MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-10-05

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Bolmen kl. 08:00

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Stina
Isaksson (SD), Tommy Edenholm (KV) (1:e vice ordförande), Bo-Gunnar
Åkesson (M), Bengt-Åke Torhall (L), Håkan Bengtsson (C), Hanna Kjellin (S),
Nina Larsson (S) ersätter Krister Mattsson (S), Johnny Winther (SD), Bo
Wahlén (V) ersätter Lisa Mogren (V)

Ej tjänstgörande ersättare

Lirim Mazreku (KV)
Kerstin Alexén (SD)
Ewa Gunnarsson (SD)
Fredrik Engberg (L)
Thomas Flystam (M)
Victoria Strand (S)

Övriga närvarande

Emma Gröndahl (kommunchef)
Lars Tingsmark (ekonomichef)
Jenny Hagesjö (kanslichef)
Linda Backsten (kommunsekreterare)

Utses att justera

Tommy Edenholm (KV)
Anna Roos (C)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§182

Sekreterare

.................................................
Linda Backsten

Ordförande

................................................
Ronny Löfquist (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Tommy Edenholm (KV)

……………………………………….
Anna Roos (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Kommunstyrelsen
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Remissvar - SOU 2021:38 En ny lag om ordningsvakter m.m.
(2021 KS0288)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta det bilagda uppdaterade remissvaret och översänder det till
Justitiedepartementet.
Paragrafen anses direktjusterad.

Beskrivning av ärendet
Hylte kommun har beretts tillfälle att lämna synpunkter på betänkandet SOU 2021:38 och de
förslag som där presenterats.
Förslagen i betänkandet innebär i huvudsak följande förändringar:
 En uppluckring av de relativt strikta krav som tidigare ställts för användning
av ordningsvakter. Detta främst i syfte för att möjliggöra en mer generell användning
av ordningsvakter som ett komplement till Polismyndighetens uppgifter för det
brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet.
 Utökade befogenheter för ordningsvakter, bland annat föreslås att ordningsvakter på
anmodan av polis skall ha rätt att transportera gripna personer, något som tidigare inte
varit möjligt.
 Grundutbildningen för ordningsvakter fördubblas från 80 timmar till 160 timmar och
blir studiestödsberättigad.
 En förändring av kraven på bakgrundskontroll. Kravet på medborgerlig pålitlighet
föreslås tas bort.
 Ett tätare samarbete med Polismyndigheten, exempelvis genom tillgång till
polisens kommunikationssystem.
Betänkandet har skickats på remiss till ledamöterna i det lokala brottsförebyggande rådet och
till ledamöterna i folkhälsorådet. Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att
sammanställa ett förslag på gemensamt remissvar för Hylte kommuns räkning. Svar har
inkommit med synpunkter från lokala folkhälsorådets beredning vilka har inarbetats i det
bilagda förslaget till gemensamt remissvar.
Förslaget på remissvar från kommunen ställer sig generellt positivt till betänkandets förslag
men framhåller att omregleringen, i kombination med betänkandet, SOU 2021:49, rörande
kommuns ansvar för brottsförebyggande arbete, skulle kunna innebära en risk för minskad
polisiär närvaro i mindre orter när Polismyndighetens resurser frias upp genom nyttjande av
ordningsvakter för det brottsförebyggande arbetet.

Handlingar i ärendet


§178 KSAU Remiss av SOU 2021:38 En ny lag om ordningsvakter m.m.
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Remissvar på betänkandet SOU 2021_38 En ny lag om ordningsvakter m.m. - efter
KSAU
Tjänsteskrivelse - Remissvar SOU 2021_38 En ny lag om ordningsvakter m.m. gemensamt remissvar
Remissvar på betänkandet SOU 2021_38 En ny lag om ordningsvakter m.m.
Remissvar från Lokala Folkhälsorådet - SOU 2021:38 En ny lag om ordningsvakter
mm
§141 KSAU Remissvar - SOU 2021:38 En ny lag om ordningsvakter m.m.
Remiss av SOU 2021:38 En ny lag om ordningsvakter m.m.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet har tagit del av remissvaret och ger kommunledningskontoret i uppdrag att
skärpa skrivningen, enligt sammanträdets synpunkter, till kommunstyrelsens sammanträde 5
oktober.
Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall, med instämmande av Bo-Gunnar Åkesson, till det
uppdaterade remissvaret.
Paragrafen är justerad
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