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§ 16
Stoppa väktarvåldet!
Svar på skrivelse av Veronica Stiernborg m.fl. (V)
Beslut
Skrivelsen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Ärendet
Veronica Stiernborg m.fl. (V) inkom med en skrivelse till stadsdelsnämnden
som beskriver två händelser där ordningsvakter gjort ingripanden. Skribenten
beskriver att ingripandena karaktäriseras av rasistiska och afrofobiska strukturer
hos ordningsvakterna. Skribenten vill ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en
åtgärdsplan med Securitas, införa ett rapporteringssystem där ingripande mot
barn dokumenteras och följs upp och införa ett rapporteringssystem för
anmälningar mot ordningsvakter som använder övervåld.
Det åligger inte förvaltningen att ta fram en åtgärdsplan tillsammans med
Securitas. Orosanmälningar till socialtjänsten är ett rapporteringssystem där
ingripande mot barn dokumenteras och följs upp.
Polismyndigheten hanterar anmälningar om olämpligt eller brottsligt agerande
hos ordningsvakter. Om polisen upptäcker att en ordningsvakt brutit mot kravet
på laglydnad och lämplighet kan Polismyndigheten återkalla ordningsvakters
förordnande. Ordningsvakter har även rapporteringsskyldighet gentemot polisen
och ska lämna rapport när de får kännedom om brott.
Ärendets beredning
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
från den 6 mars 2019.
Dnr 1.6.-080-2019
Förslag till beslut
Ordföranden Benjamin Dousa (M) föreslog att nämnden skulle besluta i enlighet
med förvaltningens förslag.
Ledamoten Niklas Thorén m.fl. (V) lämnade ett eget förslag till beslut och
föreslog att nämnden skulle besluta i enlighet med förslaget.
Beslutsgång
Ordföranden Benjamin Dousa (M) ställde de olika förslagen mot varandra och
fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.
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Deltar inte i beslutet
Elvir Kazinic (S) anmälde att Socialdemokraterna inte deltar i beslutet.
Reservation
Niklas Thorén m.fl. (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget
förslag enligt följande:
Vi föreslår följande:
– Att förvaltningen får i uppdrag att införa ett rapporteringssystem som beskrivs
i skrivelsen.
– Att förvaltningen får i uppdrag att kontakta vaktbolaget för att ta fram en
åtgärdsplan för att förhindra sådana händelser som beskrivs i skrivelsen.
Vänsterpartiet önskar i sin skrivelse att förvaltningen ska införa ett
rapporteringssystem där man för statistik på när ordningsvakter anmälts för
övervåld samt alla ingripanden mot barn. Vi önskade också att förvaltningen
tillsammans med berört vaktbolag ska ta fram en åtgärdsplan för att förhindra
sådana händelser. Detta anser vi har blivit än mer viktigt då majoriteten har gått
ut med att det ska satsas ännu mer på ordningsvakter i våra områden, en
yrkesgrupp med en bristfällig utbildning på endast 80 timmar. Vi ser oroligt på
satsningen då vi är rädda att detta ska skapa ännu mera motsättningar mellan
ordningsmakten och de som bor i våra områden.
Förvaltningen hänvisar till stor del till polismyndighetens ansvar och
ordningsvakters rapporteringsskyldighet till dem. Vi ser dock att detta inte sköts
på ett tillfredsställande sätt. Vi har tagit del av rapporten från incidenten med
barnen i Kista galleria och sett att ordningsvakternas rapport till
polismyndigheten är direkt felaktig. Det står t.ex. endast att de avvisat tre
personer, och ingenting om att de omhändertagit och avlägsnat dessa personer,
och ingenting om att de var under 15 år. Då ordningsvakternas agerande har
varit felaktigt och deras hantering av det felaktiga beteendet har varit att lägga
locket på och undanhålla fakta, så ser vi det som mycket viktigt att
stadsdelsnämnden får en översikt på hur ordningsvakterna sköter sig i våra
områden. Detta skulle vi få med ett rapporteringssystem.
Om vi ska ha vinstdrivande företag som ska upprätta ”ordning” i våra områden
så måste vi se till att även dem sköter sig. Vi ser rapporteringssystemet som en
viktig trygghetsåtgärd för våra områden.
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