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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 
Trygg- och säkerhetsstrateg 
Alexander Nilsson 

KOMMUNSTYRELSEN 
2022-03-28 

Uppföljning av Täby kommuns trygghets- och 
säkerhetsprogram 2019 – 2022 (2021) 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Uppföljning av Täby kommuns 
trygghets- och säkerhetsprogram 2019 – 2022 (2021).  

Sammanfattning 

Täby kommuns trygghets- och säkerhetsprogram är ett övergripande 
styrdokument som sträcker sig över åren 2019 – 2022. Programmet antogs av 
kommunfullmäktige den 17 juni år 2019, § 83, och ger en översikt över det ansvar 
som olika delar av Täby kommun med dess nämnder och bolag förväntas leva 
upp till. Detta gäller bland annat det olycksförebyggande arbetet, arbetet med 
krisberedskap samt det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.   

Trygghets- och säkerhetsprogrammet följs årligen upp och redovisas för 
kommunstyrelsen i ett särskilt ärende. Aktuell uppföljning avser år 2021.  

Med anledning av coronapandemin har år 2021 liksom år 2020 präglats av ett 
pågående krisledningsarbete, med kontinuerlig omvärldsbevakning samt 
åtgärder till följd av aktuella nationella råd och rekommendationer.  

Trots de utmaningar som covid-19-pandemin inneburit har det samlade 
trygghets- och säkerhetsarbetet fungerat väl under år 2021. Den samlade 
bedömningen är att arbetet har löpt på väl i linje med den inriktning som 
fastställts för programperioden och genomförda aktiviteter bedöms ligga i fas 
med de mål som är uppsatta inom respektive fokusområde.  
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Ärendet 

Täby kommuns trygghets- och säkerhetsprogram är ett övergripande 
styrdokument som sträcker sig över åren 2019 – 2022. Programmet antogs av 
kommunfullmäktige den 17 juni år 2019, § 83, och ger en översikt över det ansvar 
som olika delar av Täby kommun med dess nämnder och bolag förväntas leva 
upp till. Detta gäller bland annat det olycksförebyggande arbetet, arbetet med 
krisberedskap samt det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.   

Trygghets- och säkerhetsprogrammet årligen upp och redovisas för 
kommunstyrelsen i ett särskilt ärende. Disposition av uppföljningen följer av 
programmets fem prioriterade fokusområden. För varje fokusområde kommer de 
mest centrala delarna av kommunens trygg- och säkerhetsarbete under år 2021 
att redogöras för.  

Programmet fem prioriterade fokusområden är:  

- Förebygga olyckor  

- Trygghet och säkerhet i offentlig miljö  

- Skapa motståndskraft och krishanteringsförmåga 

- Bygga en god informationssäkerhet 

- Förebygga droganvändning bland barn och unga  

Trots de utmaningar som covid-19-pandemin inneburit har det samlade 
trygghets- och säkerhetsarbetet fungerat väl under år 2021. Den samlade 
bedömningen är att arbetet har löpt på väl i linje med den inriktning som 
fastställts för programperioden och genomförda aktiviteter bedöms ligga i fas 
med de mål som är uppsatta inom respektive fokusområde.  

Förebygga olyckor  
Mål: Antalet olyckor med påverkan på människa, miljö och egendom ska 
minska.  

Täby kommuns olycksförebyggande arbete löper på väl i linje med den inriktning 
som fastställts för programperioden. Under år 2021 har dock visst kvalitets- och 
utvecklingsarbete fått stå tillbaka mot bakgrund av covid-19-pandemin och de 
belastningar som pandemin medfört i verksamheterna.  
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Särskilt fokus har riktats mot det systematiska brandskyddsarbetet samt 
fastställande av nytt handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande 
verksamhet.  

Trygghet och säkerhet i offentlig miljö  
Mål: Täby ska vara och uppfattas som en trygg och säker plats för alla att bo, 
arbeta och vistas i.  

Den nya trygghetsskapande och brottsförebyggande verksamheten med 
kommunvakter har vidareutvecklats för att ytterligare stärka tryggheten och 
säkerheten i Täby. Kommunvakterna har upprättat en tät samverkan med 
kommunens samtliga verksamhetsområden, samt externt med Polismyndigheten, 
näringslivet och civilsamhället – däribland Grannsamverkans utvecklingsgrupp.  

Befintlig kamerabevakning på Täby torg och organisation för hur 
kamerabevakningen ska bedrivas och hanteras fungerar väl och det finns 
befintliga processer för arbetet i samverkan med Polismyndigheten och 
bevakningsföretag.  

Kommunen har även kompletterat med ytterligare en ansökan till 
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om trygghetskameror i närliggande delar av 
centrumområdet. Handläggning av ansökan förväntas att färdigställas under år 
2022.   

En redogörelse för kommunens lägesbild avseende trygghet och säkerhet i 
offentlig miljö bifogas. Se bilaga 2: Årsrapport Gemensam Lokal Lägesbild 2021.  

Motståndskraft och krishanteringsförmåga  
Mål: Täby kommun ska stå emot störningar och upprätthålla samhällsviktig 
verksamhet.  

Med anledning av coronapandemin har år 2021 präglats av ett pågående 
krisledningsarbete, med kontinuerlig omvärldsbevakning samt åtgärder till följd 
av aktuella nationella råd och rekommendationer. Sammantaget har 
krisledningen fungerat väl på såväl central nivå som verksamhetsnivå. 

Ett led i arbetet att utveckla kommunens arbete med samhällsskydd har varit 
rekrytering av en säkerhets- och beredskapsstrateg hos trygg- och 
säkerhetsenheten på kommunledningskontoret. Funktionen har till ansvar att 
styra, stödja, driva på och följa upp kommunens arbete med bland annat 
krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd.  
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Särskilt fokus har riktats mot arbetet med kommunalt beredskapslager och 
upprättandet av trygghets- och informationspunkter där färdigställande väntas 
ske under år 2022. Det har även identifierats ett behov av att säkerställa 
strategier för hur klimatrelaterade risker kan minska eller upphöra i redan 
bebyggda områden. Detta arbete kommer att omhändertas i den ordinarie och 
kommuncentrala processen att ta fram en kommunövergripande risk- och 
sårbarhetsanalys. 

Medarbetare från elevhälsan och samtliga skolledare i de kommunala skolorna 
har deltagit i en heldagsutbildning rörande pågående dödligt våld (PDV). 
Samtliga skolledare i Täbys fristående grund- och gymnasieskolor bjöds in till 
den kostnadsfria utbildningen.  

Bygga en god informationssäkerhet  
Mål: Täby kommun ska införa och upprätthålla ett systematiskt 
informationssäkerhetsarbete.  

Målet för fokusområdet innebär att Täby kommun ska skapa ett fungerande 
långsiktigt arbetssätt för att ge kommunens information det t skydd den behöver. 
Täby kommun har fortsatt arbetet med att systematiskt och fortlöpande styra, 
stödja, driva på och följa upp kvaliteten i kommunens organisation. 
Säkerhetshöjande insatser har genomförts inom fyra prioriterade områden:  

- Ledning och styrning  
- Medarbetare och chefer  
- Leverantörer  
- IT-säkerhet    

En redogörelse för nämndens dataskyddsarbete bifogas. Se bilaga 3: Årsrapport 
från dataskyddsombudet KS 2021.  

Förebygga droganvändning bland barn och unga  
Mål: Droganvändningen bland barn och unga ska minska.  

Ett led i arbetet med att utveckla kommunens förebyggande och främjande arbete 
har varit rekryteringen av en folkhälsostrateg hos trygg- och säkerhetsenheten på 
kommunledningskontoret. 

Funktionen har till ansvar att styra, stödja, driva på och följa upp kommunens 
arbete utifrån ett bredare folkhälsouppdrag, vilket bland annat inbegriper psykisk 
hälsa, suicidprevention samt drogförebyggande arbete bland barn och unga.   
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En av de inriktningar som fastställts i programmet betonar vikten av ett samlat 
kommunövergripande forum för det förebyggande arbetet. Förändringar har 
därför implementerats där kommunledningskontoret övertagit ansvaret att styra, 
stödja, driva på och följa upp kommunens arbete med psykisk hälsa samt 
suicidprevention. Detta är ett led i ambitionen att ta ett samlat grepp kring 
folkhälsoarbete, vilket strävar efter att ge varje individ bästa möjliga 
förutsättningar att uppnå god hälsa genom hela livet.  

Insatser för år 2022 planeras och genomförs inom kommunens samtliga 
verksamhetsområden med fokus på både främjande och förebyggande. 
Sammantaget syftar arbetet till att bidra till ökad kvalitet i kärnverksamheterna 
och därmed bättre folkhälsa i Täby kommun. 

Ekonomiska överväganden 

Det finns inga ekonomiska aspekter att lyfta kopplat till detta beslut.  

Katarina Kämpe  
Kommundirektör 

Ann-Charlotte Mann 
Chef Verksamhetsstöd och utveckling  

Bilagor 

1. Uppföljning av Täby kommuns trygghets- och säkerhetsprogram 2019 – 
2022 (2021)  

2. Årsrapport Gemensam Lokal Lägesbild 2021  

3. Årsrapport från dataskyddsombudet KS 2021 

Expedieras 

Trygghets- och säkerhetschef Gustaf Sundman för vidare expediering internt.  
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