Fråga om Ordningsvakter i Uppsala
I budgeten för 2017 lanserade Kristdemokraterna idén om patrullerande ordningsvakter i Uppsala i
syfte att öka tryggheten för medborgarna. Inledningsvis fick vi nej på våra initiativ, men redan
sommaren 2017 sjösatte dåvarande vänstermajoriteten ett projekt med ordningsvakter i centrala
Uppsala. Vi har därefter drivit på för att verksamheten skulle utökas, vilket också skett både i City och
numera i Gottsunda. Utifrån polisens bristande resurser och den stora otrygghet som många av
Uppsalas invånare känner, speciellt (unga) tjejer, har ordningsvakterna visat sig vara en väldigt lyckad
satsning, som 2018 implementerades även av Stockholms stad. Där anställdes inledningsvis 18
ordningsvakter, men det nuvarande blågröna styret har som ambition att öka verksamheten till 100
ordningsvakter.
Ett problem med verksamheten i både Uppsala och Stockholm har varit att få tillstånd från
polismyndigheten för hela Uppsala innerstad, så kallat LOV 3-område. När verksamheten startade
sommaren 2017 fick vi ett sådant tillstånd för ett år för hela innerstaden, men när förlängning skulle
ske minskades området betänkligt. Detta ger problem i ordningsvakternas dagliga arbete, och inte
minst i samverkan med socialtjänsten, eftersom de bara kan ingripa på vissa geografiskt begränsade
områden, men inte på andra där ordningsstörningar uppstår, där socialtjänsten i vissa fall
uttryckligen ber om assistans.
Som vi ser det borde det vara naturligt för kommuner som ser problem med otrygghet att ha ett
stort område där patrullerande ordningsvakter har befogenheter att ingripa, ja i princip skulle det
kunna gälla hela kommunens yta. Då behövs dock en lagändring. Man skulle exempelvis kunna göra
ett tillägg om ett "LOV 4-område", eller liknande. Stockholms stad har tagit initiativ till att uppvakta
regeringen och inrikesminister Mikael Damberg. Göteborg och Linköping har slutit upp runt detta
initiativ. Min fråga är nu, varför inte Uppsala kommun har gjort gemensam sak med Stockholm,
Göteborg och Linköping. Utifrån de problem vi haft att få våra LOV-3 ansökningar bifallna, borde det
vara naturligt att uppvakta regeringen för att få en lagändring till stånd.

Jag vill därför fråga Kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S):
Tycker inte du att Uppsala kommun borde uppvakta regeringen för att kunna söka om ett större
område för patrullerande ordningsvakter?
Har Uppsala kommun beretts möjlighet att delta i initiativet från Stockholm, Linköping och
Göteborg, och hur har du i så fall ställt dig till detta?
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