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Yrkande angående – Remiss från 
Justitiedepartementet - En ny lag om ordningsvakter 
m.m (SOU 2021:38) 
 

Förslag till beslut  
I kommunstyrelsen:  

1. Lägga till följande text i Göteborgs stads yttrande på Remiss från Justitiedepartementet - En 
ny lag om ordningsvakter m.m (SOU 2021:38) under rubriken ” Utökad 
informationsinhämtning vid lämplighetsprövning inför förordnande som ordningsvakt” 

”Göteborgs stad vill understryka vikten av att Säkerhetspolisens granskning av medarbetare 
som arbetar på platser som inte omfattas av säkerhetsskyddslagens krav fortsättningsvis sker. 
Avskaffandet av denna granskning kan inte anses kompenseras av att medarbetarna istället 
ska granskas av polisens ”spaningsregister” då förslaget inte är en tvingande regel. Vidare är 
det även rimligt att säkerhetspolisen genomför en bedömning över medarbetarens 
medborgerliga lämpligheter och inte enbart enskilda företag” 

2. I övrigt bifalla tjänsteutlåtandet. 
 

Yrkandet  
Justitiedepartementet har den 9 juni 2021 översänt betänkandet En ny lag om ordningsvakter m.m. 
(SOU 2021:38) för yttrande till Göteborgs Stad. Det är positivt att regeringen ser det allt mer växande 
behovet av ordningsvakter i stadsmiljön på grund av den utökade otryggheten i samhället. Detta är 
någonting som Göteborgs stad sedan tidigare argumenterat för och även verkställt. Ansvaret för 
brottsbekämpningen skall dock fortsättningsvis alltid vara polisen men ordningsvakter är ett viktigt 
komplement i trygghetsarbetet. Även om initiativet från regeringen är välkomnande ser vi dock med 
oro på utredningens förslag till uppluckringar av personalgodkännandena stoppas i sin helhet. 

Idag granskas säkerhetsföretags samtliga ordningsvakter av länsstyrelsen i polisens såväl som 
säkerhetspolisens register. Utredningen föreslår dock att avskaffa säkerhetspolisens granskning av 
ordningsvakter för att ersättas med polisens ”spaningsregister” vilket inte är en tvingande regel. Såldes 
luckras säkerhetsgranskningen av framtida ordningsvakter upp vilket vi anser vara olyckligt och bör 
revideras. Detta har utretts förr av justitiedepartementet och stoppades då av dåvarande justitieminister 
Thomas Bodström. Det var bra och bör även göras denna gång.  
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Yrkande angående – Remiss från 
Justitiedepartementet -En ny lag om 
ordningsvakter m.m. (SOU 2021:38) 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Yttrande över betänkande En ny lag om ordningsvakter m.m.(SOU 2021:38), i 
enlighet med bilaga 1 till detta yrkande, översänds till Justitiedepartementet. 

Yrkandet 
Vi rödgrönrosa är positiva till några av utredningens förslag, exempelvis förlängd 
utbildning för ordningsvakter. Vi anser dock att Göteborgs stad bör avstyrka delar av 
utredningens förslag. Det saknas konsekvensanalyser av vilka effekter de förskjutningar 
av ordningsmaktens ansvarsområden som utredningens förslag har för allmänheten. Vi 
har tidigare framfört kritik kring att en politisk majoritet i kommunen har valt att använda 
resurser till ordningsvakter istället för satsningar inom de områden där kommunen har 
störst kompetens, socialt förebyggande arbete och trygghetsfrämjande insatser genom 
andra åtgärder som har en mer långsiktig effekt.  

Effekten av fler LOV§3-områden med ordningsvakter i Göteborg är hittills mycket oklar. 
Under första halvåret 2020 var endast ca 11% av ordningsvakternas ärenden 
brottsrelaterade händelser eller omhändertaganden/gripanden. Effekten av att ha 
patrullerande ordningsvakter i centrala Göteborg har främst varit att människor har flyttat 
på sig till annan plats. I Kommunstyrelsens delårsrapport augusti 2021 framkommer 
dessutom att det upphandlade bevakningsföretaget avvikit i bemanning och 
tjänstgöringstider kring Järntorget. Det finns därmed flera anledningar att ifrågasätta 
insatsens effektivitet, och skäl att inte ytterligare utöka befogenheterna för 
ordningsvakter.  

Förslagen om att ordningsvakter ska ta över fler arbetsuppgifter som polisen i dagsläget 
utför kan möjligtvis kortsiktigt underlätta den pressade arbetssituation polisen har. Vi ser 
dock inte att det är klokt att utöka befogenheterna avseende transport eller utökande 
möjligheter till identitetskontroller då vi anser att sådana insatser kräver polisiär 
kompetens.  

Grundproblemet är att det finns en resursbrist inom polisen. Den lösning som föreslås 
med att förflytta ansvar från ordningsmakten, som har utbildning och kompetens att 
hantera exempelvis omhändertaganden, till ordningsvakter som har en markant kortare 
utbildning och snävare uppdrag, är problematisk och riskerar att urholka statens och 
polismyndighetens våldsmonopol. Det finns också en risk att statliga kostnader överförs 
till kommunen om polisiära uppgifter istället utförs av ordningsvakter. 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
 
2021-09-24 
 

(Vänsterpartiet, Miljöpartiet) 
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Bilaga 1. Yttrande över Justitiedepartementets remiss av betänkande–En ny lag om 
ordningsvakter m.m. (SOU 2021:38) 

Göteborgs Stad lämnar synpunkter på de delar som ligger inom kommunens möjlighet att 
använda ordningsvakter i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.  

Göteborgs stad tillstyrker förslagen om Polisens ledning och kontroll, En stärkt 
ordningsvaktsutbildning, samt Utökad informationsinhämtning vid lämplighetsprövning 
inför förordnande som ordningsvakt.  

Göteborgs stad tillstyrker delvis förslagen om Tillstånd att använda ordningsvakter.  

Göteborgs stad avstyrker förslagen om Ordningsvaktens ingripande. 

Tillstånd att använda ordningsvakter 

Göteborgs stad tillstyrker delvis utredningens förslag på detta område. Göteborgs stad 
instämmer inte i utredningens bedömning av att reglerna om användningen av 
ordningsvakter bör ändras för att kunna tillgodose samhällets behov av trygghet och 
ordning på allmän plats. Det finns ingen evidens för att ordningsvakter leder till generell 
trygghet och ordning på allmän plats, uniformerad närvaro kan både öka och minska den 
upplevda tryggheten. När det gäller bedömningen av behovet av användande av 
ordningsvakt beskrivs i utredningen att det inte bör krävas att sökanden ska påvisa 
konkreta ordningsstörningar på en viss plats, utan att det är tillräckligt att det finns 
generell grund för att det kan finnas ett behov av ordningsvakt. Utredningens förslag kan 
leda till att fler ordningsvakter används på platser där andra trygghetsfrämjande och 
brottsförebyggande åtgärder skulle vara mer lämpliga.  

Enligt nuvarande lagstiftning har kommunen inte själv kunnat ansöka om att få förordna 
ordningsvakt inom ett område enligt 3 § LOV, utan behövt anlita en enskild ordningsvakt 
som för kommunens räkning ansökt om förordnande. Det har också varit otydligt hur 
Polismyndigheten gjort sina bedömningar om förutsättningarna för att förordna 
ordningsvakt enligt 3 § LOV varit uppfyllda samt vilket underlag som lagts till grund för 
den prövningen. Göteborgs Stad anser därför att förtydligandet att den som vill kunna 
använda ordningsvakt ska vara behörig att ansöka om det hos Polismyndigheten är bra. 
Det är därtill viktigt att det med tydlighet framgår direkt av lag och exemplifieras 
ytterligare genom förordning, föreskrifter samt i förarbeten vad som ska framgå av en 
ansökan om tillstånd. 

Polisens ledning och kontroll 

Göteborgs Stad anser det vara bra att det även fortsättningsvis är tydligt att 
ordningsvakterna står under ledning och kontroll av Polismyndigheten. Det är inte minst 
viktigt utifrån Polismyndighetens övergripande ansvar för ordningshållningen. Enligt 
staden är det också bra att Polismyndighetens möjligheter att leda och kontrollera 
ordningsvakternas arbete ska vara en del av bedömningen av om tillstånd ska beviljas att 
använda ordningsvakter. Det behöver dock vara tydligt för såväl sökanden som 
Polismyndigheten hur respektive part inom ramen för en ansökan om tillstånd ska kunna 
beskriva och bedöma möjligheterna till ledning och kontroll i det enskilda fallet. 

En stärkt ordningsvaktsutbildning 
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Mot bakgrund av att övriga lagförslag syftar till att tillgodose behov av en utökad 
användning av ordningsvakter på allmänna platser samt att dessa även föreslås få utökade 
arbetsuppgifter bedömer Göteborgs Stad det vara nödvändigt att utbildningen utökas. 
Staden anser att utbildningen bör omfatta mer om brottsförebyggande och 
trygghetsfrämjande arbete liksom bemötandefrågor. Utifrån de behov Göteborgs Stad ser 
avseende användning av ordningsvakter bör dessa ha kunskap om och förståelse för 
exempelvis frågor om segregation och utanförskap och de förutsättningar som kan råda i 
olika delar av samhället. I utbildningen bör ett trygghetsfrämjande, relationsskapande och 
konflikthanterande angreppsätt läras ut. Det behövs även fördjupad kunskap om 
diskriminering generellt och kunskaper för att undvika etnisk profilering. Ordningsvakter 
behöver också ha kunskaper i bemötande av personer med psykisk ohälsa. Göteborgs 
Stad bedömer det vara bra att även redan förordnade ordningsvakter erbjuds motsvarande 
utbildning.  

Utökad informationsinhämtning vid lämplighetsprövning inför förordnande som 
ordningsvakt  

Göteborgs Stad anser att förslaget att tillåta utökad informationsinhämtning vid 
lämplighetsprövning av ordningsvakter är bra utifrån syftet att minska risken för att 
personer med kopplingar till organiserad brottslighet förordnas som ordningsvakter. 

Ordningsvaktens ingripande 

Göteborgs stad avstyrker utredningens förslag på detta område. Utredningen föreslår i 
viss utsträckning utökade befogenheter för ordningsvakter: att få transportera 
omhändertagna personer, kunna fastställa identitet samt förstöra beslagtagen alkohol av 
ringa värde. Att överlåta polisiära befogenheter till ordningsvakter kan medföra 
svårigheter ur såväl säkerhets- som integritetsperspektiv för allmänheten. När det gäller 
den föreslagna möjligheten att ordningsvakter ska få transportera omhändertagna 
personer kan detta dessutom komma att leda till kostnader för uppdragsgivaren.  
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Remiss från Justitiedepartementet - En ny lag 
om ordningsvakter m.m. (SOU 2021:38) 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen:  

Yttrande över betänkande En ny lag om ordningsvakter m.m. (SOU 2021:38), i enlighet 
med bilaga 4 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till 
Justitiedepartementet. 

Sammanfattning 
Justitiedepartementet har den 9 juni 2021 översänt betänkandet En ny lag om 
ordningsvakter m.m. (SOU 2021:38) för yttrande till Göteborgs Stad. 
Justitiedepartementet önskar svar senast den 8 oktober.  

Utredningen föreslår en ny lag och förordning om ordningsvakter som bland annat 
innebär ett tydliggörande av regelverket avseende tillstånd att använda ordningsvakter för 
ordningshållande i exempelvis stadsmiljö. Ordningsvakter ska fortsatt stå 
under Polismyndighetens ledning och kontroll. Utbildningen till ordningsvakt föreslås 
förlängas från dagens 80 till minst 160 timmar. Polismyndigheten föreslås kunna inhämta 
mer information vid den lämplighetsprövning som görs inför förordnande av 
ordningsvakter. Ordningsvakter föreslås ges ett utökat mandat vid ingripande för 
utförande av exempelvis kontroll för fastställande av identitet av omhändertagen person 
och att kunna bistå polisen med vissa transporter av personer som omhändertagits. Lag 
och förordningsförändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.  

Stadsledningskontoret anser utifrån erfarenheterna från nuvarande ansökningsförfaranden 
om förordnandeområden enligt 3 § i den nuvarande lagen om ordningsvakter (LOV 3§-
områden) att det är angeläget med en modernisering av lagstiftningen. 
Stadsledningskontoret tillstyrker förslagen i ny lag om ordningsvakter då de bedöms 
möjliggöra för kommunerna att på ett förutsägbart sätt kunna använda sig av 
ordningsvakter som en del i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet på de 
platser där det bedöms vara ändamålsenligt. Mot bakgrund av att ansvaret för 
ordningshållning ankommer på Polismyndigheten bedömer stadsledningskontoret det 
vara viktigt att det inte sker en förskjutning av ansvar och kostnader från staten till 
kommunerna genom de utökade möjligheter lagförslagen ger. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Den kostnad kommuner och regioner har för att använda ordningsvakter skiljer sig enligt 
utredningen stort. I utredningen redovisas att Stockholm (2 383 269 invånare) lägger ner 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-09-03 
Diarienummer 0890/21 
 

Handläggare  
Lena Risfelt 
Telefon: 031-368 03 61 
E-post: lena.risfelt@stadshuset.goteborg.se  
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omkring 90 miljoner kronor per år i jämförelse med Bodens (28 021 invånare) 320 000 
kronor per år.   

I Göteborgs Stad finns ett antal LOV § 3-områden, bland annat i centrala delar av staden. 
I Göteborgs Stads budget för 2021 anges att målsättningen är att öka antalet LOV § 
3-områden och för ändamålet har 50 miljoner kronor avsatts i budgeten. I nuläget pågår 
ansökningsförfaranden hos Polismyndigheten avseende fler förordnandeområden i 
centrala delarna av staden och i utsatta områden. De i budgeten avsatta medlen ska täcka 
de av staden upphandlade ordningsvakternas tjänstgöring. Göteborgs Stad tillhandahåller 
även utbildning i egen regi för de ordningsvakter som anlitas. Utbildningen syftar till att 
ordningsvakterna ska ha kunskaper inom ämnesområden som ur stadens perspektiv är 
viktiga för att utföra ett trygghetsfrämjande, relationsskapande och konflikthanterande 
arbete på uppdrag av staden.  

Lagförslagets möjligheter för tillstånd att förordna ordningsvakter inom vissa områden 
förväntas inverka positivt på invånarna och stadens ekonomi, både för boende, besökare 
och lokala näringsidkare, som omfattas. Närvaro av tjänstgörande ordningsvakter i staden 
bedöms vara ekonomiskt gynnsam, då deras närvaro förväntas ge trygghetsskapande och 
brottsförebyggande effekter, vilket bland annat kan medföra minskad skadegörelse i 
områdena, något som i sin tur kan bidra till lägre kostnader för sanering vid klotter och 
återställandekostnader på grund av andra typer av skadegörelse. Närvaro av 
ordningsvakter kan även verka brottsförebyggande mot tillgreppsbrott, butiks- och 
personrån samt övriga brott mot person i publika miljöer, såsom exempelvis misshandel 
och ofredanden. Får det brottsförebyggande arbetet effekt kan det i sin tur bidra till 
kringeffekter såsom minskade samhällskostnader i övrigt, som att polisiära resurser som 
ej behöver tas i anspråk, minskade kostnader för sjukvård, minskade sjukskrivningar till 
följd av skada, lägre försäkringskostnader, färre rättsliga processer etc. 

Utökade möjligheter för kommuner att kunna använda sig av ordningsvakter medför en 
potentiellt högre kostnad för kommunerna för det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet. Utöver kostnaden för anlitande av ordningsvakter för operativt 
arbete tillkommer kostnader för kommunen avseende planering, samordning och 
uppföljning av arbetet. Ett ytterligare verktyg för kommunen att använda sig av kan 
innebära att kommunen också förväntas ansöka om förordande av ordningsvakter i större 
utsträckning. Det kan innebära en förskjutning av kostnaden från staten och 
Polismyndigheten, som ansvarar för ordningshållningen, till kommunerna. I betänkandet 
föreslås att ordningsvakterna ska kunna bistå och avlasta Polismyndigheten genom att i 
vissa situationer transportera omhändertagna personer till sjukhus, tillnyktringsenhet eller 
polisstation. Det är en uppgift som kan komma att leda till kostnader för kommunen som 
ordningsvakternas uppdragsgivare.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 

Bedömning ur social dimension 
En utökad möjlighet för tillstånd att använda ordningsvakter bedöms ha en positiv 
inverkan för den allmänna tryggheten. När Göteborgs Stad tidigare har ansökt om 
förordnande av ordningsvakter inom LOV §3-områden har detta bedömts kunna inverka 
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positivt på stadens verksamheter vad avser trygghet. Invånarnas sociala relation mellan 
varandra väntas få en positiv effekt i och i anslutning till förordnandeområdena. Den 
ökade tryggheten bedöms påverka samtliga åldersgrupper positivt vad gäller hälsa, 
mänskliga rättigheter, mångfald och integration. Det bör dock betonas att upplevelsen av 
trygghet är individuell och påverkas av faktorer såsom människors förutsättningar, 
livserfarenheter och strukturer. Inga grupper är homogena och den enskildes upplevelse 
av trygghet kan variera mycket inom olika grupper.  

Ordningsvakternas roll som en samverkanspart till staden och som är delaktiga i det 
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet kan på sikt leda till ökad trygghet för 
stora delar av stadens invånare med bland annat minskad risk för att bli utsatt för brott. 
När ordningsvakter får en tydligare roll i det trygghetsskapande arbetet kan det leda till 
att kommuner ser ett ökat behov att använda ordningsvakter, vilket då kan bli på 
bekostnad av andra trygghetsfrämjande åtgärder av mer långsiktig, social och preventiv 
karaktär. 

En utökad användning av ordningsvakter, med ytterligare befogenheter, bidrar till att 
främja trygghet i den stadsmiljö där ordningsvakterna arbetar. Det är vissa gruppers 
trygghet som kan komma att gynnas mer av utredningens förslag, exempelvis 
näringsidkare, medan det för grupper av människor som lever i utsatthet snarare kan få en 
motsatt upplevelse av ökad otrygghet. En aspekt att ta hänsyn till är att majoriteten av 
ordningsvakter idag är män, vilket kan påverka hur exempelvis utsatta kvinnor 
upplever situationen i mötet. Bemötande och relationsskapande tillvägagångssätt blir 
viktiga verktyg i ordningsvakternas arbete och det vore därför önskvärt att den 
utökade utbildningen omfattar även sådana frågor.  

Bilagor 

1. Sammanfattning SOU 2021:38 – En ny lag om ordningsvakt m.m 

2. Socialnämnd Centrum protokollsutdrag 2021-08-24 § 218 

3. Förvaltnings AB Framtiden handlingar 2021-2021-08-24 § 4 

4. Förslag till yttrande 
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Ärendet  
Justitiedepartementet har den 9 juni 2021 översänt betänkandet En ny lag om 
ordningsvakter m. m. (SOU 2021:38) för yttrande till Göteborgs Stad. 
Justitiedepartementet önskar svar senast den 8 oktober. Lagändringarna föreslås träda i 
kraft den 1 juli 2023. 

Beskrivning av ärendet 
Regeringen beslutade den 21 november 2019 att tillsätta en särskild utredare med 
uppdrag att göra en översyn av regelverket för ordningsvakter. Utredningen har haft 
i uppdrag att komma med förslag på ett moderniserat och effektiviserat regelverk och 
anpassa det till dagens förhållanden för förordnade av ordningsvakter. I uppdraget har 
ingått att överväga bland annat för vilka ändamålordningshållning 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 har också haft i uppdrag att 
se över vissa frågor kring lämplighetsprövningen av personal hos auktoriserade 
bevakningsföretag.  

Utredningen konstaterar att allt fler kommuner under de senaste åren har mött utmaningar 
när det gäller ordningsstörningar och otrygghet. Förklaringarna är bland annat en 
förändrad demografi och växande utanförskapsområden som har lett till omfattande 
ordningsproblem. Samhällsförändringarna har i sin tur lett till en ökad efterfrågan från 
både kommuner, regioner och privata aktörer på att använda ordningsvakter för att främja 
trygghet och förebygga brott. Ordningsvakter har en viktig roll i det brottsförebyggande 
arbetet. De kan på flera sätt, till exempel genom att ingripa i ett tidigt skede vid 
ordningsstörningar eller genom att rapportera händelser och iakttagelser till polisen, 
medverka till att brott förebyggs och motverkas. Ordningsvakter kan också, genom sin 
närvaro på platser där allmänheten vistas, bidra till att upptäcktsrisken för brott ökar och 
således utföra brottsförebyggande insatser. Samhällets behov av att kunna använda 
ordningsvakter för dessa ändamål har inte fullt ut kunnat mötas inom ramen för det 
gällande regelverket.   

Utredningen föreslår därför 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. För att åstadkomma en effektiv och rättssäker ordningshållning är det viktigt 
att reglerna om ordningsvakters arbete och tjänstgöringsområden utformas med beaktande 
av att ordningsvakternas verksamhet ska ske under ledning av Polismyndigheten.  

Utredningens förslag i sammandrag 

En ny lag om ordningsvakter 
Betänkandets förslag innehåller en ny lag med bestämmelser om under vilka 
förutsättningar och för vilka ändamål ordningsvakter får användas. I förslaget finns också 
bestämmelser om förordnande av ordningsvakter och om ordningsvakters 
ingripanden. Utredningen föreslår bland annat att ordningsvakter får användas för att 
medverka till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt främja trygghet. För att få 
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använda ordningsvakt krävs att det finns ett beslut om tillstånd, eller att det följer av lag 
eller annan författning.  

Tillstånd att använda ordningsvakter, omfattning samt undantag  
Utredningen beskriver under vilka förutsättningar som ett tillstånd att använda 
ordningsvakter kan komma i fråga:   

Det ska finnas ett behov av sådan användning och vara ändamålsenligt för att upprätthålla 
allmän ordning och säkerhet samt främja trygghet på den plats, inom det område eller i 
den verksamhet som ansökan avser. Vid bedömningen av om det är ändamålsenligt att 
använda ordningsvakter ska det särskilt beaktas   

1. vilken art och omfattning uppdraget ska ha,  

2. var uppdraget ska utföras, och  

3. vilka möjligheter till ledning och kontroll Polismyndigheten kommer att ha över 
ordningsvakternas arbete. 

Beslut om tillstånd avser, under en tidsbegränsad period, viss plats, ett vist område eller 
viss verksamhet att använda ordningsvakter. Beslutet får förenas med villkor. Om 
förutsättningar för ett tillstånd ändras får nya villkor meddelas. Ett tillstånd får återkallas 
om förutsättningarna för tillståndet inte längre är uppfyllda, eller det annars finns 
särskilda skäl för återkallelse. 

Undantag från tillstånd har användning av ordningsvakter vid allmänna sammankomster, 
offentliga tillställningar eller lokaler eller utrymmen där alkohol serveras med tillstånd. 
Tillstånd krävs heller inte för Polismyndighetens användning av ordningsvakter i 
myndighetens egen verksamhet eller framgår av lag. 

Polisens ledning och kontroll 
En ordningsvakt står under Polismyndighetens ledning och kontroll. En ordningsvakt är 
skyldig att följa en anvisning som en polisman meddelar i tjänsten, om det inte är 
uppenbart att anvisningen inte angår tjänstgöringen som ordningsvakt eller strider mot lag 
eller annan författning. 

Ordningsvaktens ges större befogenhet vid ingripande 
Till ordningsvakt får förordnas person som fyllt 20 år som genomgått föreskriven 
utbildning. Personen ska anses lämplig för uppdraget med hänsyn till laglydnad och andra 
omständigheter. Ordningsvakten ska vid genomförande av en uppgift ingripa på ett sätt 
som står i rimlig proportion till åtgärdens syfte och omständigheterna i övrigt. Om en 
mindre ingripande åtgärd är tillräcklig ska den användas. Tystnadsplikt avses ingå i 
ordningsvaktens uppdrag.  

För att ordningsvakter ska kunna bistå och avlasta Polismyndigheten i än större 
utsträckning föreslår utredningen att de ska tillföras några ytterligare uppgifter.  

Ordningsvakten 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. 
I utredningen föreslås att Polismyndigheten ska få överlämna till en ordningsvakt att 
transportera den omhändertagne till en plats som Polismyndigheten anger, om det är 
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lämpligt med hänsyn till den omhändertagne och omständigheterna i övrigt. Därutöver 
föreslås att ordningsvakter ska kunna kroppsvisitera en gripen person i den utsträckning 
som är nödvändig för att hans eller hennes identitet ska kunna fastställas. Ordningsvakter 
ska också ges befogenhet att förstöra beslagtagen alkohol av ringa värde.  

Utökad informationsinhämtning vid lämplighetsprövning inför förordnande som 
ordningsvakt  
Utredningen föreslår att det ska framgå av förordning att uppgifter som behandlas med 
stöd av lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom 
brottsdatalagens område får inhämtas vid lämplighetsprövningen av ordningsvakter. 
Uppgifter får endast hämtas in om den som prövningen gäller har lämnat sitt samtycke. 
Samtycket ska gälla uppgifter som inhämtas under den tid som förordnandet som 
ordningsvakt gäller.  

En stärkt ordningsvaktsutbildning 
Utredningen föreslår att ordningsvaktsutbildningen bör utökas från 80 timmar till minst 
160 timmar. Grundutbildningen består idag av moment så som yrkesetik, juridik, 
akutsjukvård, droger, olaga diskriminering, konflikthantering, expanderbar batong, 
problemorienterad ordningsvaktsarbete, brand samt samhällsorientering. Vidare finns 
möjlighet till fortbildning för säkerhetskontroll samt ordningshållning på arena. 
Utredningen föreslår att den som vill genomgå utbildningen även fortsättningsvis ska 
betala en avgift för detta. Kostnaden för utbildningen bör dock delvis finansieras med 
allmänna medel och dessutom bör utbildningen berättiga till studiemedel. 

Krav för godkännande av personal hos auktoriserade bevakningsföretag 
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. Utredningen konstaterar mot den bakgrunden framstår det som naturligt att 
personal i bevakningsföretag kontrolleras för att säkerställa att personalen är lämplig för 
sådana uppgifter. Kontrollen bör vidare utföras för att säkerställa att uppdragen utförs på 
ett seriöst sätt. Länsstyrelserna ska ges ett tydligare ansvar för tillsyn och kontroll av 
anställda vid auktoriserade bevakningsföretag. Bevakningsföretagen ska ha ett ansvar för 
att säkerställa personalens lämplighet utöver de kontroller som länsstyrelsen genomför. 
Polismyndigheten avger yttrande i samband med Länsstyrelsens godkännandeprövning. 

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 
Lagändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2023. Genom den nya lagen om 
ordningsvakter upphävs lagen (1980:578) om ordningsvakter. Förslaget innehåller också 
bestämmelser för övergång mellan nuvarande och ny lagstiftning och förfarande vid 
exempelvis överklagande, upphävande samt återkallande av förordnade. 

Utredningens bedömning av lagförslagens konsekvenser för kommuner 
I utredningen fastslås att det finns ett stort och ökande intresse i kommunerna att kunna 
använda sig av ordningsvakter för brottsförebyggande och trygghetsfrämjande insatser. 
Skillnader finns i landet. Bland annat konstateras att den kostnad kommuner och regioner 
har för att använda ordningsvakter skiljer sig stort. I utredningen finns jämförelser mellan 
exempelvis Stockholm, (2 383 269 invånare, 90 miljoner/år) Sundsvall (99 448 invånare, 
1,7 miljoner/år), Landskrona (46 146 invånare, 1,4 miljoner/år) och Boden (28 021, 
invånare, 320 000 kronor/år). 
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Utredningen bedömer att, om utredningens förslag om användning av ordningsvakter 
genomförs, torde fler kommuner välja att använda ordningsvakter i sitt 
brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete. Enligt Sveriges Kommuner och 
Regioners bedömning kommer utredningens förslag inte att ha någon märkbar inverkan 
på det kommunala självstyret. Utredningen delar den bedömningen. Utredningens förslag 
innebär inte att några krav riktas mot kommunerna eller att deras självbestämmande på 
annat sätt inskränks. Genom förslagen skapas i stället en möjlighet för kommuner och 
regioner att använda ordningsvakter för att främja trygghet och förebygga brott. 
Kommunerna och regionerna kan självständigt bedöma om de vill utnyttja den 
möjligheten. 

Göteborgs Stad förordnade av ordningsvakter  
Polismyndigheten beslutade i slutet av juni 2020 att bevilja ansökan från Göteborgs Stad 
om förordnande av ordningsvakt enligt 3 § LOV för tjänstgöring vid fyra geografiska 
platser i centrala Göteborg: Brunnsparken, Gustaf Adolfs torg, Kronhuset samt 
Kanaltorget. I februari 2021 gavs motsvarande förordnade för Järntorget med omnejd.  

Kommunstyrelsen har gett stadsledningskontoret i uppdrag att i samarbete med 
Polismyndigheten och socialförvaltningarna identifiera och ansöka om ytterligare 
områden enligt 3 § LOV, dels i innerstaden, dels i utsatta områden.  

Göteborgs Stads befintliga LOV § 3-områden i centrala staden har sedan starten i augusti 
2020 enligt stadsledningskontorets bedömning fått önskad effekt ur ett kontaktskapande, 
trygghetsfrämjande och brottsförebyggande perspektiv. Statistiken från dessa områden 
visar initialt att de flesta rapporterade händelser återfinns i kategorin ordningsrelaterade 
händelser, såsom exempelvis avvisanden och avlägsnanden av personer som stör den 
allmänna ordningen med stöd av 13 § polislagen. De näst vanligaste rapporterade 
händelserna faller in under kategorin allmänt, där bland annat serviceåtgärder såsom olika 
typer av hjälp till allmänheten ingår samt övergripande tillgänglighet i trygghetsskapande 
syfte. Samverkan med polisen sker på daglig basis och ordningsvakterna fungerar som ett 
komplement till de polisiära resurserna inom befintliga LOV § 3-områden.  

De ordningsvakter som tjänstgör i LOV § 3-områdena genomgår utbildning inom ämnen 
som ur stadens och polisens perspektiv är aktuella att ha kunskap om för uppdraget, för 
ett trygghetsfrämjande, relationsskapande och konflikthanterande arbete. Utbildningen 
hålls bland annat tillsammans med samverkansaktörer som Polismyndigheten, Västtrafik 
och ambulanssjukvården. Viktiga aktörer inom staden är exempelvis socialtjänsten i dess 
förebyggande arbete som fältarbetare och socialjour samt socialförvaltningens 
trygghetssamordnare och säkerhetsansvariga. 

Precis som förutspåtts har inte problemen med narkotikahandel och olika typer av 
ordningsstörningar försvunnit i och med att ordningsvakter förordnats enligt 3 § LOV 
inom vissa områden, utan det har skett en förflyttning av problembilden till angränsande 
områden där ordningsvakterna för närvarande inte har befogenhet att ingripa. Som ett led 
i att stävja den fortsatta problematiken har Göteborgs Stad ansökt om att förordna 
ordningsvakter enligt 3 § LOV inom ytterligare områden.  

Stadsledningskontorets erfarenhet är att det enligt nuvarande lagstiftning är svårt för 
kommunen att agera när de problem som finns i befintliga LOV § 3-områden inte är 
isolerade till specifika platser, utan i många fall är dynamiska och förflyttar sig. Utifrån 
att det idag krävs att det finns ett särskilt behov av ordningshållning av väsentlig 
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betydelse för allmänheten för att få förordna ordningsvakter krävs omfattande underlag i 
form av bland annat statistik och trygghetsmätningar inför en ansökan om en ytterligare 
plats, eller ett förändrat förordnandeområde. Det är en tidskrävande process där 
förutsättningarna kan hinna att ändras under ansökningsförfarandets gång, vilket 
begränsar möjligheterna att agera när problemen uppstår.   

Inkomna synpunkter från nämnd och styrelse 
Stadsledningskontoret har underremitterat ärendet till och fått in yttranden från 
Socialnämnd Centrum och Förvaltnings AB Framtiden.  

Socialnämnd Centrum tillstyrker förslaget En ny lag om ordningsvakter m.m. i sin helhet. 
Nämnden har valt att lämna synpunkter på vissa specifika avsnitt och förslag: användning 
av ordningsvakter, ordningsvaktens ingripande samt ordningsvaktens utbildning. 
Nämnden förhåller sig positiv till förslaget då denna utökning av ordningsvakters 
grunduppdrag bättre skulle motsvara stadens behov i det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet och hur användningen av ordningsvakter i praktiken ser ut 
idag. Det finns dock en risk att användningen av ordningsvakter kommer bli ett allt 
vanligare alternativ till trygghetsfrämjande åtgärder om förslaget blir verklighet. 
Utredningen föreslår i viss utsträckning utökade befogenheter för ordningsvakter. 
Socialnämnd Centrum stödjer förslagen om vissa utökade befogenheter för 
ordningsvakter då nuvarande lagstiftning riskerar att försätta redan utsatta grupper i 
mycket utsatta situationer då de kan tvingas vänta länge, inte sällan för allmänhetens 
beskådan, på övertagande av polis vid ett omhändertagande av ordningsvakt. Förslagen 
bedöms sammantaget minska risken för utdragna situationer som av den omhändertagne 
kan uppfattas som mycket kränkande och som kan urholka allmänhetens förtroende och 
tillit för ordningsvakter och i förlängningen, i de fall ordningsvakterna tjänstgör i 
kommunal regi enligt 3 § LOV även för staden. 

Socialnämnd Centrum stödjer utredningens förslag om att ordningsvakternas 
grundutbildning förlängs. Nämnden slår fast att det ställs idag högre krav på 
ordningsvakter, inte minst i de fall ordningsvakterna tjänstgör i kommunal regi i LOV 
§ 3-områden. Inte minst ställs högra krav på bemötande samt icke-kränkande och icke-
diskriminerande behandling för att inte skada förtroendet och tilliten för ordningsvakter 
och i förlängningen staden. Nämnden välkomnar därför särskilt utredningens förslag att 
den förstärkta utbildningen bland annat ska fördjupa kunskaperna om diskriminering 
generellt men också kunskaper för att undvika etnisk profilering, samt bemötande av 
personer med psykisk ohälsa. Dagens utbildning i stadens regi bör fortsätta trots en 
förlängd ordningsvaktsutbildning. För att säkra kompetensen hos ordningsvakter om 
trygg i-modellen, socialtjänstlagen och orosanmälningar, och för att säkerställa 
samverkan med staden, vill förvaltningen framhålla vikten av att dessa utbildningar även 
fortsättningsvis hålls.  

Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden är i huvudsak positiv till utredningens förslag 
och gör bedömningen att de till stor del kommer underlätta koncernens 
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i bostadsområden och på lokala torg. 
Styrelsen är bland annat positiv till de förslag som rör att ordningsvakter ska kunna 
användas för fler ändamål, få fler och utökade befogenheter, kunna användas vid 
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt möjligheten att också kunna 
ansöka om att bilda ett LOV § 3-område i brottsförebyggande och trygghetsfrämjande 
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syfte. Styrelsen vill poängtera vikten av att ordningsvakternas förlängda utbildning 
innehåller delar som ger förståelse för de speciella förutsättningar som råder i stadens 
särskilt utsatta områden. Enligt styrelsens bedömning bör ordningsvakter ha kunskap och 
förståelse för exempelvis frågor kring segregation, utanförskap och klanstrukturer för att 
förstå de speciella förutsättningar som råder i särskilt utsatta områden. Gällande den 
förstärkta kontrollen av de som söker till ordningsvakt kan skrivningarna med fördel 
skärpas. Styrelsen ser vidare att utredningens förslag ligger i linje med det 
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i bostadsområden och lokala torg som 
bedrivs inom strategin för utvecklingsområden. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret anser utifrån erfarenheterna från nuvarande ansökningsförfaranden 
om LOV 3 §-områden att det är angeläget med en modernisering av lagstiftningen för att 
samhället ska kunna använda ordningsvakter för att motverka problem med otrygghet och 
ordningsstörningar på allmänna platser. Stadsledningskontoret välkomnar utredningens 
förslag och lämnar synpunkter på de delar som påverkar kommunens möjlighet att 
använda ordningsvakter i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. 

Genom utredningens förslag om tillstånd till ordningsvakter får kommuner och regioner 
ett nytt verktyg i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet, vilket är positivt. 
Samtidigt ser stadsledningskontoret att ansvaret för ordningshållande, som idag är i 
huvudsak en polisiär uppgift, kan komma att överföras till den lokala nivån och förväntas 
lösas genom anlitandet av ordningsvakter. Kommunerna och regionerna kan självständigt 
bedöma om de vill utnyttja den möjligheten, samtidigt som polisens resurser är 
begränsade och behöver prioritera bekämpning av grövre brottslighet. Det kan då bli 
nödvändigt för kommunen att ansöka om tillstånd för att använda ordningsvakter för att 
komma till rätta med ordningsstörningar och öka tryggheten på allmänna platser, vilket 
medför såväl ett ansvar som kostnad för ordningshållningen. I detta kan en glidande 
ansvarsfördelning uppstå. Mot bakgrund av att Justitiedepartementet under sommaren 
även remitterat ett förslag om en ny lag om kommuners ansvar för det brottsförebyggande 
arbetet (SOU 2021:49) anser stadsledningskontoret att det finns anledning att följa 
utvecklingen inom området på nationell nivå och bevaka om det sker eventuell 
omfördelning av ansvaret för ordningshållning. 

Tillstånd att använda ordningsvakter  
Stadsledningskontoret instämmer i utredningens bedömning av att reglerna om 
användningen av ordningsvakter bör ändras för att kunna tillgodose samhällets behov av 
trygghet och ordning på allmän plats. Enligt nuvarande lagstiftning har kommunen inte 
själv kunnat ansöka om att få förordna ordningsvakt inom ett område enligt 3 § LOV, 
utan behövt anlita en enskild ordningsvakt som för kommunens räkning ansökt om 
förordnande. Det har också varit otydligt hur Polismyndigheten gjort sina bedömningar 
avseende om förutsättningarna för att förordna ordningsvakt enligt 3 § LOV varit 
uppfyllda samt vilket underlag som lagts till grund för den prövningen.   

Stadsledningskontoret anser att förtydligandet, att den som vill kunna använda 
ordningsvakt ska vara behörig att ansöka om det hos Polismyndigheten, behövs och är 
efterfrågat. Det är därtill viktigt att det med tydlighet framgår av lag och exemplifieras 
ytterligare genom förordning, föreskrifter samt i förarbeten vad som ska framgå av en 
ansökan om tillstånd för att en sådan ska kunna beviljas. Den som ansöker om tillstånd, 
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till exempel kommunen, har bevisbördan för att förutsättningarna för tillstånd ska vara 
uppfyllda och det är då viktigt att kunna förutse bedömningsgrunderna. När det gäller 
bedömningen av behovet av användande av ordningsvakt beskrivs i utredningen att det 
inte bör krävas att sökanden ska påvisa konkreta ordningsstörningar på en viss plats, utan 
att det är tillräckligt att det finns generell grund för att det kan finnas ett behov av 
ordningsvakt. Exempel som anges är att undersökningar kan visa att en plats upplevs som 
otrygg. Stadsledningskontoret anser att detta är önskvärt ur perspektivet att kunna 
använda ordningsvakter på ett mer flexibelt och förebyggande sätt, även när problem med 
olika ordningsstörningar förflyttar sig. Det vore värdefullt om det blir möjligt att få 
tillstånd att använda ordordningsvakter i förebyggande syfte redan vid risk för 
ordningsstörningar. 

Polisens ledning och kontroll 
Stadsledningskontoret anser det vara bra att det även fortsättningsvis är tydligt att 
ordningsvakterna står under ledning och kontroll av Polismyndigheten. Det är inte minst 
viktigt utifrån Polismyndighetens övergripande ansvar för ordningshållningen. Enligt 
stadsledningskontoret är det därtill bra att Polismyndighetens möjligheter att leda och 
kontrollera ordningsvakternas arbete ska vara en del av bedömningen av om tillstånd ska 
beviljas att använda ordningsvakter. Det behöver dock vara tydligt för såväl sökanden 
som Polismyndigheten hur respektive part inom ramen för en ansökan om tillstånd ska 
kunna beskriva och bedöma möjligheterna till ledning och kontroll i det enskilda fallet.  

En stärkt ordningsvaktsutbildning 
Mot bakgrund av att övriga lagförslag syftar till att tillgodose behov av en utökad 
användning av ordningsvakter på allmänna platser samt att dessa även föreslås få utökade 
arbetsuppgifter bedömer stadsledningskontoret det vara nödvändigt att utbildningen 
utökas. Stadsledningskontoret anser att utbildningen bör omfatta mer om 
brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete liksom bemötandefrågor. Utifrån de 
behov stadsledningskontoret ser avseende användning av ordningsvakter bör dessa ha 
kunskap om och förståelse för exempelvis frågor om segregation och utanförskap och de 
förutsättningar som kan råda i olika delar av samhället. Det behövs även fördjupad 
kunskap om diskriminering generellt och kunskaper för att undvika etnisk profilering. 
Ordningsvakter behöver också ha kunskaper i bemötande av personer med psykisk 
ohälsa. Stadsledningskontoret bedömer det vara bra att även redan förordnade 
ordningsvakter erbjuds motsvarande utbildning. De ordningsvakter som anlitas av 
Göteborgs Stad för tjänstgöring inom LOV 3 §-områden genomgår utbildning i stadens 
regi i ämnesområden som ur stadens och polisens perspektiv är aktuella att ha kunskap 
om för uppdraget, för ett trygghetsfrämjande, relationsskapande och konflikthanterande 
arbete. Även om ordningsvaktsutbildningen förlängs bedömer stadsledningskontoret att 
den egna utbildningen är viktig att ha kvar för de ordningsvakter som ska arbeta på 
uppdrag av staden.  

Utökad informationsinhämtning vid lämplighetsprövning inför 
förordnande som ordningsvakt   
Stadsledningskontoret anser att förslaget att tillåta utökad informationsinhämtning vid 
lämplighetsprövning av ordningsvakter är bra utifrån syftet att minska risken för att 
personer med kopplingar till organiserad brottslighet förordnas som ordningsvakter.  
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Ordningsvaktens ingripande 
Utredningen föreslår i viss utsträckning utökade befogenheter för ordningsvakter genom 
att få transportera omhändertagna personer, kunna fastställa identitet samt förstöra 
beslagtagen alkohol av ringa värde. När det gäller den föreslagna möjligheten att 
ordningsvakter ska få transportera omhändertagna personer kan detta komma att leda till 
kostnader för uppdragsgivaren. Samtidigt innebär dagens reglering, där ordningsvakter 
får omhänderta men inte transportera personer, också svårigheter ur såväl säkerhets- som 
integritetsperspektiv i väntan på polisiära åtgärder. Stadsledningskontoret bedömer att det 
får anses vara proportionerligt att Polismyndigheten får överlåta till ordningsvakt att även 
transportera omhändertagna personer när detta bedöms vara lämpligt. Även ytterligare 
befogenheter som tilldelas ordningsvakter bedöms stärka möjligheten för en 
ändamålsenlig ordningshållning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 
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Stadsdirektör  
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Bilaga 1 

Sammanfattning, Betänkande SOU (2021:38) 
Utredningens uppdrag  
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 har också 
haft i uppdrag att se över vissa frågor kring lämplighetsprövningen av personal hos 
auktoriserade bevakningsföretag.  

En ny lag om ordningsvakter  
Ordningsvakternas roll i samhället har förändrats under senare år. Behovet av personer 
med uppgift att bistå Polismyndigheten i arbetet med att upprätthålla allmän ordning har 
ökat och ordningsvakter finns nu på fler platser än tidigare. Kriminalpolitiska och 
brottsförebyggande frågor står mer i fokus nu än tidigare när det gäller samhällets insatser 
mot brott. Det finns en större förväntan på att brott ska förebyggas. Ökade förväntningar 
på trygghet i samhället gör också att det ställs högre krav på närvaro från både polismän 
och annan uniformerad personal. Allt fler kommuner har under de senaste åren mött 
utmaningar när det gäller ordningsstörningar och otrygghet. Förklaringarna är bl.a. en 
förändrad demografi och växande utanförskapsområden som har lett till omfattande 
ordningsproblem. Samhällsförändringarna har i sin tur lett till en ökad efterfrågan från 
både kommuner, regioner och privata aktörer på att använda ordningsvakter för att främja 
trygghet och förebygga brott. Ordningsvakter har en viktig roll i det brottsförebyggande 
arbetet. De kan på flera sätt, t.ex. genom att ingripa i ett tidigt skede vid 
ordningsstörningar eller genom att rapportera händelser och iakttagelser till polisen, 
medverka till att brott förebyggs och motverkas. Ordningsvakter kan också, genom sin 
närvaro på platser där allmänheten vistas, bidra till att upptäcktsrisken för brott ökar och 
således utföra brottsförebyggande insatser. Samhällets behov av att kunna använda 
ordningsvakter för dessa ändamål har inte fullt ut kunnat mötas inom ramen för det 
gällande regelverket. Utredningen föreslår därför 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. För att åstadkomma en effektiv och rättssäker 
ordningshållning är det viktigt att reglerna om ordningsvakters arbete och 
tjänstgöringsområden utformas med beaktande av att ordningsvakternas verksamhet ska 
ske under ledning av Polismyndigheten. 

Tillstånd att använda ordningsvakter  
En fråga som har aktualiserats återkommande under de senaste åren är om ordningsvakter 
kan användas på ett bättre sätt än vad den nuvarande lagen medger för att tillgodose 
samhällets behov av trygghet och ordning på allmän plats. Den nuvarande lagen om 
ordningsvakter är inte anpassad för de krav olika aktörer ställer på att kunna använda 
ordningsvakter. Det finns även en osäkerhet om hur stora geografiska områden 
Polismyndigheten får förordna ordningsvakter för och i övrigt hur lagen ska tillämpas. 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 13 (18) 
   
   

Reglerna om användningen av ordningsvakter bör därför ändras på ett sådant sätt att de 
bättre motsvarar dagens krav. Utredningen föreslår att ordningsvakter ska få användas om 
det finns ett beslut om tillstånd att använda ordningsvakter eller om det följer av lag eller 
annan författning. 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. Tillstånd ska inte krävas för användning av ordningsvakter vid 
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som avses i 2 kap. ordningslagen, 
eller 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 krävs inte heller 
för Polismyndighetens användning av ordningsvakter i myndighetens egen verksamhet. 

Polisens ledning och kontroll 
 Det förhållandet att ordningsvakter verkar under vitt skilda anställnings- och 
uppdragsförhållanden innebär särskilda utmaningar för såväl Polismyndigheten som den 
enskilda polismannen 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. För att se till att samverkan 
kommer till stånd även på de platser där detta saknas i dag bör Polismyndigheten ha en 
plan för samverkan som ett led i ledningen och kontrollen av ordningsvakter. Planen bör 
slå fast en lägsta nivå för samverkan samt ange de yttre ramarna för samverkan mellan 
Polismyndigheten, ordningsvakterna och övriga aktörer. Ordningsvakter bör vidare kunna 
ges tillgång till Polismyndighetens kommunikationssystem i vissa fall. 

En stärkt ordningsvaktsutbildning  
Den användning av ordningsvakter som sker för närvarande ställer stora krav på 
ordningsvakternas personliga lämplighet, kunskap och förmåga att hantera komplexa 
situationer. En gedigen lämplighetsprövning och utbildning är av betydelse för att 
upprätthålla förtroendet för ordningsvakterna som yrkeskår. Det finns dock mycket som 
talar för att den nuvarande ordningsvaktsutbildningen inte är tillräckligt omfattande för att 
ge ordningsvakterna de kunskaper och färdigheter som de behöver för att klara sina allt 
mer komplexa uppgifter. Det finns mot denna bakgrund skäl att förstärka 
ordningsvakternas utbildning och att upprätthålla högt ställda krav på lämplighet inför 
förordnandet av en ordningsvakt. Den nuvarande ordningsvaktsutbildningen behöver 
således stärkas för att möta de krav som ställs på en ordningsvakt. Vidare bör 
utbildningen tillföras vissa moment. Enligt utredningens förslag ska ordningsvakter få 
vissa ytterligare uppgifter. 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 och deltagarna förväntas att betala en 
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kostnad för utbildningen som ger Polismyndigheten full kostnadstäckning. Utredningen 
föreslår att den som vill genomgå utbildningen även fortsättningsvis ska betala en avgift 
för detta. Kostnaden för utbildningen bör dock delvis finansieras med allmänna medel 
och dess utom bör utbildningen berättiga till studiemedel. 

Ordningsvakters ingripanden 
 Ordningsvakter utgör ett viktigt komplement till polismän på så sätt att de bistår polisen i 
dess arbete med att upprätthålla allmän ordning. Polismyndigheten har vid 
verksamhetsanalys av sin kärnverksamhet angett att polismän som kan tjänstgöra i yttre 
tjänst kommer att vara den mest knappa resursen under de kommande åren och att 
Polismyndigheten behöver identifiera aktiviteter som frigör polisiära resurser. En av de 
åtgärder som anges som exempel är att hushålla med polismän för de tjänster där polisiär 
kompetens är oundgänglig. 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. För att 
ordningsvakter ska kunna bistå och avlasta Polismyndigheten i än större utsträckning 
föreslår utredningen att de ska tillföras några ytterligare uppgifter. En ordningsvakt får, 
som ovan anges, omhänderta personer under vissa omständigheter men får inte 
transportera den omhändertagne. 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 polismän 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. Därutöver 
föreslår utredningen att ordningsvakter ska få utökade befogenheter. En ordningsvakt som 
med laga stöd griper eller annars omhändertar eller avlägsnar någon i anslutning till 
ingripandet ska enligt gällande bestämmelser vänta på platsen tills en polisman 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. I betänkandet föreslås att en ordningsvakt i dessa 
fall inte ska behöva vänta på en polisman utan själv kunna kroppsvisitera den gripne i den 
utsträckning som är nödvändig för att hans eller hennes identitet ska kunna fastställas. 
Även i fall där en ordningsvakt har omhändertagit alkohol av ringa värde måste 
ordningsvakten i dag vänta på att en polisman kommer till platsen och förstör alkoholen. 
Denna väntan är resurskrävande för både ordningsvakten och polisen. I betänkandet 
föreslås 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 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 
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i bevakningsföretag kontrolleras för att säkerställa att personalen är lämplig för sådana 
uppgifter. Kontrollen bör vidare utföras för att säkerställa att uppdragen utförs på ett 
seriöst sätt. Godkännandeprövningen utförs av länsstyrelsen. För närvarande sker en 
godkännandeprövning av anställda i bevakningsföretag som grundas bl.a. på inhämtande 
av uppgifter 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. 
Säkerhetspolisen gör dock enbart slagningar i sina egna uppgiftssamlingar som i princip 
enbart innehåller sådana personuppgifter Säkerhetspolisen behöver för 
verksamhetsområdena kontraterrorism, kontraspionage, personskydd, säkerhetsskydd, 
författningsskydd och icke-spridning. Några uppgifter som motsvarar de som 
Polismyndigheten behandlar i sina uppgiftssamlingar om exempelvis kopplingar till 
organiserad brottslighet framkommer normalt sett inte. Enligt tidigare gällande reglering 
torde en kontroll av medborgerlig pålitlighet ha motsvarat vad som nu kallas 
säkerhetsprövning men den godkännandeprövning som görs i dag uppfyller inte de krav 
som ställs på en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen. Begreppet medborgerlig 
pålitlighet används inte längre i säkerhetsskyddslagstiftningen och det framstår dessutom 
som svårtolkat. Den ordning som gäller för anställda i bevakningsföretag ligger inte 
heller i linje med den gällande ordningen enligt säkerhetsskyddslagen som bygger på att 
enbart personer som deltar i säkerhetskänslig verksamhet ska säkerhetsprovs. Många 
anställda vid auktoriserade bevakningsföretag deltar inte i säkerhetskänslig verksamhet. 
Utredningen föreslår därför att kravet på registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen vid 
prövning av anställda i bevakningsföretag ska tas bort. Länsstyrelsen ska i stället ges 
möjlighet att inför godkännandeprövningen begära ett yttrande hos Polismyndigheten 
rörande sökanden. Länsstyrelsens godkännandeprövning ska, enligt förordningen om 
bevakningsföretag slutföras inom två veckor, om inte särskilda skäl föranleder annat. 
Tidsfristen leder till en risk för att ärenden, som av sakliga skäl borde prioriteras, får stå 
tillbaka och att andra brådskande ärenden kan komma att drabbas av tidsutdräkt för att de 
i förordningen angivna tidsfristerna ska kunna hållas. Utredningen föreslår därför att 
tidsfristen för godkännandeprövningen i förordningen om bevakningsföretag ska tas bort 
och ersättas med ett krav på att prövningen ska göras skyndsamt. 

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). Ett beslut om återkallelse eller avstängning som 
har meddelats före ikraftträdandet ska gälla även därefter. Vid prövning efter 
överklagande av sådana beslut ska den upphävda lagen fortfarande tillämpas. Ett 
förordnande som ordningsvakt som har meddelats före ikraftträdandet ska gälla även 
därefter med de begränsningar som följer av det, enligt den upphävda lagen, utfärdade 
förordandet. Förordnandet upphör dock att gälla vid utgången av år 2024, om det inte 
dessförinnan har återkallats eller annars upphört att gälla. Vad gäller förslagen till ändring 
i lagen om bevakningsföretagen och förordningen om bevakningsföretag föreslås även 
dessa träda i kraft den 1 juli 2023. Äldre bestämmelser ska alltjämt tillämpas på 
godkännanden av personal i bevakningsföretag som meddelats före ikraftträdandet 

Även övriga författningsändringar som utredningen föreslår ska träda i kraft den 1 juli 
2023 
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Utdrag ur protokoll nr 8 

Sammanträdesdatum: 2021-08-24 

§ 218 Svar på remiss - En ny lag om 
ordningsvakter m.m (SOU 2021:38)  

N164-0924/21 
Socialförvaltningen Centrum har 2021-07-12 upprättat ett tjänsteutlåtande i rubricerat 

ärende. 

Beslut 
Socialnämnden Centrum tillstyrker förslagen i En ny lag om ordningsvakter m.m. (SOU 

2021:38) med hänvisning till de synpunkter som redovisas i tjänsteutlåtandet och 

översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till stadsledningskontoret för 

vidare beredning.  

 

Socialnämnden Centrum förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Protokollsanteckningar 
Hannes Hurtig (S) inkommer med ett yttrande från (S). Se bilaga 1 till protokollet.  

Jennifer Merelaid Hankins (V) inkommer med yttrande från (V) och (MP). Se bilaga 2 till 

protokollet.  

  

Dag för justering 

2021-08-24 

 

Vid protokollet 
 

 

 

 

Socialnämnden Centrum 

 
  

Sekreterare 

Lovisa Varenius 

 

 

Ordförande 

Nina Miskovsky 

 

Justerande 

Ulf Carlsson 
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Socialnämnd Centrum  

  

  

Yttrande 

 
2021-08-23 

Socialdemokraterna 

  
Ärende nr: 25 

Yttrande angående svar på remiss – En ny lag 
om ordningsvakter (SOU 2021:38) 

 
Vi socialdemokrater håller med om förvaltningens bedömning om att tillstyrka förslagen i 
utredningen. Det är bra om ordningsvakters brottsförebyggande och trygghetsfrämjande 
uppdrag kan tydliggöras genom en översyn av regelverket.  

Att det sedan augusti i fjol finns ordningsvakter på plats i delar utav innerstaden är ett bra 
sätt att motverka förekomsten av våldsbrott, skadegörelse och narkotikahandel och vi 
ställer oss positiva till detta. Ordningsvakter är trygghetsskapande och ett bra 
komplement till polisen, även om de aldrig kan ersätta den delen av ordningsmakten. Det 
är viktigt att ordningsvakterna får utbildning i kommunal regi och vi ser på sikt att bruket 
av ordningsvakter för att främja trygghet och förebygga brott får möjlighet att utökas till 
stadens utsatta och särskilt utsatta områden. Användandet av ordningsvakter möjliggör att 
polisen kan fokusera på de mer komplexa insatserna eftersom polismyndigheten idag har 
begränsade resurser, och det är därför positivt att regeringen satsar betydande resurser på 
detta område.  
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Yttrande angående – svar på remiss – En ny 
lag om ordningsvakter m. m. (SOU 2021:38) 
 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet är positiva till utredningens förslag om förlängd 
utbildning för ordningsvakter, och instämmer i förvaltningens bedömning om att 
Göteborgs stad även fortsatt bör anordna ytterligare utbildning för de ordningsvakter som 
i dagsläget anlitas av kommunen. Vänsterpartiet och Miljöpartiet har tidigare framfört 
kritik kring att en politisk majoritet i kommunen har valt att använda resurserna till 
ordningsvakter istället för att utöka satsningar inom de områden där kommunen har störst 
kompetens, socialt förebyggande arbete och trygghetsfrämjande insatser genom andra 
åtgärder som har en mer långsiktig effekt.  

Den sammanställning av ordningsvakternas arbete i Göteborg som presenterades i 
samband med Kommunstyrelsens årsrapport 2020 visade att endast ca 11% av 
ordningsvakternas ärenden under hösten har handlat om brottsrelaterade händelser eller 
omhändertaganden/gripanden. 49% av ärendena handlar om ordningsrelaterade händelser, 
där ”avvisade personer” och ”tillsägelse, tillrättavisade personer” är vanligast. En stor del 
av ärendena, hela 46%, går till allmänna händelser i huvudsak ”administrationsärenden” 
utan mer djupgående beskrivning. Vår bedömning av statistiken är att merparten av 
ärendena hade kunnat hanteras av andra professioner än ordningsvakter. Vänsterpartiet 
och Miljöpartiet drar därför en annan slutsats av detta experiment. Effekten av att ha 
patrullerande ordningsvakter i centrala Göteborg har varit att människor har flyttat på sig 
antingen för att de blir bortjagade, eller för att helt undvika att stöta på ordningsvakterna. 

Förslagen om att ordningsvakter ska ta över fler arbetsuppgifter som polisen i dagsläget 
utför kan möjligtvis kortsiktigt underlätta den pressade arbetssituation som polisen har. 
Däremot saknar vi en bättre konsekvensanalys av hur kvaliteten på arbetet påverkas och 
vilken effekt en förskjutning av ordningsmaktens ansvarsområden har för allmänheten. 
Grundproblemet är att det finns en resursbrist inom just polisen. Den lösning som föreslås 
med att förflytta ansvar från ordningsmakten, som har utbildning och kompetens att 
hantera exempelvis omhändertaganden, till ordningsvakter som har en markant kortare 
utbildning och snävare uppdrag är problematisk. Att ägna tid och resurser åt att utöka 
ordningsvakternas uppdrag anser vi är en felaktig prioritering när det är polisens resurser 
och arbetsmiljö som behöver förbättras.  
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Beslut 

Remissen från Justitiedepartementet avseende Förslag till en ny lag om ordningsvakter m.m 

tillstyrks.  

Roger Höög meddelar att han sänder in en protokollsanteckning i ärendet som bifogas 

protokollet, protokollsbilaga 1 



Protokollsanteckning ang remissvar Ny lag om ordningsvakter 

Vänsterpartiet delar bolagets ställningstagande gällande flera av förslagen. 

Däremot är vi negativa till att ordningsvakter ska kunna användas till fler uppgifter än i dagsläget. Det 

är det allmännas uppgift, i huvudsak genom kommun och polismyndighet, att verka 

brottsförebyggande och trygghetsskapande. Vi ser heller inte att det är klokt att utöka 

befogenheterna avseende transport eller utökande möjligheter till identitetskontroller då vi ser en 

överhängande risk för att detta inte kommer att skötas på ett korrekt sätt och i huvudsak drabba de 

redan utsatta i samhället. Vi är slutligen också negativt inställda till att använda ordningsvakter vid 

allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.   

Sammantaget skulle dessa förslag leda till en att ordningsvakter skulle komma att utgöra en slags 

privatiserat polisiärt B-lag, med sämre utbildning och möjligheter att hantera de komplexa och 

volatila situationer som snabbt kan uppstå vid ID-kontroller eller allmänna sammankomster.   

Roger Höög (v) 

2:e vice ordförande 

Protokollsbilaga 1
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Bilaga 4 

 

                                   Justitiedepartementet  

Datum 2021-09-29                                      ju.remissvar@regeringskansliet.se 

Diarienummer 0890/21 ju.L4@regeringskansliet.se. 

 Diarienummer Ju2021/02070 

Yttrande över Justitiedepartementets remiss 
av betänkande – En ny lag om ordningsvakter 
m.m. (SOU 2021:38) 
 

Yttrande 
Göteborgs Stad välkomnar utredningens förslag och lämnar synpunkter på de delar som 
ligger inom kommunens möjlighet att använda ordningsvakter i det trygghetsskapande 
och brottsförebyggande arbetet. Genom utredningens förslag om tillstånd till 
ordningsvakter får kommuner och regioner utökade möjligheter att använda 
ordningsvakter i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet, vilket är positivt. 
Samtidigt ser Göteborgs Stad att ansvaret för ordningshållande, som idag är i 
huvudsak en polisiär uppgift, kan komma att överföras till den lokala nivån och förväntas 
lösas genom anlitandet av ordningsvakter. Kommunerna och regionerna kan självständigt 
bedöma om de vill utnyttja den möjligheten, samtidigt som polisens resurser är 
begränsade och bekämpning av grövre brottslighet behöver prioriteras. Det kan då 
bli nödvändigt för kommunen att ansöka om tillstånd att använda ordningsvakter för 
att komma till rätta med ordningsstörningar och öka tryggheten på allmänna platser, 
vilket medför såväl ett ansvar som kostnad för ordningshållningen. I detta kan en 
glidande ansvarsfördelning uppstå. Mot bakgrund av att Justitiedepartementet under 
sommaren även remitterat ett förslag om en ny lag om kommuners ansvar för 
det brottsförebyggande arbetet (SOU 2021:49) anser stadsledningskontoret att det finns 
anledning att följa utvecklingen inom området på nationell nivå och bevaka om det 
sker eventuell omfördelning av ansvaret för ordningshållning.  

Göteborgs Stads följer utredningens rubrikstruktur i de delar av betänkandet som staden 
yttrar sig över.  

Tillstånd att använda ordningsvakter  
Göteborgs Stad instämmer i utredningens bedömning av att reglerna om användningen av 
ordningsvakter bör ändras för att kunna tillgodose samhällets behov av trygghet och 
ordning på allmän plats. Enligt nuvarande lagstiftning har kommunen inte själv kunnat 
ansöka om att få förordna ordningsvakt inom ett område enligt 3 § LOV, utan behövt 
anlita en enskild ordningsvakt som för kommunens räkning ansökt om förordnande. Det 
har också varit otydligt hur Polismyndigheten gjort sina bedömningar avseende om 
förutsättningarna för att förordna ordningsvakt enligt 3 § LOV varit uppfyllda samt vilket 
underlag som lagts till grund för den prövningen.  

mailto:ju.L4@regeringskansliet.se
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Göteborgs Stad anser att förtydligandet att den som vill kunna använda ordningsvakt ska 
vara behörig att ansöka om det hos Polismyndigheten behövs och är efterfrågat. Det är 
därtill viktigt att det med tydlighet framgår direkt av lag och exemplifieras ytterligare 
genom förordning, föreskrifter samt i förarbeten vad som ska framgå av en ansökan om 
tillstånd för att en sådan ska kunna beviljas. Den som ansöker om tillstånd, till exempel 
kommunen, har bevisbördan för att förutsättningarna för tillstånd ska vara uppfyllda och 
det är då viktigt att kunna förutse bedömningsgrunderna. När det gäller bedömningen av 
behovet av användande av ordningsvakt beskrivs i utredningen att det inte bör krävas att 
sökanden ska påvisa konkreta ordningsstörningar på en viss plats, utan att det är 
tillräckligt att det finns generell grund för att det kan finnas ett behov av ordningsvakt. 
Exempel som anges är att undersökningar kan visa att en plats upplevs som otrygg. 
Göteborgs Stad anser att detta är önskvärt ur perspektivet att kunna använda 
ordningsvakter på ett mer flexibelt och förebyggande sätt även när problem med olika 
ordningsstörningar förflyttar sig. Det vore värdefullt om det blir möjligt att få tillstånd att 
använda ordningsvakter i förebyggande syfte redan vid risk för ordningsstörningar.    

Polisens ledning och kontroll 
Göteborgs Stad anser det vara bra att det även fortsättningsvis är tydligt att 
ordningsvakterna står under ledning och kontroll av Polismyndigheten. Det är inte minst 
viktigt utifrån Polismyndighetens övergripande ansvar för ordningshållningen. Enligt 
staden är det också bra att Polismyndighetens möjligheter att leda och kontrollera 
ordningsvakternas arbete ska vara en del av bedömningen av om tillstånd ska beviljas att 
använda ordningsvakter. Det behöver dock vara tydligt för såväl sökanden som 
Polismyndigheten hur respektive part inom ramen för en ansökan om tillstånd ska kunna 
beskriva och bedöma möjligheterna till ledning och kontroll i det enskilda fallet.  

En stärkt ordningsvaktsutbildning 
Mot bakgrund av att övriga lagförslag syftar till att tillgodose behov av en utökad 
användning av ordningsvakter på allmänna platser samt att dessa även föreslås få utökade 
arbetsuppgifter bedömer Göteborgs Stad det vara nödvändigt att utbildningen utökas. 
Staden anser att utbildningen bör omfatta mer om brottsförebyggande och 
trygghetsfrämjande arbete liksom bemötandefrågor. Utifrån de behov Göteborgs Stad ser 
avseende användning av ordningsvakter bör dessa ha kunskap om och förståelse för 
exempelvis frågor om segregation och utanförskap och de förutsättningar som kan råda i 
olika delar av samhället. I utbildningen bör ett trygghetsfrämjande, relationsskapande och 
konflikthanterande angreppsätt läras ut. Det behövs även fördjupad kunskap om 
diskriminering generellt och kunskaper för att undvika etnisk profilering. Ordningsvakter 
behöver också ha kunskaper i bemötande av personer med psykisk ohälsa. Göteborgs 
Stad bedömer det vara bra att även redan förordnade ordningsvakter erbjuds motsvarande 
utbildning.  

Utökad informationsinhämtning vid lämplighetsprövning inför 
förordnande som ordningsvakt   
Göteborgs Stad anser att förslaget att tillåta utökad informationsinhämtning vid 
lämplighetsprövning av ordningsvakter är bra utifrån syftet att minska risken för att 
personer med kopplingar till organiserad brottslighet förordnas som ordningsvakter.  

Ordningsvaktens ingripande 
Utredningen föreslår i viss utsträckning utökade befogenheter för ordningsvakter: att få 
transportera omhändertagna personer, kunna fastställa identitet samt förstöra beslagtagen 
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alkohol av ringa värde. När det gäller den föreslagna möjligheten att ordningsvakter ska 
få transportera omhändertagna personer kan detta komma att leda till kostnader för 
uppdragsgivaren. Samtidigt innebär dagens reglering, där ordningsvakter får omhänderta 
men inte transportera personer, också svårigheter ur såväl säkerhets- som 
integritetsperspektiv i väntan på polisiära åtgärder. Göteborgs Stad bedömer att det får 
anses vara proportionerligt att Polismyndigheten får överlåta till ordningsvakt att även 
transportera omhändertagna personer när detta bedöms vara lämpligt. Även ytterligare 
befogenheter som tilldelas ordningsvakter bedöms stärka möjligheten för en 
ändamålsenlig ordningshållning. 

 

 

Göteborg den 29 september 2021  

GÖTEBORGS KOMMUNSTYRELSE 
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