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§ 37 Dnr 2020-00475  
 
Motion om att utreda och fatta beslut om att anställa 
kommunala ordningsvakter samt ansöka om 
paragraf 3 områden i Karlskoga 
 

Sammanfattning av ärendet 
För invånare i Karlskoga är trygghet en viktig fråga, men som också är 
subjektiv, dvs en plats eller händelse kan upplevas trygg eller otrygg från 
person till person. I det arbete som bedrivs enligt nedan, ser Karlskoga 
kommun att nedanstående åtgärder:  

- nytt bevakningsavtal med förändrad bevakning mot områden där 
invånare upplever otrygghet  

- utökad ansökan om LOV 3 områden med möjlighet att utöka 
bevakning med ordningsvakter vid behov 

- extern kamerabevakning som prövas på en skola 
- pågående ansökan från Polismyndighet om kameraövervakning 

på allmänna platser 
- EST gruppens arbete med trygghetsfrågor  

den ökade tilldelningen av resurser till trygghetsskapande åtgärder  
är tillfyllest, utan anställning av ordningsvakter. 
 
Genom trygghetsmätningar och uppföljning av kostnader för 
skadegörelse, via Embrace systemet och polisrapporter kan även 
insatserna mätas över åren för att se vilken effekt det ger.  
Då delar av dessa insatser kommer införas under 2021föreslås att 
effekterna av dessa följs upp, utvärderas och återrapporteras enligt 
styrmodellen innan beslut om kommunalt anställda ordningsvakter tas.  
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 16 december 
2020 
Beslut om förordnade med stöd av 3 § lagen (1980:578) om 
ordningsvakter (LOV) 
LOV3 Karta 
Ansökan LOV3 från Polismyndigheten LPO Karlskoga samt 
säkerhetschef  
Motion om att utreda och fatta beslut om att anställa kommunala 
ordningsvakter samt ansöka om paragraf 3 områden i Karlskoga  
 

Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att  
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1. Anse motionens del avseende § 3-områden tillgodosedd. 
    
2. Avslå motionens delar som avser anställning av kommunala 
ordningsvakter. 
 
3. Anse övriga yrkanden i motionen besvarade i kommunstyrelsens 
ledningskontor tjänsteskrivelse den 16 december 2020. 

 
Yrkanden 
Patrik Nyström (SD) yrkade bifall till motionen i sin helhet.  
 
Daniel Ekelund (MP) yrkade bifall till kommunstyrelsens 
ledningskontors förslag.  
 

Propositionsordning 
Ordförande ställde kommunstyrelsens ledningskontors förslag mot Patrik 
Nyströms (SD) förslag under proposition och fann att kommunstyrelsen 
beslutade enligt kommunstyrelsens ledningskontors förslag.  
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att  
 
1. Anse motionens del avseende § 3-områden tillgodosedd. 
    
2. Avslå motionens delar som avser anställning av kommunala 
ordningsvakter. 
 
3. Anse övriga yrkanden i motionen besvarade i kommunstyrelsens 
ledningskontor tjänsteskrivelse den 16 december 2020.  
 

Reservationer 
Patrik Nyström (SD) reserverade sig mot beslutet.  
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Handläggare 

Jörgen Skog 
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Kommunfullmäktige 

 

 

Svar på motion om att utreda och fatta beslut om att 
anställa kommunala ordningsvakter samt ansöka om 
paragraf 3 områden i Karlskoga 

Sammanfattning 

Motion om att utreda och fatta beslut om att anställa ordningsvakter och 

ansöka om §3 områden i Karlskoga. 

För invånare i Karlskoga är trygghet en viktig fråga, men som också är 

subjektiv, dvs en plats eller händelse kan upplevas trygg eller otrygg från 

person till person. 

I det arbete som bedrivs enligt nedan, ser Karlskoga kommun att de 

åtgärder med  

- nytt bevakningsavtal med förändrad bevakning mot områden där 

invånare upplever otrygghet  

- utökad ansökan om LOV 3 områden med möjlighet att utöka 

bevakning med ordningsvakter vid behov 

- extern kamerabevakning som prövas på en skola 

- pågående ansökan från Polismyndighet om kameraövervakning 

på allmänna platser 

- EST gruppens arbete med trygghetsfrågor  

- den ökade tilldelningen av resurser till trygghetsskapanade 

åtgärder  

är tillfyllest, utan anställning av ordningsvakter. 

Genom trygghetsmätningar och uppföljning av kostnader för 

skadegörelse, via Embrace systemet och polisrapporter kan även 

insatserna mätas över åren för att se vilken effekt det ger.  

Då delar av dessa insatser kommer införas under 2021föreslås att 

effekterna av dessa följs upp, utvärderas och återrapporteras enligt 

styrmodellen innan beslut om kommunal anställda ordningsvakter tas  

 

Beslutsunderlag 
KF 2020-09-15 § 120, Motion från Sverigedemokraterna 

Bilaga ansökan LOV3 från Polismyndigheten LPO Karlskoga samt 

säkerhetschef  

 

Bakgrund  
Vid tillsättande av ordningsvakter är erfarenheten att det kan skapa en 

ökad trygghet genom närvaro, men att det inte nödvändigtvis behöver 

innebära en minskad skadegörelse. Bedömningen är att andra åtgärder, 

såsom analys via EST gruppen, kameraövervakning på allmänna platser 
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och skolor kan ge lika god effekt. Kostnader för bevakningstjänst är 

förhållandevis lägre och ger högre effekt under dygnets 24 timmar jämför 

med att ha den mängd av ordningsvakter som krävs för mosvarande 

bevaknings- och tygghetsskapande insats 

 

Kostnader för skadegörelse: 

2020                  1,3 mnkr 

2019                  1,0 mnkr 

2018                  759 tkr 

 

Uppskattade kostnader för att införa ordningsvakter i Karlskoga kommun 

per år (i kringkostnader ingår fordon, utbildning m m): 

 

Lägsta nivå, dagtid veckodagar: 

2 ordningsvakter inkl kringkostnader  1,300 kkr 

 

Mellannivå, dag- och kvällstid veckodagar 

4 ordningsvakter inkl kringkostnader  2,700 kkr 

 

Högsta nivå, alla dagar inkl kvällar till 01:00 

7 ordningsvakter inkl kringkostnader  6,100 kkr 

  

Kostnader för bevakningstjänst inkl rondering mellan 17:00 – 06:00 alla 

dagar och diverse andra uppgifter årligen (2020 års siffror): 

 

715,000 kr + tilläggsuppgifter c:a 100,000 kr. 

 

 

Vilken effekt har då ordningsvakter haft på tryggheten i Staffanstorps 

kommun? 

Enligt den mätning som LPO Kävlinge, där Staffanstorp ligger, 

sammanfattar man läget så här: 

”Staffanstorps totala resultatindex ligger i år på ungefär samma nivå som 

i fjol – 1,81, jämfört med 1,78 år 2019, 1,91 år 2018 och 2,13 år 2017. 

Staffanstorpsborna tycker problematiken med ungdomsgäng som bråkar 

och stör ordningen har minskat. Index i år ligger på 2, från att ha legat på 

4 år 2017 och 3 under 2018 och 2019. Detta är glädjande, då många av 

våra ungdomar har vistats mycket utomhus i dessa corona-tider. 

Enligt de svarande har det även skett en förbättring gällande buskörning 

med moped i kommunen. Index ligger i år på 3, jämfört med index 4 år 

2019 och 2017. 

Indextalet för oron att bli utsatt för inbrott i bostaden ligger på index 3, 

samma nivå som 2019. Under åren 2016-2018 var indextalet 4.” 

 

Från kommunens trygghetsmätning ser man dessa problem i olika nivåer: 

 

Tätort Staffanstorp 

Nivå 5 (mycket påtagligt problem) 
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Buskörning med mopeder 

 

Nivå 4 (påtagligt problem)  

Ungdomar som bråkar och stör ordningen 

 

Nivå 3 (ganska påtagligt problem)  

Bilar kör för fort 

Oro för inbrott i bostad 

Trygg ute ensam sen kväll 

Oro för att åka buss eller tåg 

 

 

 

För att visa lite jämförbara siffror med Karlskoga kopplat till trygghet 

finns två som känns relevanta från KOLADA, se nedan. Det gäller 

anmälda stöld- och tillgreppsbrott samt anmälda våldsbrott per 

100k/invånare. 
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Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att  

 

1. Anse motionens del avseende § 3-områden tillgodosedd 

   

2. Avslå motionens delar som avser anställning av kommunala 

ordningsvakter. 

 

3. Anse övriga yrkanden i motionen besvarade i kommunstyrelsens 

ledningskontor tjänsteskrivelse den 16 december 2020.   

 

Johan Harryson 

Kommundirektör 

 

   Jörgen Skog  

Personalchef 

    

 

 

Expedieras till 

Kommunstyrelsen 
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Datum  Saknr  Diarienr (åberopas) 
2021-01-05           676 A605.841/2020 
Er referens:  

  
 Rättsavdelningen 

Rätts Bergslagen RA 
Johannes Grankvist 
Handläggare  
 
 
 
 

  
  

KARLSKOGA KOMMUN  
1 KOMMUNSTYRELSENS HUS 
691 83 KARLSKOGA 

 

     
Postadress Besöksadress Telefon Webbplats E-post 
BOX 1804 
ÖREBRO JÄRNVÄGSGATAN 3 11414 polisen.se  

 

Beslut om förordnade med stöd av 3 § lagen (1980:578) om ordningsvakter (LOV) 
 
Beslut 
Polismyndigheten bifaller ansökan om förordnande med stöd av 3 § LOV. 
 
Också andra förordnade ordningsvakter äger rätt att tjänstgöra inom det i detta beslut angivna 
förordnandeområdet och under tidsperioden 2021-01-05—2023-12-31 
 
Beslutet gäller inte för sådana platser dit allmänheten inte har tillträde, såsom bostäder med 
tillhörande trädgårdar, kontor, personalutrymmen, omklädningsrum och dylikt. 
  
Ordningsvakterna ska vara förordnade enligt 5 § lagen (1980:578) om ordningsvakter (LOV). 
 
Bakgrund 
Jörgen Skog, HR-chef på Karlskoga kommun har som ombud för ordningsvakt Joachim Collsén 
ansökt om förordnande enligt 3 § LOV för de centrala delarna av Karlskoga enligt bifogad karta 
över förordnandeområdet.  
 
I ansökan har situationen för ett antal platser i centrala Karlskoga beskrivits och bland annat har 
följande skäl angetts: Inom området finns generellt problem relaterade till missbruk och fylla såsom 
misshandel, stölder, narkotikabrott och ordningsstörningar. I Karlskoga centrum vistas det 
människor med missbruksproblem och misshandel, stölder, narkotikabrott och ordningsstörningar 
är vanligt förekommande. I stadens rekreationsområden Näset och Strandsparksvallen, 
Grönfeltsudden, Ekmansdalen , Rävåskullen och Tingshusparken är det problem med stölder, 
misshandel, fylla m.m.   
 
Inom områdena Skolgärdet, Bregårdsskolan, parkeringen vid Folkets Park, 
Loviselundsparkeringen och Viaduktgatan är det problem med ordningsstörande fordon och till 
detta relaterade problem med ljudstörningar, nedskräpning m.m.  
 
Lokalpolisområde Karlskoga har yttrat sig i ärendet, och tillstyrker ansökan med bl.a. följande 
motivering: Området har under flera års tid intensivövervakats av polispersonal och återkommande 
insatser har genomförts. Lokalpolisområdets yta, de tillgängliga personalresurserna och 
prioriterade ärenden inom och utanför tätorten innebär dock att det är svårt att tillgodose 
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2021-01-05           
 

 

allmänhetens krav på ordningshållning av polispersonal. Allmänheten har återkommande inkommit 
till lokalpolisområdet med synpunkter på ordningen och säkerheten och för att allmänheten ska 
kunna känna sig trygg i den offentliga miljön krävs ordningshållning av personal med de särskilda 
befogenheter som ordningsvakter har.  
 
Skäl för beslut 
Av 3 § LOV framgår att ordningsvakter får förordnas även i annat fall än som avses i 2-2 b §§ LOV 
om det finns ett särskilt behov och det är av väsentligt betydelse från allmän synpunkt.  
 
Av Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ordningsvakter (PMFS 2017:12, FAP 
670-1) framgår bl.a. att det, för att ett särskilt behov ska föreligga krävs att platsen är utsatt för 
ordningsstörningar eller på goda grunder kan antas komma att utsättas för sådana. Vidare framgår 
att Polismyndigheten bör beakta de berättigade krav som allmänheten, kommuner och enskilda har 
på att allmän ordning upprätthålls vid bedömningen av om det är av väsentlig betydelse ur allmän 
synpunkt att ordningsvakter förordnas med stöd av 3 § LOV. 
 
Polismyndigheten bedömer att det för det sökta området i centrala Karlskoga föreligger ett särskilt 
behov och att det är av väsentligt betydelse från allmän synpunkt. 
 
Övrigt 
Tjänstgörande ordningsvakter ska bära godkänd uniform enligt vad som framgår av 
Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ordningsvakter (PMFS 2017:12, FAP 670-1).  
 
Det åligger tjänstgörande ordningsvakter att informera sig om innehållet i detta beslut. Det bör 
anslås på lämplig plats eller på annat sätt distribueras till ordningsvakterna så att de kan ta del av 
beslutet. På anmodan av polis ska ordningsvakt under tjänstgöring inom det angivna arbetsområdet 
kunna uppvisa kopia på detta beslut.  
 
Se bilaga nedan för översikt av förordnandeområdet. 
 
POLISMYNDIGHETEN 

 
  
Johannes Grankvist 
Handläggare 
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 Datum 
  

  2020-11-04  

 Diarienr (åberopas)   

Polismyndigheten 

LPO Karlskoga 

Andreas Pettersson 

   

  

  

 

 

 

 

Postadress 

Polismyndigheten 
Box 12256 
102 26 Stockholm 

Besöksadress 

Polhemsgatan 30 
Stockholm 

Telefon 

114 14 

Webbplats 

polisen.se 

E-post 

registrator.kansli@polisen.se 

 
 

 
 

Angående lägesbeskrivning av platser i LOV 3 området från Karlskoga kom-

mun 

 

Förklaring av inskickad områdeskarta – bilaga 1 

 

1. Karlskoga centrum. Systembolagets belägenhet dagtid skapar 

samlingar av människor med missbruksproblem i centrummiljön. 

Misshandel, stölder, narkotikabrott och ordningstörningar är vanligt 

förekommande. 

Kvälls och nattetid, främst helger, är berusade människor ett inslag 

även ungdomskonstellationer drar omkring i området med proble-

matik av narkotikabrott, våld och hot.   

 

2. Näset – Sommartid är näset Karlskogas rekreationsområde med 

många besökare varje dag. På kvällstid ökar antalet ungdomar i 

området då utomhusaktiviteter finns tillgängligt. Störningarna från 

platsen ökar likaså. Misshandel och stölder och berusade personer 

är förekommande på platsen. Näset används också till evene-

mangsyta för ex. Motorsportveckan, Diggiloo och festivaler åter-

kommande. 

 

3. Bregårdskolan – Skolområde i Karlskoga centrums närhet. Under 

hela året finns möjligheter att samlas på platsen då denna är insyns-

skyddad och tillgänglig för besökare. På platsen har det därför upp-

stått flera brott under närtid. Misshandel, skadegörelse, nedskräp-

ningar och störande körning med motorfordon.  

 

4. Grönfeltsudden – Skatepark och närliggande ”ställplats” för hus-

bilar har anordnats på platsen de sista åren. Mycket människor tar 

sig till området och vid Skateparken har ungdomsbrott- stölder mot 

varandra och misshandel skett. Vid uppställningsplatsen har be-

läggningen varit stundom hög vilket skapat frustration för de som 

inte fått platser, även stölder har skett samt att människor olovligen 

använder tvätt faciliteterna som skapats. 
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5. Strandparksvallen och lilla båthamnen– Evenemangsyta och fort-

sättning från Näset området med stundom liknande problematik.  

 

6. Kulturskolan- ökat ungdoms häng då denna ligger strategiskt till 

och från centrumstråk. Ökad nedskräpning och skadegörelse sedan 

en tid tillbaka. Personal och väktare har vittnat om dåligt bemö-

tande från ungdomar vid tillsägelser på platsen. 

 

7. Skolgärdet – Affärscentrum dagtid. Kvällstid samlingsplats för 

främst motorburna personer som umgås på platsen. Nedskräpning 

och störande ljud. Äldreboendet Solbringen ligger på andra sidan 

vägen.  

 

8. Nobelarenorna – Nobelhallen och Nobelstadion har flertalet olika 

evenemang under året. Tillströmning av publik sker till området 

både via ökat antal gående och i fordon utmed tillfartsgator. Ord-

ningsstörningar är främst kopplade till gående som ofta besökt de 

lokala restaurangerna innan evenemangen. Borta och hemmasup-

portrar till lagen skall åtskiljas i största möjliga mån till och från 

arenan om risk för ordningsstörning finns. 

 

9. Folketsparks parkering – Parkeringsyta där motorburna personer 

ofta samlas. Platsen blir fort fylld av ordningsstörande fordon som 

stör omgivningen.    

 

10. Värmlandsvägen- Busstationen. Utmed aktuellt område finns 

flertalet restauranger med utskänkningstillstånd. Många brott begås 

på platsen över tid så kallad HOT-SPOT område. Misshandel och 

stölder samt frekvent problematik med ordningsstörningar och be-

rusade personer från platsen, 

 

11. Ekmansdalen – Parkområde i centrala Karlskoga. I parken vistas 

ofta berusade personer som kan fortsätta vara kvar i centrum utan 

att synas. Omhändertagande enligt LOB och andra ordningsstör-

ningar är förekommande samt narkotikabrott. 

 

12. Rävåskullen – Rekreationsområde i närhet till Karlskoga centrum. 

Kullen används som gångstråk för motionärer men även ungdoms-

samlingar kan ske på platsen då denna plats är nära centrum. Beru-

sade personer och ordningsstörningar vanligast förekommande. 

 

13. Loviselundsparkeringen – Grusparkering i närhet av centrum, 

ordningsstörningar från platsen då höga motorljud och högt spe-

lande fordon intar platsen.  

 

14. Tingshusparken – Då parkens närhet till centrum skapar sam-

lingsplats för människor med missbruksproblematik. Misshandel, 

fylleri och narkotikabrott  
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15. Fabriksgatan – Pub och restauranggata. Misshandel och fylleri fö-

rekommande på platsen.  

 

16. Viaduktgatan – Max och McDonalds restauranger samlar många 

människor under frekvent tid främst under krogkvällar/nätter. På 

platsen förekommer många typer av brott och ordningsstörningar 

frekvent. 

 

 

Övrigt: 

Tilläggas bör att i den bifogade kartan finns linjer som beskriver ytterligare 

problemplatser, Främst gäller dessa vägar till och ifrån centrum. Brott sker 

ofta utmed dessa stråk. 

 

Den inritade kartan beskriver var problembilden främst med utgångspunkt från 

brottstatistik (STATUS) och var ordningsstörningar kopplade till EST rapport-

eras. 

 

Insatser har gjorts mot hot spots för att förbättra platser som varit brottsdrab-

bade. Ex. har gångtunnlar under E18 varit ökat brottsdrabbade över tid. Fy-

siska åtgärder har gjorts i miljön för att förbättra tryggheten och säkerheten.   

 

Slutligen: 

Under åren har samlingspunkterna och brottsligheten på utmarkerade platser 

ändrat sig beroende på ökat/minskat tryck från samhällsaktörer samt väder-

mässiga förhållanden dock har dessa samlingsplatser återkommit igen då för-

utsättningarna återigen ändras med årstiderna. Det är av största vikt att man 

fortsätter lägga tryck mot de brottsutsatta platserna genom att tillskapa ord-

ningsvakter i området. Detta skulle medföra att polispersonal kunde frigöras 

och samverka då det är svårt att övervaka hela den problembild som nu finns 

med endast polispersonal.  

  

 I samverkan Kommunpolis och Säkerhetschef Karlskoga kommun 

 

 

Andreas Pettersson   Jörgen Skog 

Kommunpolis   Säkerhetschef 

 

Tel: 072-2027158   Tel: 070-4162300 

andreas.pettersson@polisen.se 
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