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Malmö stad

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-02-10 kl. 15:10-15:22

Plats

Stadshuset vån 7, 7046

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
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Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
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Återrapportering - Uppdragsdirektiv budget 2019 - i dialog med
Polisen utreda möjligheten att komplettera Polisens arbete med
kommunala ordningsvakter

STK-2019-1411
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade i budget 2019 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i dialog
med Polismyndigheten utreda möjligheten att komplettera polisens arbete med kommunala
ordningsvakter. Utredningen belyser hur social kontroll i ett samhälle kan utövas genom dels
informell och formell kontroll. Informell kontroll handlar om hur omgivningens normer och
värderingar och utövas av till exempel familj, grannar och vänner. Den formella kontrollen
utövas av myndigheter till exempel Polisen eller liknande. Ju mer kontrollen regleras genom
lagstiftning desto mer formell blir den. Utredningen visar hur Malmö stad kan använda sig av
kommunala ordningsvakter, det vill säga patrullerande ordningsvakter (formell kontroll) i
stadens offentliga rum och hur de kan vara ett komplement till Polisområde Malmö.
Utredningen har även beaktat ansvarsfrågan vad gäller den allmänna ordningen i samhället,
bevakningsföretagens och ordningsvaktens roll i det offentliga rummet samt det utrymme
lagstiftningen som omgärdar ämnet ger.
En ordningsvakt är inte tänkt att ersätta polisen och deras arbete, utan endast komplettera
polisens verksamhet. Polisområde Malmö kan se att ordningsvakter kan vara ett komplement
och avlasta vid ordningsstörningar inom avgränsat område för att öka den sociala kontrollen.
Att skapa en social ordning har blivit allt mer vanligt inom det brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbetet och benämns som Community Policing. Grundtanken med
Community Policing är att polisen ska engagera lokalsamhället och tillsammans få fram en
lägesbild med vilka brottsproblem som råder inom ett område. I en sådan samverkans form
är det polisen som leder det brottsbekämpande arbetet. För att uppnå full effekt med polisens
och kommunens arbete med trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete kan svaret
möjligen finnas i en så kallad samlad samverkanscentral där polis, andra aktörer och med visst
komplement av ordningsvakter arbeta utifrån gemensam plats och lägesbild.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med
Polisområde Malmö utreda och föreslå lämplig organisation för kommunala
ordningsvakter.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med
Polisområde Malmö och andra samverkansaktörer utreda och komma med förslag till
organisering av gemensam samverkansarena avseende trygghetsskapande insatser
utifrån en samlad lägesbild.
3. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med Polisområde
Malmö, vid de tillfällen där det är applicerbart i enlighet med gällande lagstiftning och
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behov, ansöka om förordnande av ordningsvakt enligt Lag om ordningsvakt 1-3 §§
för den tjänstgöring som Polisområde Malmö finner lämpligt.
Beslutsunderlag
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