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KOMMUNSTYRELSEN 
2022-11-14 

Inrättande av nytt utskott ”Trygg i Täby-utskottet” 
och avskaffande av ”Trygg i Täby-rådet” 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ett nytt utskott, Trygg i Täby-utskottet, ska 
inrättas från och med den 1 januari 2023.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att avskaffa Trygg i Täby-rådet från och med 
den 1 januari 2023. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att anta en arbetsordning för Trygg i Täby -
utskottet enligt bilaga till tjänsteutlåtande daterat den 3 november 2022.  

4. Kommunstyrelsen beslutar att antalet ledamöter i Trygg i Täby-utskottet 
ska vara 9. 

Sammanfattning 

Trygg i Täby-rådet bidrar till att samordna det lokala drog- och 
brottsförebyggande arbetet i kommunen. Den politiska ledningen avser nu göra 
om rådet till ett utskott under kommunstyrelsen, Trygg i Täby-utskottet. 
Utskottets uppdrag framgår av dess arbetsordning och innebär att utskottet på 
kommunstyrelsens vägnar, likt det uppdrag som tidigare ålegat rådet, 
övergripande ska ansvara för samordning. Rådet har haft en samordnande roll, 
men endast inom det lokala drog- och brottsförebyggande området. Genom 
antagande av föreslagen arbetsordning vidgas den samordnande rollen till fler 
frågor inom trygghets- och säkerhetsområdet. Huvudansvaret för att genomföra 
trygghets- och säkerhetsförebyggande insatser åvilar de nämnder vars 
verksamhetsområde berörs av insatserna, utifrån vad nämnden själv beslutat 
eller vad som ålagts dem av kommunfullmäktige. Utskottet ska samordna det 
arbetet och därmed bidra till att de samlade resurserna används på ett effektivt 
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sätt. Utskottet ska, till skillnad från rådet, bereda de ärenden inom 
kommunstyrelsens ansvarsområde för trygghets- och säkerhetsfrågor som 
kommunstyrelsen beslutar.  

Det nya utskottet ska inrättas från och med den 1 januari 2023. I samband med 
att det nya utskottet inrättas, avskaffas Trygg i Täby-rådet. 

Ärendet 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade den 11 januari 2001, § 12, att ett brottsförebyggande 
råd skulle bildas, kallat Trygg i Täby-rådet. Efter beslut1 2013 anpassades rådets 
verksamhet till ”Visionen att Täby skulle vara Sveriges tryggaste kommun att leva 
och verka i.”  

Trygg i Täby-rådet bidrar till att samordna det lokala drog- och 
brottsförebyggande arbetet i kommunen. Rådet består idag av sju 
förtroendevalda ledamöter, men även olika tjänstemän i kommunen samt 
representanter från polismyndigheten och Storstockholms brandförsvar närvarar 
vid rådets sammanträden. 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för trygghets- och 
säkerhetsfrågorna i kommunen (3 § 4 p. i dess reglemente). I tjänstemanna-
organisationen finns trygghets- och säkerhetsenheten som arbetar med de 
kommunövergripande trygghets- och säkerhetsfrågorna. Huvudansvaret för att 
genomföra åtgärder inom trygghets- och säkerhetsområdet, såsom brotts- och 
drogförebyggande insatser, åvilar de nämnder vars verksamhetsområde berörs av 
insatserna, utifrån vad nämnden själv beslutat eller vad som ålagts dem av 
kommunfullmäktige. Exempelvis arbetar social omsorg förebyggande genom 
fältverksamhet och föräldrastödprogram. Kultur och fritid arbetar bl.a. med fokus 
på främjande av ungdomars hälsa genom egna aktiviteter och samarbete med 
föreningar. Utbildningsområdet arbetar bl.a. med fokus på kunskapsutveckling, 
trygghet, studiero samt elevernas psykiska och fysiska hälsa. Samhälls-
utvecklingskontoret arbetar med planering och åtgärder för att göra den fysiska 
miljön tryggare, säkrare och mer attraktiv för alla invånare och företag i 
kommunen.  

 
1 Kommunstyrelsen 4 mars 2013,§ 39. 
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Av kommunallagen (2017:725) och kommunstyrelsens reglemente framgår att 
kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet (1 § i dess 
reglemente). Av kommunallagen framgår vidare att styrelsen intar en särställning 
bland nämnderna genom att den förutsätts ha en ledande och samordnande roll. 
Styrelsen har att skaffa sig överblick över hela kommunförvaltningen och ska ha 
uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunallagen ger dock som 
utgångspunkt inte styrelsen några särskilda maktmedel. Uppsikten måste i 
princip anses vara begränsad till en rätt att göra påpekanden, lämna råd och 
anvisningar samt, om det är möjligt, se till att fullmäktige i egenskap av högsta 
beslutande organ ingriper. Detta gäller som sagt för hela den kommunala 
verksamheten. Motsvarande gäller även om vissa uppgifter ges från 
kommunstyrelsen till ett utskott. 

Trygg i Täby-utskottet 
På uppdrag av den politiska ledningen föreslås att Trygg i Täby-rådet ska göras 
om till ett utskott under kommunstyrelsen, Trygg i Täby-utskottet. Utskottet ska 
på kommunstyrelsens vägnar, likt det uppdrag som tidigare ålegat Trygg i Täby-
rådet, övergripande ansvara för samordning inom det lokala trygghets- och 
säkerhetsarbetet inom kommunen samt i detta arbete samverka med övriga 
berörda aktörer såsom polismyndigheten.  

Trygg i Täby-rådet har, som ovan framgår, haft en samordnande roll, men endast 
inom det lokala drog- och brottsförebyggande området. Genom antagande av 
föreslagen arbetsordning vidgas den samordnande rollen till fler frågor inom 
trygghets- och säkerhetsområdet. 

Arbetet i utskottet ska utgå från fastställda styrdokument inom trygghets- och 
säkerhetsområdet. 

Utskottet ska, till skillnad från rådet, bereda de ärenden inom kommunstyrelsens 
ansvarsområde för trygghets- och säkerhetsfrågor som kommunstyrelsen 
beslutar. Trygg i Täby-utskottet ska bestå av nio ledamöter som 
kommunstyrelsen bestämmer och väljs bland kommunstyrelsens ledamöter. 

Huvudansvaret för att genomföra trygghets- och säkerhetsförebyggande insatser 
åvilar fortfarande de nämnder vars verksamhetsområde berörs av insatserna, 
utifrån vad nämnden själv beslutat eller vad som ålagts dem av 
kommunfullmäktige. Utskottet ska, inom ramen för kommunstyrelsens 
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övergripande styr- och ledningsfunktionen, samordna det arbetet och därmed 
bidra till att de samlade resurserna används på ett effektivt sätt.  

Utskottet bör fortlöpande inhämta information från kommunens trygghets- och 
säkerhetsenhet om aktuell lägesbild i kommunen avseende trygghets- och 
säkerhetsfrågor.  

Det nya utskottet ska inrättas från och med den 1 januari 2023. I samband med 
att det nya utskottet inrättas, avskaffas Trygg i Täby-rådet. 

Ekonomiska överväganden 

Förslaget innebär en viss ökad kostnad för kommunen eftersom sammanträdes-
arvoden till ledamöter i utskott är något högre än för ledamöter i ett råd samt att 
antalet ledamöter är fler. Den ökade kostnaden för förändringen beräknas till ca 
50 tkr per år. 

Katarina Kämpe 
Kommundirektör 

Ann-Charlotte Mann 
Chef Verksamhetsstöd och utveckling 

Bilagor 

 Arbetsordning för Trygg i Täby-utskottet 

Expedieras 

Trygghet- och säkerhetsenheten 

Kommunikationsenheten 
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