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Svar på interpellation om 
ordningsvakter 
Fredrik Ahlstedt (M) ställer ett antal frågor ordningsvakter i en interpellation  

När utökas ordningsvakternas tjänstgöringstid? 

Utökningen av vakternas tjänstgöringstid skedde redan den 1 februari, vilket senare 
UNT rapporterade om. Utökningen skedde genom att den ena patrullens starttid 
tidigarelades.  

Vakternas arbetstider har anpassats vid ett par tillfällen för att se till att resursen finns 
på plats när behovet är som störst. När det finns särskilda skäl har också vakternas 

tider eller antal tillfälligt justerats. Så har skett till exempel för extra bevakning vid 

valstugorna några veckor i augusti/september och vid tillfällen som Valborg och 
Kulturnatten.  

Vid starten av verksamheten (juli 2017) arbetade båda patrullerna mellan kl 15.00 – 

21.00. Mindre justeringar skedde löpande och ledde till arbetstid 14.30 till 22.00, med 
längre pass på fredagar och lördagar. 

En större justering gjordes i september 2018 där arbetstiderna differentierades mellan 

de båda patrullerna för att få igång verksamheten tidigare på dagarna. Mer tid kunde 

därmed fås ut på vardagar. 

Mot bakgrund av de signaler som kommit om ökad oro bland skolungdomar och som 

uppfattades främst handla om området i absoluta centrum – Stora Torget med något 
kvarter runt omkring – togs beslut om att vakternas arbetspass skulle förlängas så att 
den patrull som påbörjat sin tjänst kl 16:00 startade redan kl 12:00, måndag till fredag. 
På så sätt åstadkoms snabbt en starkare närvaro på tider och platser där många 

skolungdomar rör sig. Detta har sagts ska gälla i väntan på att tillståndet för kameror 
ges så de kan tas i drift. 

Den totala ökningen är 40 mantimmar i veckan. Finansieringen ryms inom ramen för 
de medel som är avsatta för trygghetsskapande åtgärder. 

Hur ser planen ut för att samarbeta med fastighetsägarna kring ordningsvakter?  

Ordningsvakternas verksamhet samordnas av polisen. Det är viktigt att samarbeten 
utvecklas tillsammans med dem. En dialog är påbörjad och ett första möte har hållits 
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för att se vad polisen och vi tillsammans kan skärpa. Vakter knutna till gallerior och 
liknande i city har begränsade möjligheter att lämna sitt bevakningsobjekt för att agera 
trygghetsskapande på allmän plats, men det informationsutbyte och samarbete som 

redan sker löpande mellan kommunens vakter och de privat anlitade vakterna kan 
struktureras och formaliseras.  

Avser ni ytterligare utöka antalet ordningsvakter samt de tider och område som de får 
patrullera?  

Som framgått av svar ovan så har antalet vakter och tjänstgöringstiderna varierats och 
prövas löpande. Det finns för närvarande ingen plan eller medel avsatta för en mer 
permanent ökning av vakternas antal i city.  

Området som får patrulleras avgörs av polisens rättsenhet i samband med de 
ansökningar om så kallade LOV 3-tillstånd som kommunen gör. Vakterna kan röra sig 

utanför området, men har då inte de särskilda befogenheter som gör att de kan ingripa 
med tvångsmedel vid behov.  

I den senaste ansökan som kommunen lämnade in angående city argumenterades för 
ett större och mer sammanhängande område. Denna ansökan bifölls endast delvis, då 
årummet lades till redan befintligt område. Däremot är förekomsten av 

ordningsstörningar enligt polisens bedömning inte tillräckliga i områden väster om 
Fyrisån för att motivera den utsträckning vi sökt tillstånd för.  

  

 

Erik Pelling (S) 

Kommunstyrelsens ordförande 


