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Norrtälje kommun
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Norrtälje kommun är hjärtat i Roslagen. 

Här hittar du en idyllisk stadskärna, öppet 
landskap och en fantastisk skärgård

I Norrtälje finns 13 218 öar, 
62 000 invånare och på sommaren blir vi 
trippelt så många.

Norrtälje kommun är 1/3 av Stockholms län. 



Vad är Trygg i 
Norrtälje kommun?

Trygg i Norrtälje kommun (TiNK) är en avdelning på Trygghet och 
Säkerhetskontoret som leder, samordnar och utvecklar trygghetsarbetet mellan 
Norrtälje kommun, kommunalförbundet sjukvård och omsorg, polisen, näringslivet, 
föreningar och andra myndigheter.

Social investering- social hållbarhet
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Erfarenhet – Drivkraft – Passion
Främja och förebygga

Sofie Ahlholm

Folkhälsostrateg

Anna Glas  

Brottsförebyggande strateg

Jeanette Brinkman

Trygghetssamordnare

David Isaksson 

Fältsamordnare

Eva Elelid

Samordnare

Föräldraskapsstöd

Vinr

Eva Paulsén

Samordnare

Föräldraskapsstöd

Kristin Harning

Fältsamordnare

Theodor Tzannes

Fältsamordnare

Marita Bertilsson

Avdelningschef
Linda Wrangell Sjögren

Folkhälsosamordnare

Hinda Wacan Hassan

Samordnare 

Föräldraskapsstöd

Minnelie Paymer

Fältsamordnare 



Trygghetsarbetet - styrdokument

Trygghets- och säkerhetsstrategin utgår 

från de för Norrtälje kommun relevanta 

globala, nationella och regionala mål som 

finns samt de krav som anges i lagar, 

förordningar, föreskrifter samt 

överenskommelser avseende trygghets-

och säkerhetsområdet, med Norrtälje 

kommuns ambitionsnivå i fokus:  

Norrtälje kommun ska vara Sveriges 

tryggaste kommun
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Folkhälsostrategi

Folkhälsostrategin ska bidra till ett 

långsiktigt, hållbart och systematiskt 

folkhälsoarbete.

Det övergripande målet med 

folkhälsoarbetet är att det ska skapa 

förutsättningar för en god hälsa på lika 

villkor.



Trygghetsarbetet- HP och avtal

Handlingsplaner och samverkansavtal
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• Lokal samverkansöverenskommelse mellan kommun och polis

• Lokal handlingsplan för psykisk hälsa 

• Folkhälsopiloten Länsstyrelsen Stockholm

• Agenda Välbefinnande: pilotarbete tillsammans med Region Sthlm och SKR

• Lokal handlingsplan för att främja fysisk aktivitet för barn och unga

• Belysningsstrategi

• VBE



Fokusområden inom det främjande och 
förebyggande trygghetsarbetet

• Föräldraskapsstöd

• Fältgruppens verksamhet

• Psykisk hälsa och välbefinnande

• Fysisk aktivitet och levnadsvanor

• Trygg skola och fritid

• Trygga platser

• ANDTS

• Vardagsbrott och ordningsstörningar

• Våldsbejakande extremism

• Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och 
förtryck 

• Trygghet i boende 
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Plattformar för samverkan
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Områdesgrupper

TiNK råd

ToS kontorets 
ledningsgrupp 

TiNK
Politiken

ToS rådet 

APT 

• Rektorer, kommunala och 

friskolor

• Elevhälsan

• Områdespoliser

• Fältsamordnare

• Fritidsledare

• Ungdomsmottagningen

• Samtalsmottagningen

• Socialkontorets mottagning

• Öppenvården, Mini Maria

• Grundskolechef

• Chef gymnasieskolan

• Förskolechefen

• Chef Ung Fritid

• Chef för elevhälsan

• Chef för 

ungdomsmottagning/ 

samtalsmottagning

• Chef för BUP

• Säkerhetschef

• Räddningstjänsten

• Avdelningschefer för 

socialkontoret 

• Kommunpoliser 

Ny plattform i april:

Fokus barn 0 – 6 år

• Folkhälsostrateg

• Föräldrastödjare

• MVC

• BVC

• Socialtjänst

• Öppna förskolan

• Polisen

• Förskolan

• Elevhälsan 



Plattformar för samverkan 
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BUS

SPNN

VIS

BRA

aktivitet/rörelse

Lägesbilds-

möten

Samverkan 

VINR

VBE 100% RH

Folkhälso -

nätverket

ABC 

Gruppledare

Ungdomsråd

Tillsammans för 

psykisk hälsa 

Agenda 

Välbefinnande 

Samordnad 

insatser för 

äldre 



Främjande och förebyggande insatser 
ger effekt på flera problemutfall 



Lönar det sig att arbeta 
förebyggande?
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Medverkan i Länsstyrelsens folkhälsopilot 2019 – 2021

Medverkan i Region Sthlm Agenda Välbefinnande 

• Behovsanpassat stöd för oss i vår process

• Flera involverade aktörer

• Extern insyn och positiv påverkan framåt

• Flow framåt! 



Betydelse av 
samhällsekonomiska analyser

• Hälsa och välbefinnande påverkas av många faktorer, och har en livslång 
inverkan på många andra sociala eller ekonomiska utfall

• Satsningar inom offentlig sektor = investering, inte kostnad

• Tvärsektoriellt angreppssätt viktigt

• Budget är begränsad, prioriteringar viktiga

• Ekonomiska beräkningar kan användas som beslutsunderlag



Med detta tankesätt går man från att 
se satsningar inom offentlig sektor 
som enbart kostnader, till att 
betrakta dem som investeringar i 
individer och samhället på sikt



Potentiella källor
Norrtälje kommun

• Stockholmsenkäten och TiNK-enkäten

• Brå och lokalpolisen

• Skolverket

• Folkhälsokollen

• Budgetunderlag från kommunerna

• Vetenskaplig litteratur



Hälsoekonomisk 
utvärdering
Syfte: Utifrån befintliga resurser hitta vilken investering som gör att mest möjliga 
hälsa tillkommer befolkningen.

• Är insatsens effekt 
tillräcklig i relation till 
insatsens kostnad?

Kostnadseffekt-
analys

• Hälsoutfallet i 
monetära termer

Kostnadsintäkt-
analys



Huvudsakliga resultat
Norrtälje kommun

• Det går att räkna på den ekonomiska lönsamheten av kommunalt 
trygghetsarbete (förebyggande och hälsofrämjande insatser)



Norrtälje – resultat 
brottsförebyggande och ANDT

Brottsförebyggande

ANDT

Walkabout, 16-28 mkr, 2009-2019

Rökning: Kommun – 7,7 mkr, 
Region + Stat  - 18,7 mkr,  5-10 år

Alkohol: Kommun – 11 mkr, 
Region + Stat – 12,5 mkr, 5-10 år 

Narkotika: Kommun – 1,4 mkr, 
Region + Stat – 4,2 mkr, 1 år

Dopning, 100% RHT:  Kostnad per 
QALY är negativ = kostnadsbesparande

Stora 
kostnadsbesparingar för 

hela samhället. För 
Norrtälje kommun syns 
besparingar på kort –

och lång sikt



Norrtälje - resultat föräldrastöd, 
fysisk aktivitet och psykisk hälsa

Föräldrastöd

Fysisk aktivitet

ABC: Cirka 250 tkr per QALY

Psykisk hälsa

Aktiv Senior: Besparingar 65 tkr/ 1 år, 365 
tkr/5 år

YAM: Besparingar 212 tkr, Kostnad för 
insats överstiger besparingar

Analyser tyder att 
insatserna kan vara 

kostnadseffektiva, men 
ibland är det 

problematiskt att skatta 
kostnader. Kontinuitet 

förstärker 
kostnadseffektivitet



Summering – hur går vi från strategi 
till verkstad?

• Förankrat uppdrag i kommunledningen – policy, strategier och tydliga mål

• Samordning med kommunens förvaltningar, myndigheter, polisen, civilsamhälle och företag

• Driver arbetet i etablerade samverkansplattformar 

• Behovsdrivet arbete/mottagare med avstamp i upplevda problem, otrygga platser, undersökningar, statistik mm

• Engagera många genom att samordna och definierar uppdrag, metoder, ge stöd och leda aktiviteter/insatser 

• Säkerställa att beslutade aktiviteter, mål och överenskommelser beaktas i övriga ordinarie verksamhetsplaner

• Följer upp och kvalitetssäkrar enkäter/undersökningar, utvärderar för att utveckla

• Effektiviserar kommunens anlag 
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Framgångsfaktorer 
TiNK

Organisation
• Kommunövergripande

• Kommunledningen

• Samlat trygghetsteam

Gemensamma mål
• Styrdokument – strategier och HP

• LPO Norrtäljes inriktningsbeslut

• Invånarlöfte

Plattformar för samverkan
• Gemensam lägesbild
• Gemensamma beslut utifrån behov
• Kunskapsbaserat

Ledning
• Förhållningssätt, drivkraft, engagerande 

arbetssätt, relationer, passion

• Struktur-styrning-samverkan-samsyn

• Kommunikation - relationer



Tankar, frågor, 
reflektioner?

norrtalje.se/trygg


