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Svar på motion nr 28/2020 av Anders Borelid (SD) -
Motion om att införa kommunala ordningsvakter i 
Österåker 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 28/2020 besvarad i och med att kommunen har ett 
upphandlat bevakningsbolag som tillhandahåller ordningsvakter på samma sätt 
som Stockholm Stad. Kommunen anlitar ordningsvakter inom de geografiska 
områden där tillstånd finns för ordningsvakter när så bedöms nödvändigt. 

Sammanfattning 

Den 7 december 2020 inkom till Österåkers kom.mun motion om att införa 
kommunala ordningsvakter i Österåker. I motionen anges ökande otrygghet 
och stor polisbrist i samhället samt att tryggheten i Österåker inte alls är 
tillfredsställande. Tidigare har polisen varit negativa till kommunala 
ordningsvakter, särskilt sådana som ansvarar för större geografiska områden. 
Nu har dock polisen ändrat inställning i denna fråga och är positiva. En 
bidragande orsak är den svåra polisbristen i hela landet. Enligt motionären 
bygger man i Stockholm Stad i dagsläget upp en ordningsvaktstyrka på l 00 
ordningsvakter som skall jobba i oWrn delar av kommunen. Delar av denna 
styrka är redan i full verksamhet runt J ärvafåltet. Detta är ett initiativ som 
Österåker bör inspireras av. I motionen framgår även yrkande på att 
Österåkers kommun skyndsamt utreder möjligheterna att införa kommunala 
ordningsvakter samt snabbt återkommer med ett förslag om hur detta ska 
genomföras i praktiken. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2021-02-05. 

Förslag till beslut 

Michaela Fletcher (i'vI) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förvaltnings 
beslutsförslag innebärande att anse motion nr 28/2020 besvarad i och med att 
kommunen har ett upphandlat bevakningsbolag som tillhandahåller 
ordningsvakter på samma sätt som Stockholm Stad. Kommunen anlitar 
ordningsvakter inom de geografiska områden där tillstånd finns för 
ordningsvakter när så bedöms nödvändigt. 
Forts. 
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Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) 

yrkande och finner att så är fallet. 
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Akt 




