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§ 47 Dnr 2018/00477  

Svar på motion: Kommunalt anställda ordningsvakter 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvis-

ning till förvaltningens redogörelse.  

Sammanfattning  

En motion har inkommit från Bålstapartiet med förslag på att anställa kom-

munala ordningsvakter som skall finnas till hands när medborgare efterfrå-

gar, och säkra vissa offentliga platser när polisnärvaron är låg. Det ska ske i 

nära samarbete med polismyndigheten. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar svar på motion om kommu-

nalt anställda ordningsvakter för ytterligare utredning, KS au, 2019-03-04, § 

59.  

Åtgärder för att öka den upplevda tryggheten 

I Håbo kommun genomförs löpande insatser för att öka den upplevda trygg-

heten. Gatu- och parkavdelningen ser över och vid behov ökar antalet belys-

ningspunkter, tar bort sly och annan växtlighet, lagar det som är trasigt och 

sanerar klotter när det uppstår. Avdelningen utför även plock av skräp och 

tömning av papperskorgar dagligen. 

Våra fastigheter ronderas med en viss frekvens och på vissa platser finns 

kameraövervakning för att minska risken för brott och öka den upplevda 

tryggheten. 

Kommunen arbetar även aktivt i samverkan både internt och med externa 

aktörer i syfte att öka den upplevda tryggheten. Däribland med Polisen ge-

nom det Medborgarlöfte som skrivs varje år mellan kommun och Polis. 

Ordningsvakt 

En ordningsvakt förordnas av polisen på en period av tre år i taget för att 

verka inom ett fördefinierat område utifrån lag (1980:578) om ordningsvak-

ter, § 2-2b. Alternativt kan ordningsvakt förordnas för ett så kallat ”LOV 3-

område” utifrån § 3, 

§3 Om det finns ett särskilt behov och det är av väsentlig betydelse från 

allmän synpunkt, får ordningsvakter förordnas även i annat fall än som av-

ses i 2-2 b §§. 

Grosvenor (Centrumägarna) har ansökt om och fått beslut om att centruman-

läggningen ska bli ett LOV-3-område som möjliggör ett förordnande av 

ordningsvakter vid behov. Det område som ingår i ”LOV-3 området” är ge-
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neröst tilltaget runt centrumanläggningen och gör att även delar av området 

som ingår i Medborgarlöftet innefattas. 

Polisen ser inte att kommunen i dagsläget har ordningsstörningar i den om-

fattningen att det är aktuellt att ansöka om och få tillstånd till ett ”LOV 3-

område”. Detta är en förutsättning för att en ordningsvakt ska kunna verka i 

området, oavsett uppdragsgivare. 

Centrumägarna, polisen och kommunen samverkar regelbundet i syfte att 

tillsammans arbeta för att öka den upplevda tryggheten i centrumområdet.  

I Medborgarlöftet för 2020 har Bålsta Centrum bedömts som ett prioriterat 

område för vårt gemensamma arbete med trygghet. Detta tillsammans med 

det definierade ”LOV 3-området” i och runt centrumanläggningen ger bra 

förutsättningar för att över tid fortsätta det trygghetsskapande arbete som 

pågår.  

Beslutsunderlag 

KS 2020-04-27 § 102 

KSAU 2020-03-02 § 49 

Tjänsteskrivelse 

Motion 

Sammanträdesprotokoll 2019-03-04, § 59 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till motionen. 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till motionen.  

Beslutsgång 

Ordförande Christoffer Bonde (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag till beslut (att motionen anses besvarad) eller yr-

kandet att om bifall till motionen och finner att kommunstyrelsens förslag 

till beslut bifalles.  

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till 

kommunstyrelsens förslag och nej-röst för bifall till Owe Fröjds (Båp) för-

slag.  

Ja-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Per–Arne Öhman (M), Ulf 

Winberg (M), Christofer Bonde (M), Carl–Johan Torstensson (M), Björn 

Hedö (M), Johan Jakobsson (C),  
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Per Widén (C), Helene Zeland Bodin (C), Gunilla Alm (L), Kjell Dufven-

berg (L), Fred Rydberg (KD), Marie Nordberg (MP), Agneta Hägglund (S), 

Helene Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Lars–Göran Bromander (S), 

Sven–Olov Dväring (S), Maria Annell (S),  

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V), Robin Jande (V), Roger Von Walden 

(M), Peter Kilger (M), Susanna Kraftelid (M), Pyry Niemi (S), Anna Lars-

son (S) 

Nej-röst lämnas av: Werner Schubert (S), Sven Erkert (S), Eva Staake (S), 

Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Peter Björkman (Båp), Michael 

Rubbestad (SD), Anders Ekelöf (SD), Ann–Sofie Borg (SD), Thomas Mo-

ore (SD), Carol Lundahl Moore (SD), Zinaida Belonoshko (SD), Tiina 

Fransson (SD), Linnéa Leinonen (SD) 

Med 26 ja-röster och 14 nej-röster bifaller kommunfullmäktige kommunsty-

relsens förslag till beslut.   

Protokollsanteckning 

Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp) och Peter Björkman (Båp) reserverar 

sig mot beslutet.  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Förslagsställare för kännedom 

Hemsida 

Näringslivsenheten för kännedom 

 

 

 


