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Finansiering av projektet med kommunala ordningsvakter på Möllevångstorget och intilliggande gator
STK-2021-832
Sammanfattning

Efter ett beslut i kommunfullmäktige 200227 §44 återapportering – uppdragsdirektiv i budget
2019 – i dialog med Polisen utreda möjligheten att komplettera Polisens arbete med kommunala
ordningsvakter. Kommunstyrelsen gavs i uppdrag att ansöka om ordningsvakt enligt lag om ordningsvakt och föreslå lämplig organisation av kommunala ordningsvakter samt utreda och komma med förslag till
organisering av gemensam samverkansarena utifrån en samlad lägesbild.
Projektet med de Kommunala ordningsvakterna ska genomföras på ett sådant sätt att de blir en
effektiv resurs för polisen och för staden i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet på Möllevångstorget och intilliggande gator. Stadskontoret förordar att finansiering 2021 sker
genom att medel överförs från kommunstyrelsens anslag till förfogande inom finansiering till
kommunstyrelsen.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen beslutar att för år 2021 överföra 3 500 000 kr från kommunstyrelsens
anslag till förfogande inom finansiering till kommunstyrelsen.
2. Kommunstyrelsen beviljar säkerhet och beredskapsenheten 3 500 000 kr för genomförande av projektet med kommunala ordningsvakter på Möllevångstorget och intilliggande gator under förutsättning att motsvarande medel överförs från kommunstyrelsens anslag till förfogande inom finansiering till kommunstyrelsen.
3. Kommunstyrelsen beaktar 5 340 000 kr i beredning av kommunfullmäktiges budget för
år 2022 för finansiering av Kommunala ordningsvakter på Möllevångstorget och intilliggande gator.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-21
Kommunstyrelsen 2021-08-18
Beslutet skickas till

Omvärld- och näringslivsavdelningen
Avdelning för intern ledning och stöd, enhet ekonomi och utveckling
Ärendet

Efter ett beslut i kommunfullmäktige 200227 §44 återapportering – uppdragsdirektiv i budget
2019 – i dialog med Polisen utreda möjligheten att komplettera Polisens arbete med kommunala
ordningsvakter. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att ansöka om ordningsvakt enligt lag om ordningsvakt och föreslå lämplig organisation av kommunala ordningsvakter samt utreda och
komma med förslag till organisering av gemensam samverkansarena avseende brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser utifrån en samlad lägesbild kring aktuellt LOV 3-område.
Utredningen har i samråd med berört lokalpolisområde (LPO) analyserat fram de geografiska
gränserna för ett LOV 3 bevakningsområde. Hänsyn togs till brottsstatistik, händelserapporter
och problembilden för området i stort. Förordnandeområdet som det sökts LOV 3-tillstånd är
Möllevångstorget med intill liggande gatorna Kristianstadsgatan (norr) Södra Parkgatan (öster),
Sofielundsgatan (Söder) och Bergsgatan (Väster).
Vidare har utredningen samverkat med Polismyndigheten gällande vilket arbetssätt kommunala
ordningsvakter ska ha genom att beakta ordningsvaktslagen och Polisens författningssamling så
att vakterna blir en effektiv resurs för polisen och för staden i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. För att tillsätta de kommunala ordningsvakterna har en upphandling enligt
lagen om offentlig upphandling genomförts och Securitas är den leverantör som vann avtalet.
Slutligen har utredningen föreslagit en samordning av en samverkansarena där alla aktörer ges
möjlighet att mötas för dialog och tillsammans samordna det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete kring de utmaningar som finns vid Möllevångstorget och intill liggande gator.
Vid samverkansmötena i den gemensamma lokalen (arenan) kommer utsättningar med polis att
hållas inför varje arbetspass, kommunala ordningsvakterna kommer arbeta med sin operativa lägesbild som styr deras arbete ute i området samt att alla andra aktörers lägesbilder ska sammanställas till en samlad lägesbild utifrån en strategisk nivå där möjlighet till prognoser kan ställas.
Kommunala ordningsvakternas uppgift är att skapa trygghet genom
 Synlighet, kontaktskapande dialog, förebyggande insatser, råd och anvisningar, allmän information och i viss mån utvändig tillsyn av kommunala fastigheter inom LOV 3området.
 Kunna gripa in när ordningsvakternas polisiära befogenheter behövs vid ordningsstörningar ex vid avvisningar, avlägsna, omhändertagande av personer som stör den allmänna ordningen.
 Ordningsvakterna kan också ses som en resurs för Polismyndigheten vid olika särskilda
händelser som inträffar inom området, som till exempel olyckor, skjutningar, terrordåd
mm. Ordningsvakterna kan då hjälpa till med utrymning, avspärrning, sjukvård mm.
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Syftet med projektet Kommunala ordningsvakter

Projektet med de Kommunala ordningsvakterna ska genomföras på ett sådant sätt att de blir en
effektiv resurs för polisen och för staden i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
på Möllevångstorget och intilliggande gator.
Effektmål av projektet








Brotten ska minska kring Möllevångstorget
Polisens händelserapporter för Möllevångstorget ska minska
Medborgare, boende och besökare ska känna sig tryggare (trygghetsundersökningen
2020)
Kommunala ordningsvakterna ska när de tjänstgör uppnå en synlighet på 20-60 min inom berörda LOV 3-område
Stadens samverkansförmåga ska öka mellan stadens förvaltningar, andra myndigheter
och organisationer kring Möllevångstorget
Staden ska ha en förmåga att utifrån relevant statistik kunna skapa en samlad lägesbild
och kunna presenteras på en kartbild över LOV 3-området Möllevångstorget

Budget
KOSTNADER
BEVAKNING
SAMVERKANSARENAN
ÖVRIGA
TOTAL KOSTNAD

KOMMENTARER
4 ordningsvakt+ 1 Arbetsledare samt OB-tillägg
Lokalhyra
Larm, utrustning, möbler mm

ÅR 2021
2 998 180 kr
225 000 kr
334 105 kr
3 557 285 kr

Budget för år 2021 och 2022 bifogas.

Stadskontorets bedömning
Stadskontoret förordar att finansiering för 2021 sker genom att 3 500 000 kr överförs från
kommunstyrelsens anslag till förfogande inom finansiering till kommunstyrelsen
Ansvariga

Micael Nord Näringslivsdirektör
Magdalena Bondeson Sektionschef
Andreas Norbrant Stadsdirektör

