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Policy för skydds- och säkerhetsarbete i Täby kommun
Syfte
Skydds- och säkerhetspolicyn är ett övergripande styrdokument som anger inriktning,
ansvarsförhållanden och ramar för skydds- och säkerhetsarbetet i kommunens verksamheter
och bolag.

Grunder
En trygg och säker kommun är en viktig del av kommunens kvalitet. Täby kommuns skyddsoch säkerhetsarbete syftar till att skapa trygghet och säkerhet för kommunens medarbetare,
chefer och invånare samt för de som vistas i kommunen samt värna vår miljö och egendom.
Policyn gäller alla verksamheter och bolag i Täby kommun. Kraven på trygghet och säkerhet är
utformade i balans med invånarnas krav på öppenhet och tillit till kommunens verksamheter.
Skydds- och säkerhetsarbetet ska förebygga och begränsa olyckor och skador på människor,
egendom och miljö. Det ska ske kontinuerligt genom uppföljning och analys med en
balanserad avvägning mellan risktagande och säkerhetsåtgärder som skapar motståndskraft
och beredskap i kommunen.
Skydds- och säkerhetsarbetet ska bedrivas i överensstämmelse med lagar, föreskrifter, regler
och instruktioner som fastställts av myndigheter eller som i övrigt avtalats mellan parterna på
arbetsmarknaden. Skydds- och säkerhetsarbetet ska vara gränsöverskridande mellan
kommunens olika delar och genomföras i samverkan med andra berörda organisationer.

Mål
Trygghet är individens upplevelse av sin egen säkerhet, som bland annat beror på en känsla av
kontroll, tillit till samhället samt individens tro på sin egen förmåga att hantera svåra
situationer. Ambitionen är att kommunen ska vara säker – tryggheten ska vila på faktiska
omständigheter.
Mål med skydds- och säkerhetsarbetet är att värna:




Individens trygghet och säkerhet
Kommunens funktionalitet
Miljö och egendom
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Ansvar
Respektive nämnd och styrelse är ansvarig för att det bedrivs ett aktivt skydds- och
säkerhetsarbetet och att uppföljning av arbetet sker kontinuerligt inom nämndens
ansvarsområde. Kommunstyrelsen uppdrar kommundirektören att fastställa
kommunövergripande riktlinjer för skydds- och säkerhetsarbetet.



Riktlinje för sydds och säkerhetsarbete
Riktlinje för kamerabevakning

Skydds- och säkerhetsansvaret ska följa det normala verksamhetsansvaret på olika nivåer i
kommunen. Alla medarbetare och chefer ansvarar för att arbeta aktivt för ökad säkerhet och
trygghet och varje medarbetare är skyldig att påpeka brister till sin närmsta chef.

Säkerhetsorganisation
Skydds- och säkerhetsarbetet i kommunen inriktas, leds och samordnas av Trygghets- och
säkerhetsenheten. Trygghets- och säkerhetsenheten ansvarar för utarbetande av förslag till
centrala policydokument och riktlinjer, utveckling av modeller och metoder inom
säkerhetsområdet och utgör ett stöd till verksamheterna. Riktlinjer och instruktioner som
utarbetas ska revideras och aktualiseras vid behov.

Arbetssätt
Trygghetsarbetet behandlar insatser där Täby kommun kan bidra till att människor är trygga i
sin vardag, och känner tillit till att samhället förmår förebygga och hantera frågor som rör brott
och otrygghet. Täby ska vara en trygg och säker plats för alla att bo, arbeta och vistas i.
Täbys drog- och brottsförebyggande arbete organiseras av Trygg i Täby-rådet, ordföranden i
rådet utses av kommunstyrelsen som har ansvaret för rådet.
Grunden i det säkerhetsfrämjande arbetet är att minimera risken att oönskade händelser
inträffar. Om oönskade händelser ändå inträffar ska Täby kommun ha en god beredskap att
hantera konsekvenserna, och därmed minimera skadliga effekter på människa, miljö och
egendom.

Uppföljning
Respektive nämnd ansvarar för uppföljningen av skydds- och säkerhetsarbetet inom
nämndens ansvarsområde. Trygghets- och säkerhetsenheten ansvarar för den
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kommunövergripande uppföljningen av arbetet. Rapportering av det kommunövergripande
skydds- och säkerhetsarbetet ska ske minst en gång per år till kommunfullmäktige.
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