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Dnr KS 2019/499

§6

Svar på motion från Christian Lindefjärd (SD)
och Hans-Johnny Hedström (SD) om att
införa kommunala ordningsvakter i Haninge,
bordlagt ärende

Sammanfattning

Christian Lindefjärd (SD) och Hans-Johnny Hedström (SD)
föreslår i en motion att kommunen skyndsamt utreder
möjligheterna att införa kommunala ordningsvakter samt snabbt
återkommer med ett förslag om hur detta ska genomföras i
praktiken.
Förvaltningens synpunkter

De försök eller etableringar som sker med ordningsvakter i olika
delar av landet är i de flesta fall kopplade till avgränsade besökstäta
platser. Ordningsvakter kan tillåtas av polisen med stöd av
Polislagen § 13 (PL 13-område). Tillståndet innebär att området
som ordningsvakt ska verka i är tydligt avgränsat och definierat. De
kan med andra ord inte röra sig fritt i kommunens geografiska
område. Då Haninge kommun består av flera fristående
kommundelar blir det svårt för av polisen förordnade
ordningsvakter att verka händelsestyrt i kommundelar där problem
uppstår.
Kommunen tar redan stort ansvar när det gäller att upprätthålla
ordning och trygghet samt minska risk för brott eller skadegörelse
med befintliga väktarresurser. Dessa väktarresurser är dessutom
under 2020 förstärkta med stöd av riktade medel från inrättad
trygghetskommission.
Väktarresursen samspelar med flera andra förebyggande insatser
och aktörer som ytterligare stärker tryggheten, som exempelvis:
- Etablerad föreningsdriven nattvandring sker i samtliga
kommundelar, vilket innebär att vuxennärvaron har stärkts i
områden och platser där ungdomar ofta uppehåller sig.
- Fältassistenter som arbetar uppsökande mot ungdomar och även
verkar på platser där otrygghet uppstår.
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- Veckovis träffas dessa aktörer ihop med polis, brandförsvar, SL:s
väktare genom MTR, parkeringsbolag och social- och
äldreförvaltningens förebyggarteam. Härigenom delas aktuella
lägesbilder och samverkansbehov identifieras.
Med ovanstående beskrivning bedömer
kommunstyrelseförvaltningen att väktarresurser redan finns
etablerade och att arbetet med att stärka trygghetskänslan sker
genom etablerad samverkan med flera aktörer. Motionärernas
förslag om kommunala ordningsvakter föreslås därmed avslås.
Underlag för beslut

- Motionen
Överläggningar i kommunstyrelsen

Christian Lindefjärd (SD), Linus Björkman (M) och Lage Öhlund
(-) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut kommunalrådsberedningens förslag samt Sverigedemokraternas,
Moderaternas och Lage Öhlunds (-) yrkande om bifall till
motionen. Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
Reservationer

Linus Björkman, Marietta de Pourbaix-Lundin, Sara Sixten och
Sedat Dogru - samtliga (M), Christian Lindefjärd (SD) och Lage
Öhlund (-) reserverar sig mot beslutet.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Christian Lindefjärd (SD) yrkar med instämmande av Sven
Gustafsson (M) bifall till motionen.
Meeri Wasberg (S) yrkar med instämmande av Tobias
Hammarberg (L) bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunstyrelsens samt Sverigedemokraterna och Moderaternas
yrkande om bifall till motionen. Ordföranden ställer de två
förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar
i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Motionen avslås.
Reservationer

Alexandra Anstrell, Sven Gustafsson, Marietta de PourbaixLundin, Sara Sixten, Sedat Dogru, Veronica Pagard Salem,
Michael Axelsson och Nonna Karnova - samtliga (M) - Christian
Lindefjärd, Peter Lindefjärd, Kent Svensson, Kjell Brolin och Peter
Ternström - samtliga (SD) - samt Eva Karlsson (-) och Magnus
Malmberg (-) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: motionärerna
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