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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 
Utredare 
Gustaf Lundgren 

KOMMUNSTYRELSEN 
2021-11-29 

Svar på motion: Värna Täby ifrån utsatta 
områden 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen Värna Täby ifrån utsatta områden 
inte föranleder några ytterligare åtgärder.  

Sammanfattning 

Steven Jörsäter (SD) har i en motion till kommunfullmäktige den 4 oktober 2021 
konstaterat att det i flera kommuner finns så kallade utsatta områden som 
präglas av organiserad kriminalitet. Motionären menar att det är viktigt att se till 
att Täby inte får några utsatta områden och föreslår därför att all kommunal 
verksamhet i Täby ska löpande utvärderas och genomlysas ur perspektivet att 
hålla den organiserade kriminaliteten borta och för att undvika att få utsatta 
områden. 

Täby kommun bedriver ett aktivt och systematiskt trygghets- och säkerhetsarbete 
utifrån genomtänkta metoder och mot gemensamma mål som löpande följs upp 
och utvecklas. Arbetet med trygghet och säkerhet pågår ständigt i kommunens 
alla verksamheter och bedrivs med fokus på ständiga förbättringar utifrån 
kunskap och erfarenheter.  

Trygghets- och säkerhetsarbetet utgår ifrån en kartläggning av nuläget och 
kommunens riskbild. Detta leder till prioriteringar som sedan styr vilka 
aktiviteter som krävs för att bevara och stärka tryggheten och säkerheten i Täby. 
Om risker för utsatta områden skulle identifieras inom denna riskbild så vidtas 
lämpliga förebyggande åtgärder som en del i detta arbete. I dagsläget är 
bedömningen att ingen sådan risk föreligger. 
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Ärendet 

Steven Jörsäter (SD) har i en motion till kommunfullmäktige den 4 oktober 2021 
konstaterat att det i flera kommuner finns så kallade utsatta områden som 
präglas av organiserad kriminalitet. Motionären menar att det är viktigt att se till 
att Täby inte får några utsatta områden och föreslår därför att all kommunal 
verksamhet i Täby ska löpande utvärderas och genomlysas ur perspektivet att 
hålla den organiserade kriminaliteten borta och för att undvika att få utsatta 
områden.  

Täby som en trygg kommun 
Täby är i jämförelse med många andra kommuner en trygg kommun. Resultatet i 
den senaste undersökningen ”Öppna jämförelser, trygghet och säkerhet”, som 
genomfördes förra året av SKR och MSB visade att Täby är av de tre kommuner i 
Stockholmsregionen med minst antal personskador, olyckor och brott. Jämfört 
med landets 290 kommuner hamnar Täby hamnar på plats 21. 

Undersökningen visar även att andelen invånare som upplever otrygghet vid 
utomhusvistelse på kvällstid är lägre i Täby än landet i stort. Även andelen som 
upplever oro att utsättas för hot, rån och misshandel är lägre i Täby kommun än 
landet i stort.  

Täby kommuns trygghets- och säkerhetsarbete  
Täby kommun bedriver ett aktivt och systematiskt trygghets- och säkerhetsarbete 
i syfte att värna fyra skyddsvärden: Individens trygghet och säkerhet, 
kommunens funktionalitet, miljö och egendom samt grundläggande värden 

Trygghets- och säkerhetsarbetet bedrivs utifrån genomtänkta metoder och mot 
gemensamma mål som löpande följs upp och utvecklas. Samordning och 
helhetstänk leder till att kommunens samlade resurser används effektivt i 
relation till de behov som föreligger. Utgångspunkten är att alla har ett 
gemensamt ansvar för att bevara ett tryggt och säkert Täby.  

Kommunens trygghets- och säkerhetsprogram1 utgör ramen för det 
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. För att säkerställa att 
kommunens samlade resurser används till de mest framträdande behoven 

 
1 Täby kommuns trygghets- och säkerhetsprogram 2019-2022: 
https://www.taby.se/globalassets/3.-dokument-per-dokumenttyp/information/kommun--
politik/taby-kommuns-trygghets--och-sakerhetsprogram-2019-2022.pdf  

https://www.taby.se/globalassets/3.-dokument-per-dokumenttyp/information/kommun--politik/taby-kommuns-trygghets--och-sakerhetsprogram-2019-2022.pdf
https://www.taby.se/globalassets/3.-dokument-per-dokumenttyp/information/kommun--politik/taby-kommuns-trygghets--och-sakerhetsprogram-2019-2022.pdf
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prioriteras fem fokusområden för denna programperiod. Ett av dessa områden är 
att upprätthålla trygghet och säkerhet i den offentliga miljön. 

Precis som allt annat utvecklingsarbete sker trygghets- och säkerhetsarbetet 
systematiskt och med fokus på ständiga förbättringar utifrån kunskap och 
erfarenheter. Arbetet utgår ifrån en kartläggning av nuläget och kommunens 
riskbild. Detta leder till prioriteringar som sedan styr vilka aktiviteter som krävs 
för att bevara och stärka tryggheten och säkerheten i Täby. Om risker för utsatta 
områden skulle identifieras inom denna riskbild så vidtas lämpliga förebyggande 
åtgärder som en del i detta arbete. I dagsläget är bedömningen att ingen sådan 
risk föreligger. 

Kommunvakter, kamerabevakning och medborgarlöften 

Täby kommun har det senaste året vidtagit en rad konkreta åtgärder i syfte att 
öka tryggheten och säkerheten för invånarna. Under året startades en 
försöksverksamhet med kommunvakter. Kommunvakterna arbetar såväl i bil som 
till fots och kan besöka både centrummiljöer, bostadsområden och andra platser 
efter behov.  

Under året fick Täby kommun tillstånd att införa kamerabevakning på ett par 
platser i kommunen i syfte att skapa större trygghet och kunna förebygga brott. I 
dagsläget är det främst skolor samt Täby torg som bevakas, men kommunen ser 
löpande över nya behov. Här kan även tilläggas att närvaron av ordningsvakter i 
centrumområdet under helger och kvällar har utökats. 

I februari 2021 undertecknade Täby kommun medborgarlöften tillsammans med 
polisen. Medborgarlöftena är en överenskommelse som innebär att polisen ska 
genomföra trygghetspatrulleringar på strategiskt utvalda platser, samt öka 
synligheten på platser och tidpunkter då mest brott sker. Täby kommun åtar sig 
att kontinuerligt arbeta uppsökande och förebyggande vid de platser och 
områden i kommunen som av olika orsaker upplevs otrygga, samt vid de platser 
där ungdomar vistas.  

Ekonomiska överväganden 

Då inga åtgärder föreslås medför beslutet inga ekonomiska konsekvenser för 
kommunen.  

 

https://www.taby.se/globalassets/3.-dokument-per-dokumenttyp/information/kommun--politik/taby-kommuns-trygghets--och-sakerhetsprogram-2019-2022.pdf
https://www.taby.se/globalassets/3.-dokument-per-dokumenttyp/information/kommun--politik/taby-kommuns-trygghets--och-sakerhetsprogram-2019-2022.pdf
https://www.taby.se/globalassets/3.-dokument-per-dokumenttyp/information/kommun--politik/taby-kommuns-trygghets--och-sakerhetsprogram-2019-2022.pdf
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Katarina Kämpe 
Kommundirektör 

Ann-Charlotte Mann 
Chef Verksamhetsstöd och utveckling  

Bilagor 

- Motion, ”Värna Täby ifrån utsatta områden” daterad den 4 oktober 2021 
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