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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 
Trygg- och säkerhetsstrateg 
Alexander Nilsson 

KOMMUNSTYRELSEN 
2022-05-02 

Utvärdering av kommunvakter i Täby kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten Utvärdering av 
kommunvakter i Täby kommun, daterad den 29 mars 2022.   

Sammanfattning 

Syftet med rapporten har varit att redogöra för, och utvärdera, 
försöksverksamheten med två projektanställda kommunvakter i Täby kommun. 
Rapporten redogör för kommunvakterna som en resurs i kommunens 
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.     

Genom ökad samordning av trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser 
har kommunvakterna bidragit till att olika funktioner inom trygghetsarbetet har 
kunnat användas mer effektivt. Detta gäller såväl interna som externa 
samarbetsaktörer.  

Kommunledningskontoret gör bedömningen att kommunvakter är en effektiv 
resurs i det övergripande målet att bevara och stärka tryggheten för de som bor, 
verkar och vistas i kommunen. Kommunvakternas tvååriga projektanställning 
föreslås, med start den 1 januari 2023, övergå till en permanent funktion hos 
trygg- och säkerhetsenheten på kommunledningskontoret.  

Kostnaden för kommunvakter och tillhörande trygghetsskapande förslag 
beräknas till en kostnad om 2,3 mnkr per år. Medel avsätts i budgeten för år 2023 
och tillsvidare.   
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Ärendet 

Syftet med rapporten har varit att redogöra för, och utvärdera, 
försöksverksamheten med två projektanställda kommunvakter i Täby kommun. 
Rapporten redogör för kommunvakterna som en resurs i kommunens 
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. 

Bakgrund  
Den 3 juni 2019 gav gruppledarna i Alliansen kommundirektören i uppdrag att 
utreda förutsättningar för att organisera ordningsvakter och väktare i egen regi, 
med syfte att öka tryggheten och säkerheten för kommunens invånare. 
Utredningen1 visade att det finns legala förutsättningar för kommunen att 
organisera ordningsvakter och väktare i egen regi, dock med vissa förbehåll.  

Kommunledningskontoret gör bedömningen att en tredje personalkategori, 
kommunvakter, är den personalgrupp i egen regi med störst förutsättningar att 
öka tryggheten och säkerheten för kommunens invånare. Ett förslag på en tvåårig 
försöksverksamhet med två kommunvakter presenterades.  

Mot bakgrund av ovan beslutade kommunstyrelsen den 1 juni år 2020, § 99,  att 
starta en tvåårig försöksverksamhet med två projektanställda kommunvakter.  

Styrning av kommunvakternas arbete  
Styrning och organisering av arbetet med kommunvakter sker genom trygg- och 
säkerhetsenheten som organisatoriskt är placerat hos kommunledningskontoret. 
Placeringen är central eftersom den ger mandat att agera tillsammans med 
berörda verksamhetsområden.  

En förutsättning för att rätt prioriteringar görs och för att kommunvakternas 
arbete ska bedrivas resurseffektivt är att arbetet bygger på en kartläggning av 
kommunens lokala utmaningar vad gäller exempelvis ordningsstörningar, 
skadegörelse, drogbruk, platser som upplevs otrygga, tillgreppsbrott m.m. 

Kommunvakterna ingår i den organisation som varje vecka och varje månad 
genomför avstämningar där utvecklingen av lägesbilden och genomförda åtgärder 
följs upp (Gemensam Lokal Lägesbild). Arbetet sker i fyra steg som omfattar 
kartläggning, analys, insatser och uppföljning – precis som den 
problemorienterade modell som Brottsförebyggande rådet förespråkar. 
Arbetssättet möjliggör riktade trygghetsskapande åtgärder för att öka tryggheten 

 
1 Kommunvakter i egen regi – försöksverksamhet Dnr KS 2019/264-19 
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hos invånarna, bland annat genom synlighet, kontaktskapande dialog, 
information, råd och stöd – i Täbys alla miljöer. 

Slutsatser 
Sammantaget är Täby en säker kommun med låg brottsutsatthet utifrån ett 
regionalt perspektiv. Den låga brottsutsattheten korrelerar i hög grad även med 
resultat som påvisar att Täby är en trygg kommun.  

Otryggheten har däremot ökat kontinuerligt över en tioårsperiod, i såväl länet 
som Täby. Detta kan dock inte sägas korrelera med en ökad andel brottsutsatta. 
Däremot kan utvecklingen av den grova organiserade brottsligheten vara en av 
flera bidragande orsaker till en ökad otrygghet utifrån ett regionalt perspektiv.   

Brottslighetens mönster och oron är inte låst till kommungränser utan bör ses 
utifrån ett regionalt perspektiv. Individens uppfattning av brottslighet och 
trygghet är starkt präglad av utvecklingen i hela länet. Detta behöver tas i 
beaktande även i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i Täby 
kommun.  

Det kan därför anses vara motiverande att vidareutveckla verksamheten med 
kommunvakter för att bevara och stärka både tryggheten och säkerheten i Täby 
kommun. Genom ökad samordning av trygghetsskapande och 
brottsförebyggande insatser har kommunvakterna bidragit till att olika 
funktioner inom trygghetsarbetet har kunnat användas mer effektivt. Detta gäller 
såväl interna som externa samarbetsaktörer.  

Ekonomiska överväganden 

Kostnaden för kommunvakter och tillhörande trygghetsskapande förslag, 
däribland ordningsvakter på Täby torg, beräknas till en kostnad om 2,3 mnkr per 
år. Finansiering sker genom att medel avsätts i kommunstyrelsens budget för år 
2023 och tillsvidare. 
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Katarina Kämpe  
Kommundirektör 

Ann-Charlotte Mann 
Chef Verksamhetsstöd och utveckling 

Bilaga 

- Rapporten Utvärdering av kommunvakter i Täby kommun  

Expedieras 

Trygghets- och säkerhetschef Gustaf Sundman för vidare expediering internt.  
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