödstruktur för genomförandet inrättas. Den samlade uppföljningen 

samordnas årligen med ett folkhälsobokslut, vilket redovisas som bilaga till ordinarie 

bokslut. 

 

Från policy till handling - frågor varje verksamhet kan ställa sig:  

 

1. Analysera: Hur påverkar vår verksamhet befolkningens hälsa och hälsans 

bestämningsfaktorer? Hur kan vår verksamhet bidra till att folkhälsopolicyns mål 

uppnås? Hur kan vår verksamhet förebygga ohälsa och främja hälsan hos kommunens 

befolkning? Vad gör vi redan, vad kan vi göra bättre och är det något vi inte borde göra?   

 

2. Prioritera: Vilka målområden är relevanta för vår verksamhet? Var har vi störst möjlighet 

till framgång? Vad är viktigast att arbeta med? 

 

3. Välj åtgärder och beskriv dem i verksamhetsplan och budget: Vilka resurser har vi? Hur 

kan vi uppnå målen? Vilka indikatorer är relevanta för oss? Vem/vilka ska genomföra 

arbetet?  

 

4. Utgå från framgångsfaktorer för folkhälsoarbete vid planering och genomförande av 

åtgärder.  

 

5. Uppföljning: Arbetet ska årligen följas upp både genom årsredovisningar från respektive 

nämnd/bolag samt för kommunen som helhet genom ett folkhälsobokslut.  

 

 
4.3 Folkhälsobokslut  

 

Folkhälsobokslutet är ett underlag för kommunens utvecklingsarbete. I bokslutet redovisas 

översikt av statistik och uppföljning av åtgärder som genomförts under året som bidragit till 

att uppfylla målområdena och folkhälsoinriktningarna i folkhälsopolicyn. Uppgifterna hämtas 

från olika nationella eller regionala register eller egna uppföljningar samt alla nämnders och 

bolags årsredovisningar. De flesta indikatorerna i folkhälsobokslutet kan följas upp och mätas 

varje år. För andra är det mer meningsfullt med uppföljning var tredje år.  

 

Bokslutet är en betydelsefull del i kommunens folkhälsoarbete. Det ger en möjlighet att 

ytterligare utveckla arbetet samtidigt som goda exempel lyfts fram. Bokslutsprocessen leder 

också till att frågorna årligen aktualiseras och på så sätt blir verksamheter och politiker 

påminda om sin viktiga roll i folkhälsoarbetet. Folkhälsobokslutet redovisas som bilaga till 

ordinarie bokslut och sammanställs av kommunledningsförvaltningen.  
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4.4 Indikatorer för uppföljning  
 

Målområde 1: Delaktighet och inflytande i samhället 

Övergripande mål  Indikator  Nuläge/Målvärde 

2013 

Källa/ Periodicitet 

Andelen som känner 

tilltro till andra 

människor ska öka.  

Andelen i 

befolkningen (16-84 

år) som saknar tillit till 

andra människor.  

Kvinnor 33 % 

Män 33 % 

(2011) 

Nationell 

folkhälsoenkät 

”Hälsa på lika 

villkor/ 

Vart fjärde år  

Andelen barn och 

ungdomar som känner 

att de har möjlighet att 

påverka i frågor som 

berör dem ska öka.  

Andelen i år 8 och år 2 

på gymnasiet som tror 

sig ha möjligheten att 

föra fram sina åsikter 

till dem som 

bestämmer i 

kommunen. 

 

Andelen i år 8 och år 2 

på gymnasiet som vill 

vara med och påverka 

i frågar som rör 

kommunen.  

År 8 13 % 

År 2 23 % 

 (2012) 

 

 

 

 

 

År 8 48 % 

År 2 45 % 

(2012) 

Lupp- enkäten/ 

Vart tredje år  

Andelen som är aktiva i 

en förening eller 

studiecirkel ska öka.  

Andelen i 

befolkningen (16-84 

år) med lågt socialt 

deltagande.  

Kvinnor 24 %  

Män 22 % 

(2011)  

Nationell 

folkhälsoenkät 

”Hälsa på lika 

villkor/ 

Vart fjärde år  

Målområde 2: Barn och ungdomars uppväxtvillkor   

Övergripande mål Indikator Nuläge/Målvärde 

2013 
Källa/ Periodicitet 

Föräldrar erbjuds stöd i 

sitt föräldraskap under 

barnets hela uppväxt 1-

17 år. 

Andelen strukturerade 

föräldrastödsinsatser 

som erbjuds av 

kommunen. 

– Komet 3-11 år 

– Tonårs Komet 

– BiFF, (barn i 

föräldrars fokus)  

– Öppna förskolan 

i Kallinge 

Egen kartläggning 

inom kommunen/ 

Årligen 

Andelen ungdomar som 

är öppet arbetslösa ska 

minska. 

Andelen öppet 

arbetslösa ungdomar 

(18-24 år), av den 

registerbaserade 

arbetskraften. 

10,1 % 

(2012) 

Arbetsförmedlingen/  

Årligen 

Andelen barn och 

ungdomar som befinner 

sig i ekonomiskt utsatta 

hushåll ska minska. 

Andelen barn (0-17 år) 

i ekonomiskt utsatta 

hushåll. 

11,5 %  

(2010) 

Rädda Barnens 

Barnfattigdomsindex/ 

Årligen   
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Målområde 3: Fysisk aktivitet 

Övergripande mål Indikator Nuläge/Målvärde 

2013 

Källa/ Periodicitet 

Andelen individer som 

är fysiskt aktiva enligt 

de svenska 

rekommendationerna 

ska öka 

Andelen vuxna från 18 

år och uppåt som är 

fysiskt aktiva enligt de 

svenska 

rekommendationerna. 

 

 

Andelen i år 8 och år 2 

på gymnasiet som flera 

gånger i veckan eller 

oftare tränar så man 

blir andfådd eller 

svettas. 

Kvinnor 62 % 

Män 67 % 

(2011) 

 

 

 

 

År 8 77 % 

År 2 57 % 

(2012) 

 

 

Nationell 

folkhälsoenkät 

”Hälsa på lika 

villkor/  

Vart fjärde år  

 

 

Lupp- enkäten/ 

Vart tredje år 

 

 

 

Målområde. 4: Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel 

Övergripande mål Indikator Nuläge/Målvärde 

2013 

Källa/ Periodicitet 

Tillgång till narkotika, 

dopningsmedel, 

alkohol och tobak ska 

minska. 

Antalet tillsynsbesök 

av försäljningsställen 

av folköl och tobak. 

 

Andelen elever i år 8 

och år 2 på gymnasiet 

som får dricka alkohol 

för sina föräldrar.    

Samtliga 

(2012) 

 

 

År 8 6 % 

År 2 53 % 

(2012) 

Egen kartläggning 

inom kommunen/ 

Årligen 

 

Lupp- enkäten/ 

Vart tredje år 

 

Barn ska skyddas mot 

skadliga effekter 

orsakade av alkohol, 

narkotika, dopning, 

tobak eller spel 

Andel rökande 

gravida vid 

inskrivning till 

mödravårdscentral 

 

Andelen rökande 

spädbarnsföräldrar.  

10 % 

(2006-2010) 

 

 

 

Mamma 9,5 % 

Pappa 13,9 % 

(2010-2011) 

Socialstyrelsen/ 

Årligen 

 

 

 

Socialstyrelsen/ 

Årligen 

 

Antalet barn och unga 

som börjar använda 

tobak, narkotika och 

dopningsmedel eller 

debuterar tidigt med 

alkohol ska minska. 

Andelen som elever i 

år 8 och gymnasiets år 

2 som druckit sig 

berusade.  

 

Andel elever i år 8 och 

gymnasiets år 2 som 

uppger att de rökt 

cigaretter/snusat.   

 

Andel elever i år 8 och 

gymnasiets år 2 som 

uppger att de använt 

narkotika någon gång. 

År 8 62 % 

År 2 83 % 

(2012) 

 

 

År 8 17/12 % 

År 2 42/18 % 

(2012) 

 

 

År 8 3 % 

År 2 17 % 

(2012) 

Lupp- enkäten/ 

Vart tredje år 
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Antalet personer som 

utvecklar skadligt bruk, 

missbruk eller 

beroende av alkohol, 

narkotika, 

dopningsmedel, tobak 

eller spel ska minska 

Andel som röker 

dagligen i åldern 16-

84. 

 

Andel som snusar 

dagligen i åldern 16-

84. 

 

Andelen i 

befolkningen (16–84 

år) med 

riskkonsumtion av 

alkohol. 

Kvinnor 18 % 

Män 13 % 

(2011) 

 

Kvinnor 2 % 

Män 22 % 

(2011) 

 

Kvinnor 3 % 

Män 16 % 

(2011) 

Nationell 

folkhälsoenkät 

”Hälsa på lika 

villkor/  

Vart fjärde år  
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Övriga styrdokument 
 

I Ronneby kommuns nämnder, förvaltningar och bolag bedrivs idag insatser genom politiska 

beslut och särskilda handlingsplaner/program, policys och strategier som är relevanta för 

folkhälsoläget. Innehållet i dessa upprepas inte i folkhälsopolicyn utan utgår från ett 

utvecklingsbehov. Till aktuella och pågående policys och programarbeten hör:  

 

 Barn – och ungdomspolitisk strategi 2012-2015 

 Kommunövergripande handlingsplan – våld i nära relationer  

 Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun 

 Policy för alkohol och droger för personal och förtroendevalda inom Ronneby kommuns 

förvaltningar och bolag 

 Jämställdhetsplan för Ronneby kommun  

 Personalpolitiska visionen (PPV) 

 Ronneby mot nya mål – nya lokala miljömål för Ronneby kommun  
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Begrepp och definitioner på folkhälsoområdet  
 

Hälsa 

Världshälsoorganisationen (WHO) definierar hälsa som ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande och icke enbart frånvaro av sjukdom eller svaghet”. 

 

Folkhälsa 

Folkhälsa är ett utryck för befolkningens hälsotillstånd som tar hänsyn till såväl nivå som 

fördelning av hälsa. En god hälsa handlar alltså inte bara om att hälsan bör vara så bra som 

möjligt i befolkningen utan också vara så jämlikt fördelad som möjligt (Socialstyrelsen).  

 

Folkhälsoarbete  

Folkhälsoarbete är systematiska och målinriktade hälsofrämjande och förebyggande insatser 

för att åstadkomma en god och jämlik hälsa för hela befolkningen. Begreppet innefattar hela 

skalan av åtgärder från ekonomisk politik och lagstiftning till hälsoupplysning 

(Socialstyrelsen).  

 

Hälsofrämjande  

Hälsofrämjande arbete syftar till att bevara och förbättra hälsan. Det handlar om åtgärder som 

stärker eller bevarar människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Avsikten är att 

stärka människors möjlighet till delaktighet och tilltro till den egna förmågan.  

 

Förebyggande   

Förebyggande arbete syftar till att förhindra uppkomst av eller påverka förloppet av sjukdom, 

skador eller sociala problem. Insatserna indelas i primära (tidiga) och sekundära (sena 

instanser).  

 

Levnadsvillkor – Levnadsförhållande  

Livsvillkor är förutsättningarna för människors levnadsförhållanden, som ofta ligger utanför 

den enskilda individens omedelbara kontroll. Levnadsvillkoren omfattar exempelvis 

socioekonomisk bakgrund och samhällsystem. Levnadsförhållanden är faktorer som 

boendemiljö, yrke och utbildning.  

 

Levnadsvanor  
Levnadsvanor är beteenden i vardagliga aktiviteter som individen själv kan påverka. Vid 

förebyggande åtgärder fokuserar man vanligen på levnadsvanor associerade med mat, fysisk 

aktivitet, tobak, alkohol, sömn och sexualitet. Levnadsvanorna påverkas av livsvillkoren och 

levnadsförhållandena. 
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