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1 Inledning

1.1 Bakgrund
Täby kommuns trygghets- och säkerhetsprogram är ett övergripande styrdokument som sträcker sig 
under åren 2019-2022. Programmet ger en översikt över det ansvar olika delar av Täby kommun med 
dess nämnder och bolag förväntas leva upp till – bland annat vad gäller det olycksförebyggande 
arbetet, arbetet med krisberedskap samt det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.   

1.2 Syfte 
Syftet med trygghets- och säkerhetsprogrammet är att stärka kommunens samlade trygghets- och 
säkerhetsarbete under åren 2019-2022, samt att klargöra mål och ansvarsförhållanden. 

1.3 Lagkrav
Trygghets- och säkerhetsprogrammet är kommunens handlingsprogram för det olycksförebyggande 
arbetet enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Programmet är också kommunens plan för 
extraordinära händelser enligt lag (2006:544) om kommuner och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 

Trygghets- och säkerhetsprogrammet berör även arbetet med dataskydd som bedrivs i enlighet med 
EUs dataskyddsförordning och dataskyddslagen (2018:218). Ytterligare lagar som berörs är 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt säkerhetsskyddslagen (2018:535). 

1.4 Kopplingar till andra styrdokument
Trygghets- och säkerhetsprogrammet ger en översikt över det ansvar olika delar av Täby kommun 
med dess nämnder och bolag förväntas leva upp till. Som stöd för det praktiska arbetet finns följande 
kompletterande styrdokument: 

 Täby kommuns risk- och sårbarhetsanalys 2019 (KS 2019/194-19)
 Täby kommuns anvisningar för tjänsteperson i beredskap (KS 2019/209-19) 
 Policy för informationssäkerhet i Täby kommun (KS 2018/136-02) 
 Policy för behandling av personuppgifter i Täby kommun 
 Samverkansöverenskommelse mellan Täby kommun och lokalpolisområde Täby 2019-2022 

(KS 2018/211-19)
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2 Uppföljning av Täby kommuns trygghets- och 
säkerhetsprogram

2.1 Metod för uppföljning 
Trygghets- och säkerhetsprogrammet följs upp årligen och redovisas för kommunstyrelsen i ett 
särskilt ärende. Aktuell uppföljning avser verksamhetsåret 2019. 

Disposition av uppföljningen följer av programmets fem prioriterade fokusområden. För varje 
fokusområde kommer de mest centrala delarna av kommunens trygghets- och säkerhetsarbete 
under år 2019 att redogöras för. Täby kommun har inom ramen för denna programperiod valt att 
prioritera följande fem fokusområden: 

 Förebygga olyckor 
 Trygghet och säkerhet i offentlig miljö 
 Motståndskraft och krishanteringsförmåga 
 Bygga en god informationssäkerhet 
 Förebygga droganvändning bland barn och unga 

Inom samtliga fokusområden är kommunikation en integrerad del av arbetet. Syftet med 
kommunikationen är att öka medvetenheten om kommunens trygghets- och säkerhetsarbete och 
bidra till ett ökat förtroende för kommunen. 
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3 Förebygga olyckor 
Antalet olyckor med påverkan på människa, miljö och egendom inom det geografiska området ska 
minska. 

Det olycksförebyggande arbetet ska utgå från goda beslutsunderlag. Ett av flera viktiga 
beslutsunderlag är de riskbilder som tas fram genom den kommunövergripande risk- och 
sårbarhetsanalysen. 

Risk- och sårbarhetsanalysen omfattar samtliga områden som trygghets- och säkerhetsarbetet ska 
värna: 

 Individens trygghet och säkerhet 
 Kommunens funktionalitet 
 Miljö och egendom 
 Grundläggande värden 

3.1 Process för risk- och sårbarhetsanalys 2019
Täby kommun har under året utvecklat processen för risk- och sårbarhetsanalys i enlighet med 
fastställd inriktning för programperioden. Inför analysarbetet implementerades en modell som 
bygger på ett kvalitetssäkrat arbetssätt för att identifiera och upprätthålla samhällsviktig verksamhet 
i kommunen. 

Varje verksamhetsområde har under året också identifierat dess samhällsviktiga verksamhet, kartlagt 
behovet av resurser och framställt egna analyser som ligger till grund för den kommunövergripande 
riskbilden. Den kommunövergripande riskbilden (Täby kommuns risk- och sårbarhetsanalys 2019) 
beslutades i kommunstyrelsen den 20 oktober 2019. 

Risk- och sårbarhetsanalysen skapar egennytta för kommunen i form av underlag för planering och 
beslut. Effekterna av Täby kommuns risk- och sårbarhetsanalys ökar kommunens samlade förmåga 
att förebygga, motstå och hantera risker och kommer till nytta för hela organisationen, samt för de 
som bor, verkar och vistas i kommunen.   

3.2 Riskreducerande åtgärder vid samhällsplanering 
Under året har kommunens arbete med att beakta frågor som rör trygghet och säkerhet förstärkts i 
samhällsbyggnadsprocesserna genom ett tydligare fokus på riskreducerande och säkerhetshöjande 
åtgärder, bland annat i arbetet som pågår i framtagandet av kommunens nya översiktsplan. Detta 
medför att kommunen på sikt ges bättre förutsättningar att minska risken för olyckor med påverkan 
på människa, miljö och egendom. 
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4 Trygghet och säkerhet i offentlig miljö 
Täby ska vara och uppfattas som en trygg och säker plats för alla att bo, arbeta och vistas i. 

Täby kommuns trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete har i enlighet med fastställd 
inriktning för programperioden utgått från en väl genomarbetad struktur för samverkan mellan 
kommunen, polisen och en rad andra aktörer. Målet med arbetet är att förebygga brott, 
ordningsstörningar och otrygghet genom tidiga insatser när problem uppstår eller eventuellt är på 
väg att kunna hända.

Det har resulterat i bättre förutsättningar för kommunen och berörda aktörer att bevara och stärka 
tryggheten i den offentliga miljön genom ett samordnat agerande utifrån kunskap om de mest 
framträdande behoven. 

4.1 Ledning och styrning
Utifrån gemensamt prioriterade fokusområden möjliggör befintlig samverkan mellan Täby kommun 
och polisen breda samverkansstrukturer och samordning av resurser. Detta har resulterat i 
regelbundna insatser under året som har syftat till att minska och förebygga otrygghet, brott och 
ordningsstörningar. 

4.2 Gemensam Lokal Lägesbild (GLL) 
En redogörelse för Täby kommuns trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete i den offentliga 
miljön bifogas. Se bilaga 1: Årsrapport Gemensam Lokal Lägesbild 2019.  

4.3 Bevakningstjänster i Täby kommun 
Under året har kommunen förstärkt bevakningen i kommunens offentliga miljöer i samband med 
bland annat skollov samt storhelger. Väktarbevakningen har arbetat i tät samverkan med polisen och 
kommunen dels utifrån de aktuella lägesbilder som tillhandahållits av kommunen, dels utifrån 
aktuella brott och ordningsstörningar. Väktarbevakningens främsta syfte har varit att verka 
trygghetsskapande och brottsförebyggande i kommunens offentliga miljöer och bostadsområden. 

4.4 Grannsamverkansbilen i Täby kommun 
För att stärka och utveckla kommunens samarbete med organisationer som främjar 
brottsförebyggande arbete har Grannsamverkansbilen under året tilldelats ett driftsbidrag på 30 000 
kronor av Täby kommun. Täby kommun har också regelbundet träffat Grannsamverkans 
utvecklingsgrupp för att tillsammans vidareutveckla och samordna insatser och aktiviteter som 
verkar brottsförebyggande.  

4.5  Trygghet och säkerhet i stadsplanering 
Under året har kommunen kontinuerligt kartlagt och utfört fysiska åtgärder som bidrar till att bevara 
och stärka tryggheten i den offentliga miljön i enlighet med fastställd inriktning för programperioden. 

Trygghetsarbetet i offentlig miljö har skett löpande i arbetsgruppen Tryggt och snyggt där 
trygghetsskapande åtgärder utförs till följd av genomförda trygghetsvandringar under året, däribland 
i Täby kyrkby samt Näsbypark. Syftet med trygghetsvandringarna är att kartlägga den fysiska miljöns 
betydelse för uppkomsten av otrygghet, brott och ordningsstörningar. 

Exempel på trygghetsskapande åtgärder som föreslås och därefter genomförs efter en 
trygghetsvandring är belysningsåtgärder, nedklippning av buskage, komplettering av papperskorgar 
och parkbänkar samt tunnelupprustningar.  
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5 Motståndskraft och krishanteringsförmåga
Täby kommun ska stå emot störningar och upprätthålla samhällsviktig verksamhet. 

Inom Täby kommuns geografiska område finns ett antal utmaningar där risker kopplade till klimat, 
infrastruktur, IT-störningar samt avbrott i kommunalteknisk försörjning är särskilt framträdande. 
Bortfall av el och vatten är exempel på risker som skulle kunna leda till längre avbrott i samhällsviktig 
verksamhet. 

5.1 Motståndskraft
Underlaget från genomförd risk- och sårbarhetsanalys har resulterat i kunskap om vilka 
verksamheter i kommunen som är samhällsviktiga. Arbetet kommer framöver fokusera på att 
minimera risker och framtagande av plan för att återställa funktioner samt begränsa skadeverkningar 
hos kommunens samhällsviktiga verksamhet.   

5.2 Kommunens krishanteringsförmåga
För att säkerställa att Täby kommun har beredskap och god förmåga att skyndsamt förhindra, 
begränsa och hantera konsekvenserna som uppstår vid en kris har kommunen under året utvecklat 
krishanteringsförmågan. Detta har genomförts genom en ny struktur i arbetet under krisledning som 
baseras på en nationellt vedertagen modell för stabsmetodik.   

Behovet och omfattningen av krisledning varierar beroende på den specifika händelsens karaktär. 
Mot denna bakgrund har kommunens centrala krisledning under året utvecklat en ny 
funktionsindelad stab som består av utpekade befattningar för samhällsviktiga verksamheter i 
kommunen. Kommunens centrala krisledning kan därmed snabbt och effektivt efterfråga och ta 
emot stöd av de befattningar som är närmast berörda av aktuell händelse. 

Kommunens krisledningsarbete har därmed getts bättre förutsättningar att bland annat: 

- minska konsekvenserna av en inträffad händelse som orsakat allvarliga störningar i 
kommunen 

- förhindra eller begränsa skador på människor, miljö och egendom 
- säkerställa driften av den kommunala verksamheten

Under året har Täby kommun även övat och utbildat den centrala krisledningen i förmågan att skapa 
inriktning i krisarbetet och systematiskt upprätta lägesbilder. Syftet med detta har varit stärka 
kommunens förmåga att effektivt kartlägga var behoven av insatser är som mest framträdande.  

5.3 Övning havsörn 
Som ett led i utvecklingsarbetet deltog Täby kommun tillsammans med Samverkan 
Stockholmsregionen1 i en länsöverskridande krisberedskapsövning, övning Havsörn. Övningen blev 
den största i sitt slag i modern tid med många goda erfarenheter och insikter om utvecklingen av 
arbetet. 

1 Samverkan Stockholmsregionen syftar till att stärka samhällets förmåga att upprätthålla samhällsviktiga funktioner. Därför utvecklar flera 
samhällsaktörer, däribland samtliga kommuner i Stockholms län, Länsstyrelsen, Polismyndigheten samt Försvarsmakten, tillsammans 
förmågan till att gemensamt hantera större händelser och kriser. 
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6 Bygga en god informationssäkerhet 
Täby kommun ska införa och upprätthålla ett systematiskt informationssäkerhetsarbete. 

Arbetet med informationssäkerhet är nödvändigt för att digitaliseringens möjligheter ska kunna tas 
tillvara. Genom ett systematiskt informationssäkerhetsarbete kan Täby kommun öka kvaliteten i och 
förtroendet för dess verksamheter. 

Det systematiska informationssäkerhetsarbetet bidrar till säkerhetsmedvetna medarbetare och 
chefer, väl utformade informationssäkerhetskrav gentemot kommunens olika leverantörer samt god 
teknisk IT-säkerhet. 

6.1 Ledning och styrning 
Täby kommun har under året påbörjat införandet av ett ledningssystem för informationssäkerhet. Ett 
ledningssystem för informationssäkerhet är en process för att systematiskt och fortlöpande utveckla, 
följa upp och säkra kvaliteten i kommunens organisation. 

Ett systematiskt informationssäkerhetsarbete av detta slag gör det möjligt för kommunen att styra 
verksamheten så att rätt sak görs vid rätt tillfälle och på rätt sätt.    

Under året har kommunen även förstärkt sin organisation med en informationssäkerhetssamordnare 
som inledningsvis främst har arbetat med att utforma ledningssystemets processer, 
informationssäkerhetsmål, samt styrande dokument för kommunens verksamheter. 

6.2 Medarbetare och chefer 
Det systematiska informationssäkerhetsarbetet syftar till att höja kunskapen och medvetenheten om 
informationssäkerhet hos medarbetare och chefer. Informationssäkerhet ska vara en integrerad del 
av Täby kommuns verksamhet där verksamhetskritisk information hanteras. 

Under december år 2019 har en grundläggande webbutbildning i informationssäkerhet tagits fram 
som riktar sig till samtliga medarbetare och chefer i kommunen. Webbutbildningen är ett led i att 
öka säkerhetsmedvetenheten i kommunens organisation. 

6.3 Leverantörer 
Det systematiska informationssäkerhetsarbetet ska reducera riskerna förknippade med leverantörers 
åtkomst till Täby kommuns verksamhetskritiska information, och säkerställa att detta avtalas och 
dokumenteras. Leverantörers förmåga att leva upp till kraven ska också följas upp och verifieras. 

Under året har kommunen inlett arbetet med att införa informationssäkerhetskrav vid upphandling 
av IT-system och molntjänster för att tillse att kommunens verksamhetskritiska information inte 
tillgängliggörs eller delges obehörig. 

6.4 IT-säkerhet 
Täby kommun ska ha motståndskraft att klara av de vanligast förekommande externa 
intrångsförsöken och att kända farliga säkerhetsbrister inte existerar i kommunens 
verksamhetskritiska system.

Under året har Täby kommun vid två tillfällen, med extern säkerhetsexpertis, utfört 
penetrationstester av ett urval system och nät. Resultatet från testerna har sammanställts och 
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prioriterats, och därefter lett till ett antal säkerhetsåtgärder i kommunens nätverk och hantering av 
användarkonton. De säkerhetsåtgärder som därefter genomförts bidrar till att ge kommunens 
information ett godtagbart skydd mot obehörig åtkomst. 

Under året har kommunen även infört tvåfaktorsautentisering för inloggning till kommunens IT-miljö, 
vilket i likhet med tidigare nämnda säkerhetsåtgärder också innebär ett ökat skydd mot att obehöriga 
tar del av kommunens information. 

6.5 Dataskydd 
En redogörelse för Täby kommuns dataskyddsarbete bifogas. Se bilaga 2: Årsrapport 
Dataskyddsarbetet 2019 
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7 Förebygga droganvändning bland barn och unga 
Droganvändningen bland barn och unga ska minska. 

Att minska droganvändningen har stor betydelse i flera avseenden. Kriminaliteten i samhället drivs 
till stor del av narkotikahandeln och i Sverige ses en utveckling där våld och dödsskjutningar i 
kriminella kretsar ökat de senaste åren.2 Detta ger upphov till ökad otrygghet hos många människor 
och är en källa till personligt lidande för individer och familjer.3 Narkotika orsakar också stora 
kostnader för polisiärt arbete, socialtjänsten och för hälso- och sjukvården.4 

7.1 Ett kvalitetssäkrat förebyggande och främjande arbete 
Täby kommun har under året tagit fram en metod och ett arbetssätt för ett kvalitetssäkrat 
förebyggande och främjande arbete. Arbetsgången för det fortsatta arbetet följer den 
problemorienterade modell som Brottsförebyggande rådet förespråkar: kartläggning, analys, insatser 
samt uppföljning.  

Det första steget i arbetsgången utgörs av kartläggning via Stockholmsenkäten som genomförs 
vartannat år för årskurs nio och gymnasiets årskurs två i merparten av kommunerna i Stockholms län. 

Resultaten ger underlag till uppföljning och utvärdering av de insatser som kommunen kommer att 
genomföra för att påverka barn och ungas levnadsförhållanden. Stockholmsenkäten kommer att 
genomföras under våren år 2020.  

7.2 Plattform för samverkan av det förebyggande och främjande arbetet 
Under året har en plattform för samverkan av det förebyggande och främjande arbetet kring 
målgruppen barn och unga etablerats i kommunen i enlighet med fastställd inriktning för 
programperioden. Denna plattform för samverkan består av tjänstepersoner från 
verksamhetsområdena utbildning, social omsorg, kultur- och fritid samt kommunledningskontoret. 

Syftet med en kommunövergripande plattform för samverkan av det förebyggande och främjande 
arbetet är att bidra till ett samordnat agerande utifrån kunskap om de mest framträdande 
utmaningarna och behoven. Detta medför bättre förutsättningar för kommunen att rikta rätt typ av 
förebyggande och främjande insatser för målgruppen barn och unga.    

7.3 Cannabisgruppen
Täby kommun har under många år arbetat med särskilt fokus mot cannabis. Sedan sex år tillbaka 
finns en expertgrupp i kommunen som arbetar aktivt med informationsinsatser och utbildning kring 
cannabis och dess effekter. Denna expertgrupp vänder sig främst till vuxna som finns i barn och 
ungas närhet, det vill säga föräldrar, lärare och fritids- och föreningsledare. 

Under året har två cannabiskampanjer genomförts. Kampanjerna har bland annat innehållit budskap 
och kortfilmer i sociala medier, utskick till föräldrar via skolorna samt föreläsningar och utbildningar 
om cannabis och dess skadeverkningar. 

2 Brottsförebyggande rådet (2019) Dödligt våld i Sverige 1990-2017
3 WHO (2016) The health and social effects of nonmedical cannabis use 
4 Alkoholens samhällsekonomiska konsekvenser – en beskrivande samhällsekonomisk studie (2019) 
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7.4 Förebyggande arbete i skolan 
Att tidigt upptäcka och vidta rätt åtgärder är avgörande för att kunna förhindra en negativ utveckling 
hos en ung människa som använder droger. Det förutsätter kunskap och handlingskraft hos vuxna i 
ungas närhet. Under året har därför en handlingsplan för tidig drogupptäckt tagits fram för skolorna i 
Täby. Den syftar till att vägleda skolpersonal i hur de ska agera vid oro, misstanke eller kännedom om 
att en elev använder droger. 
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Bilaga 1. Årsrapport Gemensam Lokal Lägesbild 2019 
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Bilaga 2. Årsrapport Dataskyddsarbetet 2019 
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