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Remiss av En ny lag om ordningsvakter m.m.
SOU 2021:38
Svar på remiss från kommunstyrelsen, KS 2021/793
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen och
översänder den till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
En statlig offentlig utredning har gjort en översyn av regelverket för
ordningsvakter. Syftet med översynen har varit att uppdatera
lagarna så att de blir moderna och effektiva.
Utredningen föreslår att ordningsvakters uppdrag ska vara att
upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt främja trygghet.
Ordningsvakter ska även få nya arbetsuppgifter och utökade
befogenheter. Det ska göra att polisen blir avlastad. För att klara av
sitt uppdrag ska ordningsvakternas utbildning bli längre.
Enligt utredningens förslag ska alla som vill använda
ordningsvakter kunna ansöka om tillstånd för det hos
Polismyndigheten. Den som får avslag på en tillståndsansökan ska
kunna överklaga det. Genom att bevilja tillstånd för all användning
av ordningsvakter ska Polismyndigheten få en bättre överblick och
det ska bli lättare att leda och kontrollera deras arbete.
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Förvaltningen tycker att det är bra att regelverket kring
ordningsvakter blir mer modernt och att det trygghetsfrämjande
uppdraget för ordningsvakter tydliggörs och skrivs in i lagen. Det är
också viktigt att ordningsvakter får mer utbildning för att kunna
utföra sina nya uppdrag och vara en trygghetsskapande resurs.
Förvaltningen tror att förslaget kommer leda till ökade
administrativa kostnader för kommunen eftersom all användning av
ordningsvakter kommer kräva tillståndsansökan. Förvaltningen
tycker att det är otydligt i utredningen vad som ska krävas för att få
tillstånd och hur stora geografiska områden som tillstånden kommer
kunna omfatta enligt den nya lagen.

Tjänsteutlåtande
Dnr EÅV 2021/463
Sida 2 (10)

Bakgrund
Genom en statlig offentlig utredning, SOU 2021:38, har en översyn
av regelverket för ordningsvakter gjorts. Syftet har varit att
modernisera och effektivisera för att anpassa regelverket till dagens
förhållanden. I utredningen har ingått att undersöka när det är
lämpligt att använda ordningsvakter och om det finns fler
arbetsuppgifter som kan utföras av ordningsvakter samt hur
Polismyndighetens kontroll och ledning ska kunna utföras.
Stockholms stad har fått utredningen på remiss. Kommunstyrelsen
har skickat remissen för yttrande till Stadsledningskontoret,
Kulturnämnden, Idrottsnämnden, Stockholm stadshus AB,
Stockholm Business Region AB samt till stadsdelsnämnderna för
Enskede-Årsta-Vantör, Skärholmen och Östermalm. Remissen ska
besvaras senast 2021-09-07.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts på Administrativa avdelningen.
Ärendet
Genom en statlig offentlig utredning, SOU 2021:38 En ny lag om
ordningsvakter m.m., har en översyn gjorts av regelverket för
ordningsvakter. Syftet med översynen har varit att modernisera och
effektivisera för att anpassa regelverket till dagens förhållanden. I
uppdraget för översynen har ingått att undersöka för vilka ändamål
ordningshållning kan utföras av ordningsvakter, om det finns fler
uppgifter som kan utföras av ordningsvakter, på vilket sätt
Polismyndigheten ska utöva kontroll och ledning över
ordningsvakternas verksamhet, samt hur reglerna för
ordningsvakternas utbildning ska utformas. I uppdraget är har även
ingått att se över vissa frågor om lämplighetsprövningen för
ordningsvakter.
Bakgrunden till översynen av regelverket är att förändringar i
samhället har lett till att kriminalpolitik och brottsförebyggande är
mer i fokus än tidigare och att det finns en större förväntan på att
brott ska förebyggas. Förväntningar på trygghet i samhället gör att
det ställs högre krav på närvaro från både poliser och annan
uniformerad personal. Det finns en ökad efterfrågan från
kommuner, regioner och privata aktörer på att använda
ordningsvakter för att främja trygghet och förebygga brott.
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Samhällets behov av att kunna använda ordningsvakter för dessa
ändamål har inte varit möjligt inom ramen för nuvarande
regelverk. Utredningen föreslår en ny lag och förordning i syfte att
skapa bättre förutsättningar för en mer flexibel och ökad
användning av ordningsvakter. Det är Polismyndigheten som har
huvudansvaret för att upprätthålla den allmänna ordningen och
säkerheten i samhället. För att åstadkomma en effektiv och
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rättssäker ordningshållning är det viktigt att reglerna om
ordningsvakters arbete och tjänstgöringsområden är utformade
utifrån att ordningsvakternas verksamhet ska ske under ledning av
Polismyndigheten.
Nedan följer de förslag som utredningen lämnar.
Ändamål och tillstånd att använda ordningsvakter
Utredningen menar att ordningsvakternas trygghetsfrämjande arbete
ska lyftas fram tydligare. Det innebär inte några nya uppgifter, men
det visar att den trygghetsfrämjande funktionen är en viktig del av
ordningsvakternas uppdrag. 1 § Polislagen anges att polisens arbete
ska syfta till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt att i
övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp.
Ordningsvakter bör kunna bistå Polismyndigheten med alla dessa
uppgifter. Enligt utredningens mening finns det därför skäl att
ordningsvakternas uppdrag ska omfatta hela begreppet allmän
ordning och säkerhet, inte som nu bara allmän ordning. Utredningen
föreslår att det tas in en bestämmelse i lagen som anger att
ordningsvakter får användas för att medverka till att upprätthålla
allmän ordning och säkerhet samt främja trygghet.
Utredningen föreslår att det ska vara möjligt för vem som helst att
ansöka om tillstånd att använda ordningsvakter för att upprätthålla
allmän ordning och säkerhet, samt för att främja trygghet.
Tillståndsansökan ska göras hos Polismyndigheten och ett avslag
ska kunna överklagas av den som har sökt. Utredningens förslag
innebär att tillstånd att använda ordningsvakter får meddelas om det
finns ett behov av sådan användning och det är ändamålsenligt för
att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt främja trygghet
på den plats, inom det område eller i den verksamhet som ansökan
avser. Ett beslut om tillstånd ska kunna förenas med villkor och ska
meddelas för viss tid. Ett beslut om tillstånd får återkallas om
förutsättningarna för tillståndet inte längre är uppfyllda, eller det
annars finns särskilda skäl för återkallelse.
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Tillstånd ska inte krävas för användning av ordningsvakter vid
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som avses i
2 kap. ordningslagen, eller i lokaler eller utrymmen där
alkoholdrycker serveras till allmänheten med tillstånd enligt 8 kap.
alkohollagen, om villkor om sådan användning redan föreskrivits
med anledning av ett beslut som har meddelats enligt dessa lagar.
Tillstånd ska inte heller krävas för Polismyndigheten att använda
ordningsvakter i myndighetens egen verksamhet.
Avgörande för bedömningen av om det finns behov av att använda
ordningsvakt ska vara att det finns anledning att tro att den
allmänna ordningen, säkerheten och tryggheten på den aktuella
platsen kommer att förbättras om ordningsvakter arbetar där. Det är
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den som ansöker om tillstånd att använda ordningsvakt som ska
kunna visa att behovet finns. Kravet får inte ställas alltför högt. Det
bör inte krävas att man kan påvisa några konkreta
ordningsstörningar i den aktuella verksamheten eller på den plats
som ansökan avser.
Utredningen menar samtidigt att det inte ska räcka med att det finns
ett behov av ordningsvakter i en verksamhet, på en plats eller inom
ett område för att bevilja tillstånd att använda ordningsvakt. Den
som ansöker om tillstånd ska även kunna visa att det är
ändamålsenligt att ordningsvakter används och att det inte går lika
bra med exempelvis väktare eller att det krävs poliser för uppdraget.
Ovan förslag innebär att tillstånd alltid ska sökas för att anlita
ordningsvakter till skillnad från idag där vissa ändamål har
omfattats enligt en huvudregel 2§ lagen om ordningsvakter (LOV)
och där det varit möjligt att söka tillstånd för andra områden enligt
en undantagsregel 3§ LOV.
Polisens ledning och kontroll
Idag verkar ordningsvakter under vitt skilda anställnings- och
uppdragsförhållanden. Det innebär särskilda utmaningar för såväl
Polismyndigheten som den enskilda polisen i yttre tjänst när det
gäller att utöva ledning och kontroll över ordningsvakternas arbete.
Möjligheten till en effektiv ledning och kontroll av
ordningsvakterna inom ett tjänstgöringsområde ska vara avgörande
för bedömningen av om tillstånd att använda ordningsvakter ska
ges. Polisens möjlighet till ledning och kontroll bör även påverka
bedömningen av vilka villkor som ska finnas i beslutet om tillstånd.
På platser där det finns ett väl utvecklat samarbete mellan
Polismyndigheten, ordningsvakter och andra lokala aktörer kan
därmed en mer omfattande användning av ordningsvakter tillåtas än
på platser utan ett sådant samarbete.
Ordningsvakter lyder redan i dag under Polismyndigheten och en
ordningsvakt ska följa anvisning som en polis meddelar i tjänsten.
En ordningsvakt har skyldighet att underrätta Polismyndigheten om
förhållanden som rör hans eller hennes verksamhet och som är av
sådan art att de bör komma till myndighetens kännedom.
Utredningen föreslår att dessa förhållanden och skyldigheter ska
gälla även fortsättningsvis.
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Utredningen föreslår även att Polismyndigheten vid
tillståndsprövningen ska ha möjlighet att ställa som villkor att den
som anlitar en ordningsvakt ska underrätta Polismyndigheten om
användningen. Genom att användningen av ordningsvakter föreslås
ske genom beslut om tillstånd från Polismyndigheten ska därmed
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polisens möjligheter att utöva ledning och kontroll av
ordningsvakternas verksamhet öka.
Stärkt utbildning för ordningsvakter
Den användning av ordningsvakter som sker ställer stora krav på
ordningsvakternas personliga lämplighet, kunskap och förmåga att
hantera komplexa situationer. En gedigen lämplighetsprövning
och utbildning är av betydelse för förtroendet för ordningsvakter
som yrkeskår. Utredningen menar att den nuvarande
ordningsvaktsutbildningen inte är tillräckligt omfattande för att ge
ordningsvakter de kunskaper och färdigheter som de behöver för att
klara sina allt mer komplexa arbetsuppgifter.
Enligt utredningens förslag ska ordningsvakter även få ytterligare
arbetsuppgifter. Detta förutsätter att ordningsvakten också får
utbildning när det gäller de nya uppgifterna. Utredningen föreslår
att ordningsvaktsutbildningen bör utökas från 80 timmar till minst
160 timmar. För närvarande är ordningsvaktsutbildningen
avgiftsfinansierad. Utredningen föreslår att den som vill genomgå
utbildningen även fortsättningsvis ska betala en avgift för detta.
Ordningsvakters befogenheter för ingripande
I 2 kap. regeringsformen (RF) finns en katalog över grundläggande
fri- och rättigheter, däribland ett skydd mot påtvingade kroppsliga
ingrepp, kroppsvisitation, husrannsakan och andra liknade intrång,
samt ett skydd mot frihetsberövanden. Grundlagsskyddet gäller i
förhållande till det allmänna och är relativt i den meningen att det
får begränsas genom lag. Det innebär att varje inskränkning måste
ha stöd i lag. Begränsningar får göras endast för att tillgodose
ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle.
Med ”det allmänna” menas samhället när detta utövar offentlig
makt. Det omfattar även verkställande organ, däribland
ordningsvakter. En ordningsvakt representerar det allmänna oavsett
om han eller hon är anställd av och utför ordningsvaktsarbete i
allmän verksamhet, till exempel hos en kommun, en domstol eller
någon annan myndighet, eller om ordningsvaktens uppdragsgivare
är ett bolag eller något annat privaträttsligt subjekt.
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”Den offentliga makten utövas under lagarna” (1 kap. 1 § tredje
stycket RF). I regeringsformens inledande kapitel fastslås en av de
viktigaste principerna för svensk rättskipning och förvaltning,
legalitetsprincipen. Den innebär att all maktutövning ska vara
lagbunden. Kravet på maktutövningens lagbundenhet betyder inte
att ordningsvakters ingripanden alltid måste grunda sig direkt på
lag, men det krävs åtminstone någon form av författningsstöd. Vid
ingripanden som begränsar de fri- och rättigheter som skyddas av 2
kap. RF krävs alltid stöd i lag, antingen direkt eller indirekt, det vill
säga ett stöd som åtminstone tolkningsvis kan utläsas ur en
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lagbestämmelse.
Legalitetsprincipen innebär vidare att en ordningsvakt, oavsett vad
han eller hon anser om behovet av ett visst förfarande, inte får
tillämpa reglerna på ett sådant sätt att ordningsvakten utvidgar
reglernas tillämpningsområde utöver vad som följer av lagtext och
förarbeten. Det finns alltså inte något utrymme att låta effektivitet
gå före rättssäkerhet.
Enligt 13 § Polislagen kan en ordningsvakt avvisa, avlägsna eller i
sista hand omhänderta personer i fyra olika situationer:
1) vid ordningsstörning
2) vid omedelbar fara för ordningsstörning
3) vid brott
4) vid fara för brott
I stället för att omhänderta ska ordningsvakten i första hand tillgripa
de mindre ingripande åtgärderna att avvisa eller att avlägsna, om
någon av dessa räcker för att avvärja den uppkomna situationen.
Polismyndigheten har vid verksamhetsanalys av sin kärnverksamhet
angett att poliser som kan arbeta i yttre tjänst kommer att vara den
mest knappa resursen under de kommande åren. Polismyndigheten
har pekat ut ordningsvakter som en viktig resurs för att komplettera
och avlasta polisen i polisens ordningsupprätthållande och
trygghetsskapande arbete.
Ordningsvakter har tilldelats vissa befogenheter för att kunna
genomföra sina uppgifter. Detta innebär att ordningsvakter har
möjlighet att vidta åtgärder som normalt sett är förbehållna poliser.
Exempelvis har ordningsvakter rätt att i vissa fall avvisa eller
omhänderta personer samt att beslagta alkohol.
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För att ordningsvakter ska kunna bistå och avlasta
Polismyndigheten i ännu större utsträckning föreslår utredningen att
de ska tillföras några ytterligare uppgifter. En ordningsvakt får idag
inte transportera den person som har blivit omhändertagen. Det har
visat sig vara mycket tids- och resurskrävande för Polismyndigheten
att överta frihetsberövandet från ordningsvakten och transportera
den omhändertagne till sjukhus, tillnyktringsenhet eller till
polisstation i de fall detta blir aktuellt. Den omhändertagne kan
dessutom komma att tillbringa lång tid i en mycket utsatt situation i
väntan på att polis ska komma till platsen. Mot bakgrund av detta
föreslår utredningen att Polismyndigheten ska få överlämna till en
ordningsvakt att transportera den omhändertagne till en plats som
Polismyndigheten anger, om det är lämpligt med hänsyn till den
omhändertagne och omständigheterna i övrigt.
Utredningen föreslår även att ordningsvakter ska få utökade
befogenheter. En ordningsvakt som med laga stöd griper eller

Tjänsteutlåtande
Dnr EÅV 2021/463
Sida 7 (10)

omhändertar eller avlägsnar någon i anslutning till ingripandet ska
enligt gällande bestämmelser vänta på platsen tills polis kommer
och fastställer personens identitet. I likhet med omhändertaganden
medför detta ofta långa väntetider för både den enskilde och
ordningsvakten och åtgärden är dessutom resurskrävande för
Polismyndigheten. Utredningen föreslår att en ordningsvakt i dessa
fall inte ska behöva vänta på en polis utan själv kunna
kroppsvisitera den gripne i den utsträckning som är nödvändig för
att hans eller hennes identitet ska kunna fastställas.
En ordningsvakt som i dag omhändertar alkohol av ringa
värde måste vänta in att en polis kommer till platsen och förstör
den. Väntan är resurskrävande för både ordningsvakt och polis och
utredningen föreslår därför att ordningsvakter ska ges befogenhet att
förstöra beslagtagen alkohol av ringa värde.
Krav för godkännande av personal hos auktoriserade
bevakningsföretag
All personal hos ett auktoriserat bevakningsföretag ska idag vara
godkänd vid prövning med avseende på laglydnad, medborgerlig
pålitlighet samt lämplighet i övrigt för anställning i ett sådant
företag. Flera av arbetsuppgifterna i ett bevakningsföretag syftar till
att öka tryggheten i samhället, kontrollera att regler efterlevs samt
förebygga brott och andra överträdelser av författningar. Mot den
bakgrunden framstår det som naturligt att personal i
bevakningsföretag kontrolleras för att säkerställa att personalen är
lämplig för sådana uppgifter.
Godkännandeprövningen utförs av länsstyrelsen. För närvarande
sker en godkännandeprövning av anställda i bevakningsföretag som
innebär att uppgifter hämtas ur belastningsregistret,
misstankeregistret och uppgifter som behandlas hos
Säkerhetspolisen med stöd av lagen om polisens behandling av
personuppgifter inom brottsdatalagens område eller lagen om
Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter. Några uppgifter
som motsvarar de som Polismyndigheten behandlar i sina
uppgiftssamlingar om exempelvis kopplingar till organiserad
brottslighet framkommer normalt sett inte.
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Utredningen föreslår att ta bort kravet på registerkontroll enligt
säkerhetsskyddslagen vid prövning av anställda i
bevakningsföretag. Länsstyrelsen ska i stället ges möjlighet att inför
godkännandeprövningen begära ett yttrande hos Polismyndigheten
rörande den person som vill bli ordningsvakt. Sakkunniga från
bevakningsbranschen som medverkat i utredningen har lämnat ett
särskilt yttrande till regeringen angående denna fråga där de
bedömer förslaget som otillräckligt.
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Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
Enligt utredningens förslag ska en ny ordningsvaktslag och en ny
ordningsvaktsförordning träda i kraft den 1 juli 2023. Genom den
nya lagen och förordningen upphävs lagen (1980:578) om
ordningsvakter och ordningsvaktsförordningen (1980:589).
Synpunkter och förslag
Förvaltningen välkomnar en översyn och modernisering av
regelverket kring ordningsvakter. Det är viktigt att användande av
ordningsvakter för att upprätthålla allmän ordning och säkert, samt
främja trygghet på allmänna platser och i offentliga miljöer sker på
ett rättssäkert och förtroendeingivande sätt. En viktig förutsättning
är att lagstiftningen stödjer uppdraget. Förvaltningen tycker att det
är bra att det trygghetsfrämjande uppdraget för ordningsvakter
tydliggörs och skrivs in i lagen.
Förvaltningen delar utredningens bild att ordningsvakter kan
användas som ett komplement till polisen där det finns behov av
uniformerad personal med särskilda befogenheter. För att kunna
utgöra komplement till polisen krävs att de personer som arbetar
som ordningsvakter är lämpliga, har adekvat utbildning för
uppdraget och att tillsyn och kontroll av verksamheten fungerar.
Förvaltningens uppfattning är att ordningsvakter behöver mer
utbildning än vad som krävs idag för att kunna utföra ett
trygghetsskapande arbete, vilket också utredningen föreslår.
Erfarenheterna från utvärderingen av Stockholms stads mobila
ordningsvakter som verkar inom så kallade förordnandeområden
enligt 3 § lagen om ordningsvakter (LOV) visar bland annat på
vikten av kompletterande utbildning om vad som är evidensbaserat
förebyggande arbetssätt och att öka kunskapen om vilka stöd som
finns att hänvisa till när ordningsvakterna träffar på personer som
behöver stöd och hjälp. Denna typ av extra utbildning har
Stockholms stad gett ordningsvakterna i de mobila teamen.
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Stockholms stads utvärdering visar även att det trygghetsskapande
uppdrag som de mobila ordningsvakterna har kräver ett annat
arbetssätt än det vanliga reaktiva uppdraget som ordningsvakter
normalt sett arbetar utifrån. Utvärderingen visar att det krävs både
utbildning, aktiv arbetsledning och personlig lämplighet hos den
enskilde ordningsvakten för att klara av att arbeta
trygghetsskapande och förebyggande.
I utvärderingen framkom att många ordningsvakter hade en utbredd
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föreställning om att trygghet hos allmänheten skapas genom
synlighet. Forskning visar att det krävs synlighet och tillgänglighet
genom att ta proaktiv kontakt med de som vistas och verkar lokalt,
samt att tjänsteutövningen görs på ett respektfullt och opartiskt sätt
utifrån de lokala problemen för att arbetet ska skapa trygghet. Detta
understryker vikten av ytterligare utbildning för ordningsvakter som
ska ha ett trygghetsfrämjande uppdrag, samt för personer i
arbetsledande ställning för att ordningsvakter ska utgöra en
trygghetsfrämjande resurs i offentliga miljöer. Utredningen ger
ingen beskrivning av innehållet i den utökade utbildningen utan
lämnar till Polismyndigheten att avgöra hur den ska se ut.
Utredningen föreslår att ordningsvakter ska få ta över
arbetsuppgifter som idag enbart får göras av polisen. Exempelvis
fastställa en omhändertagen persons identitet, transportera personer
som omhändertagits och förverka alkohol av ringa värde. Detta är
uppgifter som ställer stora krav på ett rättssäkert hanterande och
som innebär en maktutövning i en utsatt situation för de personer
som är föremål för ingripandet. Förvaltningens bedömning är att det
är av största vikt att ordningsvakterna har tillräcklig utbildning för
detta uppdrag och att kontroll och ledning från Polismyndigheten
kan ske på ett tillfredsställande sätt. Enligt utredningen ska den nya
bestämmelsen om att det alltid ska krävas tillstånd för att använda
ordningsvakter och att polisen ska kunna kräva att den som anlitar
ordningsvakter underrättar polisen om var de arbetar göra det lättare
för polisen att utöva denna ledning och kontroll.

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning
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Förvaltningen tycker att utredningen är otydlig om hur stora
geografiska områden som ansökningar om tillstånd ska kunna
omfatta. En svaghet i dagens lagstiftning har varit att förordnande
enligt 3§ LOV har getts för mycket snävt geografiskt avgränsade
områden. Det har inneburit att en person som vill undkomma
ordningsvakterna har kunnat förflytta sig en kort bit, ibland bara gå
över till andra sidan gatan, och fortsätta med sitt ordningsstörande
beteende för att undkomma ordningsvakterna. I dagens lagstiftning
finns många områden inom kommunen som ordningsvakter får
verka på utan att behöva ansöka om förordnande, så kallade 2§
LOV-områden som innefattar exempelvis idrottsplatser och platser
för friluftsliv. Förvaltningen bedömer att kommunen nu kommer
behöva göra ansökningar för alla dessa områden och tillstånden kan
beviljas med villkor kring kontaktperson för polisen.
Förvaltningens uppfattning är att förslaget att all användning av
ordningsvakter ska kräva tillstånd kommer leda till ökade kostnader
och ökad administration för kommunen.
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Förvaltningen bedömer att det även fortsättningsvis kommer att
vara svårt för Polismyndigheten att avgöra vilken typ av
ordningshållning som är mest lämplig på allmänna platser som torg
och parker när problembilden lokalt skiftar både under ett dygn och
över tid. Den som ansöker ska inte behöva bevisa att det sker
ordningsstörningar, samtidigt som den ska visa att det är just
ordningsvakter som behövs och inte poliser eller väktare.
Förvaltningen tycker att utredningen är otydlig i denna del som rör
bedömningen av förutsättningarna för polisen att ge tillstånd att
använda ordningsvakter. Om tillstånden även fortsättningsvis ges
med villkor kring klockslag och snävt geografiskt avgränsade
områden minskar möjligheten att utgöra ett komplement till
polisens ordningshållande uppdrag och vara den trygghetsfrämjande
resurs som kommunen behöver.
Förvaltningens uppfattning är att det är av största vikt att kontrollen
av ordningsvakter och bevakningsföretag är så heltäckande som
möjligt. Det är en förutsättning för att ordningsvakter på ett
förtroendeingivande sätt ska kunna användas som komplement till
polisen och för upprätthållande av allmän ordning och säkerhet
samt för att främja trygghet i samhället.
Sammanfattningsvis är förvaltningens bedömning att utredningens
förslag till ny ordningsvaktslag är en anpassning till dagens
samhälleliga krav på hur ordningsvakter bör kunna användas, men
att det är otydligt vad som ska krävas och hur stora geografiska
områden som tillstånd kan beviljas för. Det är bra att förstärka
ordningsvakternas utbildning. Förslagen i utredningen kommer att
leda till ökade administrativa kostnader för kommunen. Kommunen
kommer även fortsättningsvis få ta kostnaderna för att anlita
ordningsvakter för att upprätthålla allmän ordning, säkerhet och
främja trygghet på allmänna platser och i offentliga miljöer.
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