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Svar på medborgarförslag nr 6/2015 - Angående säkerhet på offentliga
platser samt information därav
Sammanfattning
Med anledning av en händelse i Äkersberga Centrum den 7 mars 2015, där en man misshandlades
under en flygbladsutdelning, har det inkommit ett medborgarförslag till Österåkers kommun.
Förslaget är att se över rutiner kring säkerheten på offentliga platser, tydliggöra lagar och regler för
ordningsvakter och annan säkerhetspersonal samt tydliggöra information, kontaktuppgifter samt
länkar kring trygghet och säkerhet på hemsidan. Kommunstyrelsen har fått delegation från
kommunfullmäktige att svara på motionen efter hörande med Trygg i Österåker.

Beslutsförslag
Kommunstyrelsens arbetstutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta
Anse medborgarförslag nr 6/2015 besvarad i och med att det finns ett uppdrag från
Kommunstyrelsen att ta fram en strategi gällande våldsbejakande extremism som ska redovisas till
Kommunstyrelsen senast före sommaren 2016.

Bakgrund
Medborgarförslaget är tredelat och lyder som följer:
1. Se över rutiner kring säkerheten vid en snarlik hotbild i offentliga platser så som centrum
och torg.
2. Tydliggör lag och regler kring mötes- och demonstrationsfrihet för ordningsvakter och
annan säkerhetspersonal.
3. I'ägg upp på kommunens hemsida bra information, kontaktuppgifter, länkar m.m. kring
trygghet och säkerhet
Den första delen i detta medborgarförslag har kommunen varken rådighet över eller kan förändra.
Att se över situationen vid en snarlik hotbild av offentlig plats är en polisiär uppgift. Vidare är det
hos polismyndigheten som man söker tillstånd för allmänna sammankomster på offentlig plats (en
aktivitet som flygbladsutdelning är dock inte tillståndspliktig). Polisen informerar kommunen, så
långt det är möjligt, om både förestående och uppkomna händelser. Inom ramen för denna
samverkan bistår kommunen med de resurser som finns till hands och agerar på alla de sätt som
kommunen har rådighet över.
Arbete mot våldsbejakande extremism är något som Österåkers kommun tar pä största allvar och
arbetar med på olika plan. Området kommer att vara en fast punkt på Trygg i Österåkers agenda
vilket innebär att samtliga förvaltningar i kommunen hålls ajour i frågan.
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Den andra punkten i förslaget behandlar ordningsvakter och annan säkerhetspersonals kompetens
när det gäller lag och regler kring mötes- och demonstrations frihet. 1 kommunens avtal gällande
bevakningstjänster finns krav på utbildning. Under våren 2016 kommer en ny upphandling av
bevakningstjänster att genomföras och krav på korrekt väljarutbildning att ställas.
Den tredje punkten föreslår en uppdaterad information på kommunens hemsida. Detta arbete
bedrivs löpande.

Förvaltningens slutsatser
Efter hörande med Trygg i Österåker anses medborgarförslaget besvarad.

Bilagor
Medborgarförslag nr 6/2015 - angående säkerhet vid offentliga platser och information därav,
2015-03-16.

Jim Olof FrimaTrKommundirektör

[Jenny Nilsson
Säkerhetsstrateg
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