Remissvar
Dnr SSAB 2021/92
Sida 1 (3)
2021-08-25
Handläggare
Carolina Tillborg
Telefon: 0850829739

Till
Kommunstyrelsen

Remiss En ny lag om ordningsvakter m.m.(SOU
2021:38), KS 2021/793
Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2021/793
Ärendet
Ordningsvaktsutredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av
regelverket för ordningsvakter. Uppdraget har syftat till att
modernisera och effektivisera regelverket och anpassa det till
dagens förhållanden. I uppdraget har ingått att överväga bl.a. för
vilka ändamål ordningshållning bör kunna utföras av
ordningsvakter, på vilket sätt Polismyndigheten ska utöva kontroll
och ledning över ordningsvakternas verksamhet, om det finns
ytterligare uppgifter i ordningshållningen som en ordningsvakt bör
kunna utföra samt hur reglerna för ordningsvakternas utbildning bör
utformas.
Utredningen föreslår en ny lag och förordning i syfte att skapa
bättre förutsättningar för en mer flexibel och ökad användning av
ordningsvakter.
Kommunstyrelsen har remitterat En ny Lag om ordningsvakter mm
till bl. a. Stockholms Stadshus AB, som i sin tur remitterat vidare
till dotterbolagen AB Svenska Bostäder, AB Stockholmshem, AB
Familjebostäder, Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) och
Stockholm Business Region (SBR).
Nedan följer en redovisning av bolagens remissvar i huvudsak.
Remissvaren i sin helhet återfinns i bilagor.
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SBRs remissvar har i huvudsak följande lydelse (bilaga 1)
Stockholm Business Region välkomnar ordningsvaktsutredningen
och de förslag som framlagts. Bolaget vill i sammanhanget
framhålla det omfattande strategiska trygghetsarbete som bedrivs i
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Stockholms stad och hur vikten av företagarperspektivet stärkts för
att säkra goda förutsättningar för företagande i hela staden.
SISABS remissvar har i huvudsak följande lydelse (bilaga 2)
SISAB välkomnar en översyn av regelverket för ordningsvakter.
SISAB prioriterar insatser inom trygghetsområdet för att bidra till
stadens mål om att till 2025 halvera den upplevda otryggheten i
Stockholm. Det är dock viktigt att polisen fortsätter hålla en nära
kontakt med allmänheten och att de i sin roll som huvudman för den
allmänna ordningen och säkerheten ger ordningsvakterna det stöd
och de förutsättningar som krävs för uppnå ett flexibelt och
verkningsfullt resultat.
Familjebostäders remissvar har i huvudsak följande lydelse
(bilaga 3)
AB Familjebostäder ser positivt på förslaget om ny lag för
ordningsvakter mm med regler anpassade till dagens förhållanden i
samhället. Bolaget framhåller betydelsen av dialog och
kontaktskapande åtgärder för att därigenom skapa långsiktiga och
förtroendefulla kontakter med de boende i områdena.
Stockholmshems remissvar har i huvudsak följande lydelse
(bilaga 4)
Stockholmshem ser positivt på förslaget om ny lag för
ordningsvakter. Bolaget framhåller betydelsen av social kontroll
genom fysisk närvaro av kapabla väktare enligt godtagna teorier,
vilket även omnämns i utredningen. Vidare anser bolaget det är
positivt att vikten av dialoginriktade och kontaktskapande åtgärder
för att skapa långsiktiga och förtroendefulla kontakter med boende
och andra aktörer i områdena lyfts i utredningens förslag.
Svenska Bostäders remissvar har i huvudsak följande lydelse
(bilaga 5)
AB Svenska Bostäder instämmer i att förslaget om ny lag för
ordningsvakter m.m. är positivt och delar uppfattningen att lagen
behöver moderniseras och bättre anpassas till dagens förhållanden i
samhället.

Stockholms Stadshus AB

Ragnar Östbergs plan 1
Stadshuset
105 35 Stockholm
Växel 08-508 290 00
Fax 08-508 290 80
info@stadshusab.se
stockholm.se

Koncernledningens synpunkter
I och med att ordningsvakternas roll i samhället har förändrats
under senare år och att behovet och efterfrågan av trygghetsskapande åtgärder har ökat så anser koncernledningen att det är bra
med en översyn av regelverket så att det är anpassat till dagens
förhållanden. Det är även positivt att uppdraget omfattar en översyn
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av vissa frågor kring lämplighetsprövningen av personal hos
auktoriserade bevakningsföretag.
Stadens berörda bolag framhåller betydelsen av dialoginriktade och
kontaktskapande åtgärder för att skapa långsiktiga kontakter och
relationer med de boende i områdena. Utöver ordningsvakternas roll
och uppgift är arbetet med samverkan och samarbete med
lokalpolis, bevakningsföretag och övriga externa aktörer i områdena
viktigt för att skapa trygga och attraktiva områden. I detta
instämmer SBR som även lyfter aspekten att det inom staden görs
mycket inom trygghetsområdet, både operativt och strategiskt. I de
områden och på platser där de polisiära resurserna inte är
tillräckliga arbetar staden för att öka antalet kommunala
ordningsvakter och genomför satsningar i syfte att förbättra
stadsmiljön och öka tryggheten för både medborgare och
företagande.
Mot bakgrund av detta ser koncernledningen positivt på ett mer
flexibelt och anpassat regelverk för användandet av ordningsvakter
för att genom ökad närvaro och synlighet bidra till det
brottsförebyggande arbetet och en ökad upplevd trygghet i
områdena.
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