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SAMMANFATTNING

mellanrollfördelningenuppdrag överhaft iharUtredningen att se
trygghetskapadet gällerenskilda näroch de attkommunernapolisen,

ordningsstörningar.ochvardagsbrottslighet,särskiltbrott,mot
störrekommuneringått övervägaocksåharuppdraget attI att enge

Uppdragettrafik.ordning ochövervakningorganiseramöjlighet att av
ochordningsvakterlagstiftningeninnefattat översynhar även omaven

väktare.
skall kunnabrotttrygghetenhurhaftvidare överväga motVi har att

privataochenskildafrånvidgatutökas genomett engagemanggenom
initiativ.

lokalsam-ibrottTrygghet1994:122SOUdelbetänkandet motl
kommunernasprincipervissatagitutredningenhället har omupp

enskildasoch debrotttrygghetskapai arbetet påmedverkan motatt
polislagenföreslagitocksåutredningendelbetänkandet har attroll. I

gällerdetrollpolisens närtydliggöraförskall ändras1984:387 att
polisenskallförslagutredningensEnligtandra.medsamverkan

kommu-statliga ochorganisationerallmänheten,med samtsamarbeta
samhället.itrygghetenskildasdeför ökamyndigheternala att

frågornain idjuparevi sökt gåslutbetänkande hardetta omI
samverkan.ochrollfördelning

rollandraspolisens ochAllmäntl om

inte saknatsdetharutvecklingsarbetekriminalpolitiskttidigareI
åtgärdervidtaenskildainställningen attföruttryck att genomorgan,

områdedetintrångsig brott, görskyddaför som avmotatt
minstintegällerDetsamhället.förbehålletprincipella skäl bör vara

verksamheten.övervakandeden
det synsättet.för övergeutredningenenligtTiden attär mogennu

påbrottsbekämpandesamhälletsmedräknaintekanMan organ ensatt
arbeteför detandraenskilda ochhjälpsikt kanlängre utan svaraav

enskildaDeförhindra brott.ochför förebyggautförasbehöver attsom
ochområde måste uppmuntrasdettainsatser på accepterasorganens

inteprincipielltharallmännasida. Det settallmännasdetfrån
kansådanabegränsningar änandraställaanledning varasomatt upp

fall riskenvissaiellerrättssäkerheten atttillhänsynpåkallade av --
Utredningensyfte.sittmotverkardeutformas såinsatserna att

insatserenskildasdebetoningenytterligaredock denframhåller att
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givetvis inte skall inverka det allmännapå faller påansvar som
polisens och samhällets övriga för brottsbekämpning.organ

Mot denna bakgrund har vi behandlat frågor om

kommunernas roll-
ordningsvakterna-
bevakningsföretagen och säkerhetsbranschen i övrigt
dörrvakterna
några andra frågor de enskildas roll, bl.a. idrottsrörelsens rollom

det gäller förebygganär våld vid och i anslutning till fotbolls-att
matcher m.m.

Vi har funnit nuvarande regler bör ändras på rad punkter ochatt en
föreslår författningar eller ändringar i gällande författningar inya nu
ñorton fall.

2 Kommunernas roll

2.1 Trygghetsplaneringen

Utredningen har inte föreslagit någon lagstiftning kommunernasom
trygghetsplanering väl betonat värdet samverkan mellanmen av en
kommunerna och andra.

Det behövs enligt utredningen dialog mellan kommunen ochen
polisen andra i brottsförebyggandeäven och trygghetsskapandemen
frågor. Trygghetsplaneringen bör bli instrument för den behövligaett
samordningen mellan polis, kommun och enskilda. Behovet av
samverkan mellan kommunen och polisen framhålls särskilt. Nuvaran-
de Sekretessregler lägger i vissa fall hinder i förvägen näraett
samarbete mellan polisen och de sociala myndigheterna. Utredningen

i huvudsaklig överensstämmelse med nyligen publiceradanser en
departementspromemoria sekretessreglerna bör ändras punktpåatt en
för samverkan skall bli bättre.att

Vi föreslår inte särskildnågon organisation för denna samverkan
eftersom förhållandena i kommunerna olikaär så och eftersom det

ankommer länsstyrelserpå och den lokala polisorganisationennumera
självt besluta i organisatoriska frågor. Behovet löpandeatt av en
samverkan enligt utredningensär mening Vi föreslår därförstort. att
bestämmelser denna samverkan i polisförordningentasom
1984:730.
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Glesbygdsproblemen2

ipolisverksamhetenfrågornabehandlatutförligtharUtredningen om
hållflerapåpolisverksamhetenfunnitochglesbygdskommuner att

ordningsvaktsinsti-Vi föreslårkommuner.i sådana attstödjasbehöver
medsamrådeftermöjlighetfårpolismyndigheten attutökas så atttutet

omfattningi denordningsvakterförordnakommun somrespektive
serviceacceptabelförnödvändigpolismyndigheten envaraanser

Även rädd-inomtjänstemän,kommunala t.ex.ordningsvakter.genom
Vi berörordningsvakter.förordnasskall kunnaningstjänsten, som

påinsatserövrigti göramöjligheträddningstjänstens attockså
området.

utredningenenligtdockpolis kräverochkommunmellanSamverkan
Utredningensynpunkt.kommunalrättsligfrånregleringsärskilden

polislageni attbestämmelsesärskilddärför tas omföreslår att en
avseenden.vissaipolismyndigheternastödjakankommunen

Trafilçfrågor3

mindreellerikunna störreutredningenenligtbörParkeringsvakterna
endastuppgifterförförfogandepolisenstillställasutsträckning som

trañkövervakningsuppgifter. Detfullgörpolisbiträdeinnebär som
och kommunen.polisenmellanenighetutredningenenligtförutsätter

parkeringsvakterharalla kommunerintekanskeOrdningen sompassar
tillämpas.där denutformadolikablitänkasden kanoch

utvidgakommunförmöjlighet attangivnaföreslårVi enatt nu
kommu-1987:24i lagenskrivsuppgifterparkeringsvakternas om

parkeringsövervakning.nal

Tillståndsjiágonza2.4

disponeratillståndärendenvissa attförharUtredningen attstannat om
iförställetikommunenbeslutasskall kunna somoffentlig plats av

införasskall kunnaordningsådanFörpolismyndigheten. attdag enav
be-föreslårUtredningen attpolismyndigheten.medsamrådkrävs

1617.1993:ordningslagenidetstämmelser tasom
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3 Ordningsvakterna

3.1 Ett utvidgat område

Utredningen det behövs modell för ordningsvaktsför-attanser en ny
ordnanden. Vi föreslår regleringen generell utformningatt ges en mer
och bort sådana regler i denatt nuvarande lagstiftningentarman som
leder till alltför stark restriktivitet detnär gäller förordna ord-att
ningsvakter. Ordningsvakter bör i fortsättningen få förordnas att
tjänstgöra vid lokaler och platser dit allmänheten har tillträde. Om det
finns särskilt behov och det betydelseärett allmän synpunkt, börav ur
ordningsvakt få förordnas för tjänstgöring vidäven lokal ellerannan
plats.

Den modellen innebär bl.a.nya att

ordningsvakter kan i större utsträckning än förordnas för tjänstgöringnu-
vid innetorg, bibliotek och andra offentliga platser och lokaler,
parkvakter kan förordnas ordningvakter,som-

personal inom räddningstjänstenatt i glesbygd kan vissa uppgifterges-
och att
kommunalt anställd personal eller andra kan förordnas Ordningsvakt- som
för vissa ordningshâllningsuppgifter i glesbygd.nya

Av betydelse blir sannolikt ocksåstor möjligheten förordnaatt
ordningsvakter i tunnelbanan i Stockholm for andra uppgifter i dag.än
Utredningen polisen bör förordna ordningsvakter förattanser
ordningshållning påäven och i vidtågen tillfällen där detperronger
behövs för ordningshållningen, låt SL skall finansiera dessaattvara
ordningsvakter.

3.2 Samverkan med polisen

Ordningsvakterna bör knytas polisennärmare de i dag.än Det börär
ske på olika sätt.

Till början förordar utredningen det införs bestämmelser iatten
lagen 1980:578 ordningsvakter ordningsvakterna harattom en
allmän skyldighet samarbeta med polisen för öka de enskildasatt att
trygghet brott i samhället.mot

För det andra föreslår utredningen ordningsvakten skall åläggasatt
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Om intenärvarande.förfler falli änpolisenmedkontakthållaatt
bestämtarbetarordningsvaktenområdedetinompolismyndigheten

denkontaktaalltidordningsvaktenutredningenenligtbörannat,
Polismyn-tjänstgöringstillfálle.varjemedsambandipolismyndigheten

kaninformationdenordningsvaktendärvidbördigheten somge
uppdrag.ordningsvaktensforbetydelselämnas av

iåläggasuttryckligenordningsvakt attbörtredjedetFör en
inträffade brottuppmärksam påtjänstgöringtill sinanslutning vara

sinapolisenunderrättaomgåendeochordningsstörningareller om
tillanslutninggälla iskallskyldighetdennaGenomiakttagelser. att

efteromedelbartexempelviskvarstårdenmarkerastjänstgöringen att
olikamellan över-vidliksomsluttjänstgöringspassets transporter

vakningsobjekt.

Utbildningen3

uppgifthittillsskall liksomordningsvakternaUtbildningen vara enav
Enligtinte.ändrasutbildningtimmars25Minikravetpolisen.för

förtill förmånminskasutbildningenlärarleddadenbörutredningen
framkunnabörutbildningspaketgrundade taspåsjälvstudier, ett som

Polishögskolan.av
utbildatregi80-talet ibörjansedanharSecurity ABPartena egenav
kvarståbörmöjlighetenordningsvakter. Dentillföretagetvidväktare

kanbevakningsföretagandra antasantaltilldessutomoch somettges
kvalitet.medutbildningsådanutföraförutsättningarha att en

Handläggning4

handläggasskallordningsvakterärendenföreslårUtredningen att om
demedkontakterhadärvidskallkansli. Detlänspolismästarensvid

tjänstgöra.ordningsvakternadärpolisområden avses

övrigtisäkerhetsbranschenochBevakningsföretagen4

bevakningsföretag1911974:lagenföreslårUtredningen att om
regle-i principsäkerhetsföretag,lagochupphävs ersätts somomenav

helhet. Lagensäkerhetsbranscheniförhållandena som avsersomrar -
låssmeds-ochsäkerhetskonsulterlarmföretag,bevakningsföretag,

huvudfall,fyraförbestämmelserharnyckelbarerinklusiveföretag, -
auktorisa-frivilligmyndighet,auktorisationobligatorisknämligen av
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tion myndighet och auktorisation eller tillståndav annatgenom organ.
förhållandeI till dagens reglering begränsas kravet på obligatorisk

auktorisation för bevakning kraftigt. Därmed skapas bl.a. möjligheten
för företag sigåta enklare bevakningsuppdragatt de kravutan som
gäller för auktoriserade företag. Det skall emellertid fortfarande krävas
auktorisation för vissa slags uppdrag. Utan sådan får företag inteett

sigåta uppdrag innebär attsom

tillhandahålla ordningsvakter, skyddsvakter eller personal medannan
särskilda befogenheter grundar sig på myndighets förordnande,som

bevaka enskild för dennes skydd,person
ingripa ordningsstömingar offentligamot på platser,
rycka efter larm brottslig verksamhet,ut om
bedriva verksamhet med personal är utrustad med batonger,som
skjutvapen eller andra vapen,

6. bevaka in- eller utgångar till lokaler eller där alkoholdryckerutrymmen
till allmänheten,serveras

7. installera, eller ändra larmanläggningarmontera, ellerreparera
larm från sådana anläggningarta föremot vidarebefordran till företag

i 6.1som avses -

För låssmedsföretag, inklusive nyckelbarer, införs reglering.en ny
dessaI fall krävs auktorisation eller enklare form tillstånden av men

myndighet.änett Utredningenannat förutsätter Riks-av organ en att
polisstyrelsen fastställer kravspecifikation kan ligga till grunden som
för auktorisations- eller tillståndsbeslut låssmedsområdet.på Certifie-
ringsorgan kan sedan i vanlig ordning bli ackrediterade beslutgenom

SWEDAC. Denna modell skall också kunna tillämpas andraav av
säkerhetsföretag.

Andra säkerhetsföretag de berörtsän i det föregående skall hasom
möjlighet få frivillig auktorisation myndighet.att Som myndighetav
för obligatorisk frivilligoch auktorisation föreslås polismyndighet där
länspolismästare chef.är

Kontrollen personalen med avseende på vandel och laglydnadav
skall i fortsättningen skötas företagen själva, därmed ocksåav som
måste tillgång till polisregisteruppgifter. Polismyndigheten skall
dock kontrollera den ansvarige föreståndaren.

5 Dörrvakterna

Våld och hot våld och invid och andra ställen medrestaurangerom
tillstånd utskänka alkolholhaltiga dryckeratt enligtär utredningen
relativt vanliga företeelser på många håll i storstäderna. Vi attanser



23SammanfattningSOU 1995: 146

anordnareellerpådet måste läggas ett stort restaurangen annanansvar
föralkoholhaltiga dryckerutskänkamed tillstånd attatt svara

närhet.också i deras omedelbaraordningen i lokalerna men
enligtbevakningskallomdiskuterat det utgöraDet är om anses

tjänstgöra dörrvaktbevakningsföretag1974:191lagen att somom
kravpraktiken har någotofta också kallas, entrévärd. Ieller, detsom

innebärinte ställts vilketauktorisation enligt nämnda lagpå attupp,
före-ocksåblivit prövad. Det harlämplighet inte harpersonalens

varit kriminellt belastade.kommit dörrvakterna haratt
förinföra antal reglerUtredningen samhället bör attettattanser

föreslårordningshållning ochförutsättningarna för här avseddförbättra
följande.

ordningsvakter skallentrévärdar skalldörrvakter ellerKrav på1 att vara-
utsträckning iställas i än dag,större

skalleller entrévärdartillhandahåller dörrvakterFöretag2 varasom-
enligt lagobligatorisk auktorisation denunderkastade krav på om

föreslår.säkerhetsföretag utredningensom
villrestaurangbranschen,Föreståndare i företag inom hotell- och3 som-

inomordningshâllningsuppgifteranställd vid företagetge en
anställdepolisregisteruppgifter för denföretaget, skall kunna få genom

polismyndighetenhänvånda sig till på orten,att
detdärinterimistiska villkor förPolisen skall kunna4 restaurangenge-

för oroligheter.finns särskilda risker

Några frågor enskildasde roll6 om

6.1 Allmänt

brottsförebyg-i detenskildas insatserUtredningen betonar behovet av
frågaförsta handframhåller det iarbetet och ärgande attatt om

Attityd-lagstiftning.inte ändradattitydförändringar ochåstadkomma
myndigheterspolisens och andrabåde i frågaförändringarna behövs

i frågabehövs ocksåAttitydförändringarangripa problemen.sätt att
brott ochtill trygghetmedverkaallmänhetens sätt att motattom

arbetadockskapas. Polisen harordningsstörningar attgenom mer
angripa frågorna pånärpoliserna börjatochproblemorienterat genom

sätt.nyttett
roll och betonaroch skolansframhåller föräldrarnasUtredningen

myndig-samverkan mellangrannsamverkan ochbehovet annanav
och andraorganisationer, företagsidan, ochdenheterna, å ena

alla formerUtredningen vidareden andra.enskilda, å att avanser
näringsli-understryker den rollochsamverkan måste uppmuntras som
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spelar det gällernär förebyggavet främst rånbrott.att

2 ldrottsrörelsen m.m.

Läktarvåld och andra ordningsstörningar i anslutning till främst
fotbollsmatcher har på tid blivit mycket aktuella frågorsenare genom

antal incidenter inträffat i Stockholmett under år 1995. Idrotts-som
rörelsen dockgör systematiska och omfattande insatser för kommaatt
tillrätta med läktarvåld och ordningsstörningar vid matcherna och i
anslutning till dem. ldrottsrörelsen arbetar i denna del nära samman
med polisen.

För underlätta idrottsrörelsens arbeteatt med bl.a. ordningsstörande
förslår utredningen brottsbalkenssupportrar regler olaga intrångatt om

i 4 kap. 6 § utvidgas på sätt under 6.3. Genom sådansom anges en
författningsändring får idrottsarrangörer möjlighet meddela kändaatt
bråkstakar tillträdesförbud också kan upprätthållas.som

3 Portfärbud

l 4 kap. 6 § brottsbalken behandlas olaga intrång. Bestämmelsen om
olaga intrång har emellertid relativt tillämpningsområde.snävtett
Bestämmelsen gäller exempelvis inte butikslokaler och idrottsarenor.

Vi tillträdesförbud måsteatt naturlig skyddsåtgärdanser ses som en
från enskildas sida och det dessutom fyller vissa allmänpreventiva
funktioner. Men stöd bestämmelsenutan olaga intrång fårav om
uppenbarligen sådana förbud mycket liten effekt.

Utredningen föreslår därför bestämmelsen olaga intrångatt blirom
generellt tillämplig på andra lokaler och platser bostäder.än förut-En
sättning för dess tillämpning bör dock enligt utredningen attvara
platsen i fråga inhägnadär eller inrättad för visst bestämtannars ett
ändamål.
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Författningsförslag

1 Förslag till

Lag säkerhetsföretagom

Härigenom föreskrivs följande.

Allmänna bestämmelser

l § Enligt denna lag får säkerhetsföretag meddelas auktorisation eller
särskilt tillstånd for sin verksamhet. innehållerLagen också be-
stämmelser vissa skyldigheter för sådana företag.om

2§ förståsI denna lag med

Säkerhetsföretag: bevakningsföretag, larmföretag, säkerhetskon-
sulter låssmedsföretag,och

ochlarm lamtanläggningar: detsamma i lagen 1983:1097som
larmanläggningar,om

Bemlatingsföretag: den yrkesmässigt åtar sig för andrasattsom
räkning bevaka fastighet, anläggning, värdetransport, viss verk-
samhet, offentliga tillställningar eller platser eller något annat
sådant eller också bevaka enskild för dennes skydd,att person
Larmföretag: den yrkesmässigt sig för andras räkningåtar attsom
installera, eller ändra larmanläggningar ellermontera, attreparera

larm från sådana anläggningar,ta emot
Lássmedsföretag: den yrkesmässigt sigåtar för andrasattsom
räkning installera, eller lås eller tillverkaöppna attreparera
nycklar kopiering eller efterbildning eller säljergenom annan som
dyrkverktyg.
Säkerhetskonsult: den yrkesmässigt sigåtar bedrivaattsom
rådgivning avseende bevakning, larmanläggningar tillträdess-och
kydd,

Väáare: den anställd i auktoriserat bevakningsföretagär ettsom
för utföra bevakningstjänst.att
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3 § auktorisation eller särskilt tillstånd får företag inteUtan åta sigett
uppdrag innebär attsom

tillhandahålla ordningsvakter, skyddsvakter eller personalannan
med särskilda befogenheter sig myndighetsgrundarsom
förordnande,
bevaka enskild för dennes skydd,person
ingripa ordningsstörningar offentliga platser,påmot

efter brottsligrycka larm verksamhet,ut om
bedriva verksamhet medmed personal utrustad batonger,ärsom
skjutvapen eller andra vapen,

9 in- till lokaler där alkohol-bevaka eller utgångar eller utrymmen
drycker till allmänheten,serveras
installera, eller ändra larmanläggningar,montera, reparera

vidarebefordranlarm från larmanläggningar för till polisenta emot
eller företag i 1som avses -
installera, eller lås fast installerade elleröppna ärreparera som

för fast installation i framställa nycklar tillavsedda byggnader eller
kopiering efterbildning eller säljasådana lås eller annangenom

dyrkverktyg.

uppdragstycket gäller inte verksamhet utförs ellerFörsta som av
verksamhetstatlig eller kommunal myndighet. gäller inte hellerDetav

medutförs enskild denne endast fullgör uppdragsom av person, om
myndighet.stöd förordnande meddelats honomett avav som

Aulaorisation m.m.

4 § företag skall få auktoriseras enligt denna lag, skall detFör ettatt
kunna verksamhetenattantas

sakkunnigt omdömesgillt och i övrigtblir bedriven ochpå sättett
sed inom branschen,i överensstämmelse med god

få från allmän synpunkt olämplig inriktning.inte kommer att en

enligt första särskilt beaktas företagetVid prövning stycket skall att
planläggning sin ochlämplig organisation och verksamhethar aven

få för anpassadpersonalen har eller kan verksamhetenväntas ut-att en
bildning.

auktorisation också sökanden med hänsyn till laglydnadFör krävs att
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sökandeneller,uppgiftenlämplig föromständigheterövriga äroch om
förestånda-företaget harjuridisk utsettär att sompersonenperson,en

synpunkter.från angivnalämpligverksamheten ärför somre
överlämnat åtstycket6 § andramed stödregeringenHar enav

auktorisa-frågorsamfundeller prövabranschorganisation attannat om
yrkesverksam-tidsvisssärskilda krav påuppställasamfundetkantion,

utövning.verksamhetensavseendemed påoch kravhet

verksamhetvilket slagsskallauktorisationbeslut§ I5 angesom
bedrivafårföretagetochauktorisationen2 §enligt avser omsom

tidtill vissfårAuktorisation begränsasi 3verksamhet som avses
område.geografisktvissteller

auktorisationenföretagetansökanbeslut kan påsärskiltGenom av
före-i denna laggäller vad ärbeslutfråga sådantutvidgas. I somom

auktorisation.skrivet om

länpolismyndighet i detdenauktorisationfråga prövas6 § En avom
länspolismästarenvilken ärförsittledning har säte,företagetsdär

chef.
kanregeringen bestämmermyndighetellerRegeringen som

samfund prövabranschorganisation elleröverlämna attannaten
intefall tillämpassådantviss verksamhet. Iauktorisation förfrågor om

stycket.första

stycket och6 § andraenligtmeddelat förordnanderegeringen§ Har7
stycket ställtsfjärdei 4 §kravsådana särskildahar upp,som avses

auktoriseratinteföretag ärtillstånd meddelassärskilt attkan som
tillstånd gällersådantfrågai 3 Iverksamhetbedriva omsom avses

§ fjärdeauktorisation 4föreskrivitslag hari dennavad utomomsom
gällerauktoriserat företagföreskrivsi denna lagVadstycket. omsom

tillstånd.särskiltmeddelatsföretag hari frågaäven somom

personalSkydd för

i kap.17sådant skyddegenskaphar i denna8 § väktareEn som avses
§ brottsbalken.5

för företagenskyldigheterVissa m.m.

för öka depolisensamarbeta medskallsäkerhetföretag9 § Ett att
samhället.trygghet ienskildas
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Ett auktoriserat säkerhetsföretag skall till de anställda ärattse
lämpliga för uppgiften med hänsyn till laglydnad och övriga om-
ständigheter. En väktare skall ha fyllt 18 år. Innan väktaren fyllt 20 år
får han eller hon dock inte anlitas för uppgift kräver erfarenheten som
och mognad.

En väktare skall i anslutning till sin tjänstgöring uppmärksamvara
inträffadepå brott och andra ordningsstörningar och omgående

underrätta polisen sådana iakttagelser bör komma till dessom som
kännedom.

Tillsyn

10 § Tillsyn företagöver auktoriserats enligt denna lag utövassom av
den polismyndighet i det län där företagets ledning har sitt försäte,
vilken länspolismästaren chef.är

Andra myndigheter skall på begäran lämna polismyndigheten den
hjälp behövs för tillsynen.som

Vid tillsynen skall polismyndigheten särskilt kontrollera de förut-att
sättningar för auktorisation i § första4 tredje styckenasom anges -
alltjämt uppfyllda.är

ll § Företag auktoriserats enligt denna lag skall lämna polismyn-som
digheten de upplysningar den auktoriserade verksamheten denom som
begär för sin tillsyn.

bevakningsföretagEtt skall årligen före månads tillutgångmars
polismyndigheten sända redogörelse för verksamheten underen
föregående inteår, polismyndigheten bestämmer Iden månannat.om
polismyndigheten bestämmer det gäller detsamma för andra säkerhets-
företag.

12 § Polismyndigheten har inspektera företagrätt auktoriseratsatt som
enligt denna lag och del samtliga handlingaratt ta rörav som
företagens auktoriserade verksamheter. Inspektionen skall göras så

det finns anledning till det. frågal bevakningsföretagsnart skallom
dock inspektionen minstgöras gång år.vartannaten

13 § Underlåter företag auktoriserats enligt denna lagett som att
lämna upplysningar enligt 11 § första stycket, sända redogörelseatt
enligt 11 § andra stycket eller lämna tillgång till handlingar enligtatt
12 får polismyndigheten förelägga vite.
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14 § Polismyndigheten får förelägga företag auktoriseratsett som
enligt denna lag vidta de rättelser och andra åtgärderatt föranledssom

Äventillsynen. säkerhetsföretag inte auktoriserat fårärettav som av
polismyndigheten föreläggas vidta rättelse eller åtgärd,att annan om
företaget inte följer de föreskrifter har meddelats i denna lag ellersom
med stöd lagen. Föreläggandet får förenas med vite.av

15 § Har regeringen överlämnat branschorganisation eller annaten
samfund frågorpröva auktorisation samfundetatt för tillsynom svarar

de företagöver den har auktoriserat. I sådant fall tillämpas inteettsom
10 14 §§ de regler antagits samfundet.utan som av-

Ãterkallelse

16 § Auktorisation kan återkallas, i dennanär lag angiven förutsättning
för sådant beslut längre föreligger eller det i övrigt finns särskild
anledning därtill. I stället för återkalla auktorisationen kanatt
polismyndigheten begränsa dess omfattning.

Fråga återkallelse auktorisation eller begränsning dessom av om av
omfattning denprövas polismyndighet tillsynutövar detöverav som
berörda företaget.

Beslut återkallelse gäller omedelbart, inte förordnas.om annatom

17 § Har regeringen överlämnat branschorganisation eller annaten
samfund frågorpröva auktorisation, ankommeratt det påom sam-
fundet även frågorpröva återkallelse sådanatt auktorisation.om av

Straff

18 § Till böter eller fängelse i högst månader döms densex som
uppsåtligen eller oaktsamhet bedriver verksamhet i 3 §av som avses

auktorisation eller särskilt tillstånd eller lämnarutan uppgift iosann
fall i llsom avses

Överklagande

19 § Beslut enligt denna lag polismyndighet eller samfundettav en av
i 6 § andra stycket får överklagas hos allmän förvaltnings-som avses

domstol. frågal beslut samfund tillämpas 20 25 för-om av -
valtningslagen 1986:223 på motsvarande sätt.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
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Bemyndigande

20 § Regeringen eller myndighet regeringen bestämmer fårsom
meddela föreskrifter auktorisation tillståndnärmare och samtom om
utbildning, tekniska hjälpmedel och utrustning för personalen iannan
säkerhetsföretag.

Denna lag träder i kraft, i fråga 3 första§ stycket 8 9och denom
dag regeringen bestämmer och i övrigt den januari1 1997.

2. Genom lagen upphävs lagen 1974: 191 bevakningsföretag ochom
lagen 1979:357 yrkersmässig försäljning dyrkverktyg.om av
Frågor auktorisation eller särskilt tillstånd kan föreprövasom
ikaftträdandet.

4. Auktorisation före ikkraftträdandet har meddelats enligt lagensom
1974:191 bevakningsföretag eller samfund 6iom av som avses
§ andra stycket tillstånd har enligtmeddelats lagensamt som
1983: 1097 larmanläggningar auktorisationgäller enligtom som
denna lag.
Tillstånd före ikraftträdandet har meddelats enligt lagensom
1979:357 yrkesmässig försäljning dyrkverktyg gällerom av som
särskilt tillstånd enligt denna lag.
Verksamhet före ikraftträdandet fåtthar bedrivas utansom
auktorisation eller särskilt tillstånd får fortsättas till dess att
ansökan auktorisation eller tillstånd har slutligt underprövatsom
förutsättning sådan ansökan inom frånmånadergörsatt sex
ikraftträdandet.
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2. Förslag till

Förordning säkerhetsföretag;om

Härigenom föreskrivs följande.

§1 l denna förordning medavses
säkerhetsföretag: 0000:00detsamma i lagen säkerhets-som om

företag,
aukrorisationsmyndighet: den polismyndighet §enligt 6 förstasom

frågorstycket lagen säkerhetsföretag skall pröva auktorisationom om
tillståndeller särskilt för såkerhetsföretag,

tillsynsmyndighet: den polismyndighet enligt 10 § lagensom om
säkerhetsföretag skall tillsynutöva över säkerhetsföretag med

tillstånd.auktorisation eller särskilt

2 § En ansökan tillståndauktorisation eller särskilt för säkerhets-om
innehållaföretag skall skriftlig och uppgiftervara om

sökandens eller organisationsnummer och post-namn, person-
adress sökanden juridiskär motsvarande uppgiftersamt, om en person,
beträffande styrelseledamöter, försuppleanter dem och verkställande
direktör eller motsvarande befattningshavare,

föreståndarensden företaget utsedde ochav namn, personnummer
postadress,

vilka i övrigt verksamma i företaget,ärpersoner som
uppgifterde företaget utföra huruvidaarten att samtav som avser

§företaget bedriva 3 O000:0Overksamhet i lagenattavser som avses
säkerhetsföretag,om
hur personalens utbildning och lämplighetskontrollen av persona-

len komma anordnas,att samtavses
i vilket eller vilka län företaget verksamt.att varaavser

åbero-Till ansökningen fogasskall de handlingar sökanden villsom
för visa 4 §de krav verksamheten gäller enligt lagenatt attpa som
säkerhetsföretag uppfyllda.ärom

3 § Auktorisationmyndigheten skall sända kopia sitt beslut ien av
ärendet till de tillsynsmyndigheter i vilkaandra län inom företaget har

sig komma bedriva verksamhet.uppgett att

4 § §§ påVad föreskrivs 2 3i och tillämpas motsvarande sättsom om
företag ansöker utvidgning auktorisation särskiltellerett om av

tillstånd till uppgifterandra dem auktorisationen ellerän detsom
tillståndetsärskilda avser.
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5 § Ett säkerhetsföretag tillståndhar auktorisation eller särskiltsom
skall till tillsynsmyndigheten omedelbart och inom veckasenast en
anmäla när

föreståndare för verksamheten utses,ny
företaget utvidgar sin verksamhet till län,annat

företaget upphör med sin verksamhet.

6 § Den regogörelse såbevakningsföretag och, har be-ettsom om
stämts, säkerhetsföretag §skall lämna enligt ll lagenett annat
0OOO:0O innehållasäkerhetsföretag skall uppgifterom om

företagets organisation och planläggning sin verksamhet,av
i vilket eller vilka län verksamheten har bedrivits ochsamt arten

omfattningen verksamheten,av
den utbildning för personalen anordnas.som

§7 Tillsynsmyndigheten föraskall protokoll företagnaöver inspek-
tioner.

Frågor8 § låssmedsföretagauktorisation beträffande prövasom av
Sveriges Låssmedsmästares riksförbund. Vad 1föreskrivs i 7som -

sådangäller inte beträffande auktorisation.

§ får9 Rikspolisstyrelsen samrådefter med berörda arbetsmarknads-
och branschorganisationer meddela föreskrifter utbildning,närmare om
tekniska hjälpmedel och för säkerhets-utrustning personalen iannan

tillstånd.företag med auktorisation eller särskilt

dåDenna förordning 1997,träder i kraft den 1 januari förordningen
1989:149 bevakningsföretag skall upphöra gälla.attom m.m.
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Förslag till
1975:88 medändring i lagenLag om

föreskriftermeddelabemyndigande att

kommunikationer;ochtrafik, transporterom

bemyndi-medl975:882 §§ lagen1 ochföreskrivsHärigenom att
kommunika-ochtrafik,föreskriftermeddelagande transporteratt om

lydelse.följandeskall hationer

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

1
i 8 kap.föreskriftermeddelabemyndigasRegeringen att som avses

gällerföreskrifternaregeringsformen,3 5 §eller om
allmänheten,avsedd förtrafikspårbunden ärbefordran i som

tilljärnvägsföretagombesörjesvägtrafikibefordransådan avsom
järnvägsbefordranersättning förkomplettering eller avsessomsomav

under
postbefordran,

utländsktsjöterritorium medSverigessjöfart inomdrivarätt att
fartyg,

sjötra-försäkerhetsanordningarsjövägmärken ellertrafikregler,
svenskamedsjötrañkeneller försjöterritoriumSverigestiken inom

sjöterritorium,Sverigesutanförochsjöflygplan svävarefartyg,
skeppsmätning,7.

itrafik eller terräng,på väg
utrustning,ochbeskaffenhetfordons

fordon,kontrollregistrering eller10. avannan
föreskrifter ochtillhandahållaför kommunernaskyldighet11. att

trafiken,iförhållandenauppgifterandra rörsom
riksfärdtjänst,12.

brukatillstånd svävare,13. att
vissaförbudvid typervilotider vägtransporter motoch samtkör-14.

vid sådanaföraretilllön transporter,beräkningar avav
vattenfarkost.liknandeellervattenskoteranvändning15. annanav

bemyndigasRegeringen attbemyndigasRegeringen att
avgifterföreskriftermeddelaavgifterföreskriftermeddela omom

trajikövervakningsüänsterförkontrollellergranskningför
kontrollellergranskningföribestämmelseenligt samtavsessom

Senaste 1993:605.lydelse
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första stycket 10 eller 13. enligt bestämmelse isom avses
Regeringen bemyndigas också första stycket 10 eller 13.att
besluta föreskrifter avgifter Regeringen bemyndigas ocksåom att
för farledsverksamheten besluta föreskrifter avgiftersamt om om
avgifter för tillstånd enligt första för farledsverksamheten samt om
stycket 5. avgifter för tillstånd enligt första

stycket

2§2
Regeringen får överlåta för- Regeringen får överlåta för-åt

valtningsmyndighet meddela valtningsmyndighet meddelaatt att
föreskrifter i 1 föreskrifter i 1som avses som avses
Regeringen får vidare överlåta Regeringen får vidare överlåta
kommun meddela föreskrifter kommun meddela föreskrifteratt att

i 1 § första stycket i § första1 stycket 8som avses som avses
och andra stycket.

Denna lag träder i kraft den januari1 1997.

zSenaste lydelse 1978:233.
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tillFörslag4.

1980:578i lagenändringLag omom

ordningsvakter;
1980:578§§ lagen10och7föreskrivsHärigenom att

lydelse.följandehaskallordningsvakterom

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

2§3
förordnasfårOrdningsvakterförordnasfärOrdningsvakter

plat-ochlokalervidtjänstgöravid atttjänstgöraatt
tillträde.harallmänhetenditsammankomsterallmänna som ser

ordningslagen1 §2 kapiavses
cirkusföreställ-och1993:1617

ningar,
tillställningarojfentliga som

ordningslagen,3 §2 kap.iavses
campingsplatserellerbad-

förplatserellerlokaleroch
lek, för-spel,friluftsliv,idrott,

all-liknandeellerströelse som
till, ellertillträdeharmänheten

därellerlokaler utrymmen
tillalkoholdrycker serveras

enligttillståndmedallmänheten
handel1977:293lagen37 § om

drycker.med

3§
särskilt behovfinnsOm detbehovsärskilt ettfinnsOm det ett

frånbetydelsedetoch ärbetydelseväsentligdetoch är avav
ordnings-fårsynpunkt,allmänfår ord-synpunkt,allmänfrån

tjänstgöringförförordnasvaktiförordnasningsvakter även
platslokal ellervidi 2 ävenfall annanänannat avsessom

i 2än avsessom

4§
tillförordnasfårdenEndasttillförordnasfårdenEndast

3Senaste 1625.lydelse 1993:
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Ordningsvakt med hänsyn till Ordningsvakt med hänsyn tillsom som
laglydnad och övriga omständig- laglydnad och övriga omständig-
heter lämpligär för uppdraget heter lämpligär för uppdraget
och har fyllt 20 inte 65 ár. och har fyllt 18 år. Regeringenmen
Regeringen eller myndighet eller myndighet regeringensom som
regeringen bestämmer meddelar bestämmer meddelar föreskrifter
föreskrifter ordningsvakternas ordningsvakternas utbildning.Om Om
utbildning.

5§
En Ordningsvakt förordnas En Ordningsvakt förordnasav av

rikspolisstyrelsen tjänstgö- den polismyndighet, för vilkenom
ringsområdet berör flera län, länspolismästaren chef, detiärav
länsstyrelsen det berör flera län där ordningvakten huvud-om
polisdistrikt inom länet och i sakligen verksam.avses vara

fallövriga polismyndigheten. Omfattar tjänstgöringsomrádetav
Förordnandet meddelas för viss flera polisdistrild inom eller utom
tid, högst är. länet,tre skall polismyndigheten

underrätta berörda polismyndig-
heter. Förordnandet meddelas för
viss tid, högst är.tre

I förordnandet skall för förordnandetI skall föranges anges
vilken verksamhet och inom vilket vilket område det gäller. Avser
område det gäller. Meddelas för- förordnandet endast viss verk-
ordnandet med stöd 3 skall samhet eller visst tjänstgörings-av
det också innehålla uppgift ställe, skall det förord-iom anges
tjdnstgöringsställe. nandet.

Ett förordnande medför inte
behörighet tjänstgöra vidatt

lokal eller plats sådanänannan
2i § detänsom annatavses om

särskilt har förord-iangetts
nandet.

7§5
En Ordningsvakt skall hålla En Ordningsvakt skallpo- sam-

lismyndigheten underrättad arbeta med polisen för ökaOm att
förhållanden hansrör verk- enskildas trygghet i samhälletsom och

Senaste lydelse 1989: 150.
5Senaste lydelse 1989:150.
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samhet och sådanär de därvid hålla polismyndighetenart attav un-
bör komma till myndighetens derrättad förhållandenom som
kännedom. hans verksamhetrör och är av

sådan de bör komma tillart att
myndighetens kärmedom. Särsldlt
åligger det ordningsvakten iatt
anslutning till sin tjänstgöring

uppmärksam inträffadepávara
brott eller ordningsstömingar och
omgående underrätta polisen om
sådana iakttagelser.

Om inte polismyndigheten inom
det område där ordningsvakten
tjänstgör bestämt skallannat,
ordningsvakten kontakta polisen i
samband med varje tiänstgöring-
stillfälle. Ordningsvakten skall
därvid fä den information som
kan lämnas betydelse för hansav
uppdrag.

10
Beslut polismyndighet Beslut polismyndighetsom en som en

har meddelat i ärenden enligt har meddelat i ärenden enligt
denna lag får överklagas hos denna lag får överklagas hos
länsstyrelsen. allmän förvaltningsdomstol.

Beslut länsstyrelse eller Prövningstillstánd krävs vidsom en
rikspolisstyrelsen har meddelat överklagande till kammarrrätten.
enligt denna lag fär överklagas
hos kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den l januari 1997.

Senaste lydelse 1989:150.
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till5 Förslag
iändringLag om

bestämmelservissa1agen1983:1097 med

larmanläggningar m.m.;om

vissa be-med1983:1097lageni frågaföreskrivsHärigenom om
larmanläggningarstämmelser m.m.om

gälla,upphöraskall12 §§9och att2dels 4att --
skall utgå,§§och 119förerubrikernadels att

lydelse.följandehaskall1 §dels att

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

l§

medlagdennaImedlagdenna avsesI avses

larmanläggninglarmanläggning
anläggning äranläggning är somensomen

vid in-förinrättadin-vid attinrättad för att
elleröverfalltrång,överfall ellertrång,
brotts-liknandebrotts- annatliknandeannat

ligtligt avgeangreppangrepp avge
särskildsignal tillsärskildtillsignal enen

larmmottagarelarmmottagare

signallarmsignal avgessomlarm enavgessomen
larmanlägg-frånlarmanlägg-från enen

larmmot-tillninglarmmot-tillning enen
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tagaretagare
lanninstalla- verksam-yrkesmässig

het för installation,tionsverk-
samhet montering, reparation

eller ändring av
larmanläggningar

inneharlarminne- den som
inneharlarmanläggning larminne- denhavare som

larmanläggninghavare

januari 1997.lag träder ikraft den 1Denna
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Förslag till

Lag ändring i polislagen 1984:387;om

Härigenom föreskrivs 3 § polislagen 1984:387 skall haatt
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3
Polisen skall samarbeta med allmänheten, organisationer statligasamt

och kommunala myndigheter förs öka enskildasde trygghet iatt
samhället. Myndigheterna skall polisen stöd i dess arbete.ge

I den brottsbekämpande verksamheten skall polisen särskilt sam-
arbeta med äklagarmyndigheterna.

Polisen skall underrätta myndigheten inom socialtjänsten för-om
Ävenhållanden föranledabör åtgärd dem. i övrigtnågon börsom av

polisen och andra myndigheter underrätta varandra förhållandenom
berör deras verksamhet.som gemensamma

kommun fär begränsadEn i ut-
sträcløzing bidra till polisens
arbete, det bedömsom vara av
väsentlig betydelse för med-
lemmama kommunen. Sådanti
bidrag får lämnas till-genom
handahållande lokaler eller iav
den formen kommunalatt perso-
nal får till upppgift biträdaatt
polisen med uppgifter.vissa

lagDenna träder i kraft januariden 1 1997.

7Med nuvarande lydelse den i betänkandet föreslagnaSOU 1944:122avses
lydelsen.
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7. Förslag till

Lag ändring i lagen 1987:24om om

kommunal parkeringsövervakning;

Härigenom föreskrivs i lagen 1987:24 kommunal parke-att om
ringsövervakning införasskall paragraf, 7 förenärmastsamten ny
denna rubrik följande lydelse.en ny av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Beslut utvidgade uppgzfñerom
för parkeringsvakter

§7
Kommunen kan efter samråd

med polismyndigheten bestämma
parkeringsvalder skall få iatt tas

anspråk för parkerings-utöveratt
övervakning fullgöra sådan trafik-
övervaløzing bestårsom av

1 tillrapportering polismyndig-
.

heten iakttagna överträdelserav
trafikföreskrifter, ochav

biträde polismanåt vid
Jidlgörande trafikävenuløzings-av
uppgift-

Denna lag träder i kraft den januari 1997.1
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tillFörslag
brottsbalken;iändringLag om

följandeskall habrottsbalken6 §föreskrivs 4 kapHärigenom att
lydelse.

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

4 kap
6 §

sinhardärkvarstannarellerinträngerolovligenDen annansom
för hem-fartyg, dömesellergårdhus,detsigbostad, är rum,vare

fridsbrott till böter.
eller kvarstannarInträngerkvarstannarellerIntränger

iobehörigenkontor, någonobehörigen ieljestnågon enannars
områdeinhägnatlokal eller påfar-byggnad ellerfabrik, ettannan

ställe dömsdylilaellerellerupplagsplatspå ett annatannattyg,
till böter.för olaga intrångolaga in-förställe, dömesdylikt

till böter.trång
tillÄr dömesstycketandraelleri första grovt,brott avsessom

år.fängelse i högst tvâ

januari 1997.kraft den 1ilag träderDenna
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Förslag till

ändring 1993:l617;Lag i ordningslagenom

föreskrivs i fråga 1993:1617Härigenom ordningslagenom
dels 3 kap 16 och 26 §§ skall följande lydelse,haatt
dels i lagen skall införas pragrafer, 3 kap. 2 ochtvåatt nya a

15 §§ följande lydelse.a av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap
1 §

inom inte tillståndoffentlig plats detaljplanelagt område fårEn utan
intepolismyndigheten användas på stämmer överenssättettav som

intemed det ändamål platsen har upplåtits för eller ärsomsom
iplatsenallmänt vedertaget. Tillstånd behövs dock inte, tasom

tillfälligt omfattning ochanspråk endast och i obetydlig attutan
inkräkta tillstånd.på någon annans

polismyndighetensfråga allmänna gällerI kravet påvägarom
väglagenreglerade itillstånd endast sådana åtgärder inte ärsom

1971:948.
myndighetellerRegeringen som

kan ifrågabestämmerregeringen
ärenden ellervissa grupperom

tillståndärenden föreskri attav va
skallförsta stycketisom avses

kommunen ställetmeddelas iav
för polismyndigheten. den månI

föreskrifter har meddelatssådana
gäller vad 18 § har före-isom

polismyndighetenskrivits iom
stället kommunen.

2 §a
tredjedet enligt 1 §Ankommer

stycket kommunenpå prövaatt en
tillstånd för ifråga att ta an-om

skallplats,ojentligspråk en
frånyttrandeinhämtakommunen

detpolismyndigheten, inte ärom
behöverfråganuppenbart att

ellerfrån ordnings-bedömas
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Avstyrkersäkerhetssynpunkt.
fåransökan,polismyndigheten

Om polis-meddelas.tillstånd inte
tillstyrkanmyndigheten för upp-

med-tillståndfårställer villkor,
medförenasdetdelas endast om

dessa villkor.

§15 a
polismyndigheten sigNär yttrar

2ifall itill kommunen avsessom
be-polismyndighetenskalla

förhållandenalda sådana som
får14 Kommuneniavses

sådanatillståndet medförena
15villkor iangessom

16§
eller 15 §enligtför Beslut 14enligt § gällerBeslut 14 a

tillsviss tid ellerförvidare. gällerviss tid eller tills
innehålla de vidare.skallBeslutet

innehålla deskallharpolismyndigheten Beslutetvillkor som
polismyndigheten har§ andra villkorenligt 14meddelat som

§ andraenligt 14kom- meddelatvillkorstycket och de som
för till-uppställtmed stöd ellerställt styckethar avuppmunen

vill-§ defråga mark enligt 15Beslut i styrkan15 samtsomom a
meddelatunder kommunens harinte står kor kommunensom

innehålla 15förvaltning skall också med stödeller uppställt av
medgivandeerinran Beslut i frågaeller 15att avomen oma

nyttjanderättsha-markägare eller kommu-inte undermark stårsom
kan behövas. skall ocksåförvaltningvare nens

med-innehålla erinran attomen
ellermarkägaregivande av

behövas.kannyttj

innehållaskall beslutetsig enligt 2 §harOm kommunen yttrat
10 kap.beslut enligtöverklaga kommunenserinran möjligheten attom

1991:900.kommunallagen
polismyndigheten sigHar yttrat

beslutet§ skall inne-enligt 2 a
polis-hålla erinran attomen

beslut kanmyndighetens över-
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klagas hos länsrätten.

26 §
Polismyndighetens beslut enligt detta kapitel eller enligt föreskrifter

har meddelats med stöd detta kapitel får överklagas hos läns-som av
Dock får polismyndighetensrätten. beslut avslå ansökanatt atten om

i anspråk offentlig inteplats överklagas, beslutet föranledsta om av
avstyrkande från kommunen enligt 2 första§ stycket.ett

frågaI överklagande frågaI överklagandeom av om av
kommunens beslut i fall kommunens beslut i fallsom som

i 1 kap. 2 § i 2eller § eller i 1 kap. 2 § eller i I 2 §avses avses
8-10 §§ i kapitelnågon detta eller 8-10 §§ i dettanågonav av

gäller bestämmelserna i 10 kap. kapitel gäller bestämmelserna i
kommunallagen 1991: 900. 10 kap. kommunallagen 1991:

900.

Denna lag träder i kraft den januaril 1997.
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tillFörslag10.

1994:1738;alkohollagenändring iLag om

1994:1738 skallalkohollagenkap 5 §föreskrivs 7Härigenom att
lydelse.ha följande

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

7 kap.
5 §

ellerallmänhetenservering tillförmeddelasServeringstillstånd kan
Tillstånd kansällskap.slutetföretag ellerförening,i annat avse serve-

tids-enstakaundertidsperiod,vissårligen underring året runt, enen
tillfälle.enstakaperiod eller vid ett

vissunderårligenellerservering åretTillstånd, runt ensom avser
dock detTillståndsmyndigheten fårvidare.tillstidsperiod gäller om

till viss tid.giltighettillståndetssärskilda skäl begränsafinns
får till-ellerserveringstillståndbeslutsamband medI senareom

behövs.villkormeddela deståndsmyndigheten som
meddelats förtillstånd harNär

allmänheten årettillservering
tids-för visseller årligenrunt

polismyndighetenperiod, kan
gälla tillsvillkormeddela att

har sigdet visatvidare den måni
till denhänsynpåkallat av

beslutordningen. Ettallmänna
villkorsådanameddelaattom

till-tillanmälasskall omedelbart
ståndsmyndigheten, avgörsom

skall bestå.villlkorenom

januari 1997.kraft denträder i 1lagDenna
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tillFörslag11.

ändring iFörordning om

1969:38;polisregisterkungörelsen
1969:38polisregisterkungörelsen§föreskrivs 17Härigenom att

följande lydelse.skall ha

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

17
framställningpolisregister meddelas påRikspolisstyrelsensUtdrag av

av
inomanställningsökeri fråga denKriminalvårdsstyrelsen somom

för anstaltregionchef ellerstyrelsen ellerkriminalvården, styresman
frågaför prövninguppgiften behövskriminalvårdeninom när av en

Kriminalvårds-anstaltkriminalvård i1974:203lagenenligt samtom
Villkorligfrågaför prövninguppgiften behövsnämnden när en omav

frigivning,
transportpersonal,bevaknings- ochfrågaRiksbanken i om

Såkerhetvöretag.larminstallationsföretag, som er-som
särskilteller1983:1097 med hållit auktorisationi lagenavses

denfrågalarman- tillstånd, ibestämmelservissa somomom
sådaneller innehari fråga den sökerläggningar an-omm.m.,

vilken ingåranställning i ställning företagetiisöker sådansom
lagen2 §befattning uppgifter ivilken ingårföretaget i som avses

såkerhetsföretag0000:000larminstallationer,med om
ellerbranschorganisationsamt
6 §enligtsamfund,annat som

nämnda lagandra stycket prövar
frågaauldorisation, ifrågor om

företagföreståndare i somom
erhållit auktorisation,söker eller

myndighet ellerlandstingskommunalkommunal ellerstatlig,4.
anställningbeslutarsammanslutning ellerenskild avomperson som

utvecklingsstörda ellersjukvård, vårdpsykiatriskpersonal inom av
anställning,söker sådandenungdom, i frågavård barn och om somav

i utlands-anställningi fråga den sökerFörsvarsmakten om som
inom myndigheten,styrkan

chefen för Justitiedeparte-chefen för Justitiedeparte-

Senaste lydelse 1995:867.
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bemyndigar han eller haneller den han eller denmentet mentet
därtill för utredningärende bemyndigardärtill för utredning i om

i nåd i brottmål, iärendeenligt 4 § lagengodkännande om
prövningenfråga denbevakningsföretag1974:191 somomom

gäller,i brottmål,i ärende nådsamt om
prövningeni fråga denom som

gäller,
eller den han eller hon bemyn-chefen för Kulturdepartementet7.

för utredning i ärendeUtlänningsnänmdendigar därtill samt om
utlän-1950:382 svenskt medborgarskap,enligt lagenprövning om

utlännings-1991:572 särskild1989:529 eller lagenningslagen om
prövningen gäller,denkontroll, i fråga om som

beskickning eller svensktintyg svenskenskild, han genom avom
skriftligoch avgivenpå hederkonsulat eller samvetegenom egen

beroendesin i främmandehan för ärförsäkran styrker rätt statatt av
ellerinresa, vistas, arbetapolisregister eller hanutdrag ämnarattav

käntför Rikspolisstyrelsenfrämmande och det ärsig ibosätta attstat
för beviljaregisterutdragmyndigheter kräver sådantden attstatens

bosättningstillstånd,arbets- ellerinrese-, uppehålls-,
lämplighetsprövningärendeFinansinspektionen för utredning i om

försäkrings-akti-kreditmarknadsbolag,bankaktiebolag,istörre ägareav
gäller,fråga den prövningenvärdepappersbolag iebolag och om som

Lotteriinspektionen för10.Lotteriinspektionen för10.
prövningutredning i ärendeprövningutredning i ärende omom

1994:1000enligt lotterilagen1994: 1000enligt lotterilagen attatt
roulettspel, tärnings-få anordnaroulettspel, tärnings-få anordna

i fråga denspel och kortspel,kortspel, i fråga denspel och omom
prövningen gäller,prövningen gäller. somsom
den innehar serverings-11 som.

alkohollagentillstånd enligt
anställ-1994:1738, frågai om

anställdaningssökande eller som
ordnings-anspråk föritasavses

uppgifter-

januari 1997.i kraft denlag träder 1Denna
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12. Förslag till

Förordning ändring i förordningenom

1982:789 ersättning för polisbevakningom

och för anslutning larmanläggningar tillav

polisen m.m.;

Härigenom föreskrivs i förordningen 1982:789 ersättningatt om
för polisbevakning och för anslutning larmanläggningar till polisenav
m.m.°

dels 3 § skall ha följande lydelse,att
dels i förordningen införasskall paragraf, följande7att en ny av

lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§103
Avgiften är

225 kronor påbörjad timme för polismänoch deper var en av som
förbehövs bevakningen,

3 kronor påbörjad kilometer för varje bil eller motorcykel,per
30 kronor påbörjad timme för varje ellerhund häst,per
570 kronor timme för varje båt ochper

170 kronor flygtimme för varje helikopter.4 per
Avgiften skall förbetalas endast Avgiften skall betalas endast för

den tid för själva tidåtgår be- den åtgår för själva be-som som
vakningen eller för den sträcka vakningen föran-dennasamt av

avverkas under denna. I ledd väntetid eller för den sträckasom
fall i I 7b §än avverkas under bevakningen.annat som avses som

allmänna ordningsstadgan fall i 2I kapänannat som avses
1956:617 skall avgiften 27 ordningslagen§ 1993:1617anses

ersättning för polisensalla skall avgiftenutgöra utgöraanses
kostnader för bevakningen. ersättning för alla polisens

kostnader för bevakningen.

7 §
Utförs bevakning isom avses

1 § första stycket 2 parke-av

°Senaste lydelse förordningens rubrik 1984:729.av
Senaste lydelse 3 §1989:904.av
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personalellerringsvakter annan
för-elleranställd hosärsom

får kom-kommun,ordnad enav
bevak-avgift föruttamunen

3ibeloppmedningen angessom
§§ före-och 65Vad isom

ochpolismyndighetskrivs 0m
fallsådant iförskallpolisdistrikt

gälla kommunen.stället

1997.januarikraft den 1iträderförordningDenna
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Förslag till13.

polisförordningenändring iFörordning om

1984:730;

1984:730polisförordningen§föreskrivs 2 kap 3 bHärigenom att
lydelse.skall ha följande

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

2 kap
§113 b

närpolisrád och andrafinnaspolismyndighet kan detVid organen
myndighetermyndigheten och andramellansamråd och samverkanför

allmänheten.eller
skall regel-Polismyndigheten

med före-bundet trayjfa samman
kommun iträdare för varje

frågor brotts-polisdistriktet i om
ttygghetsska-ochförebyggande

åtgärder kommunen.pande i
Ãliggandet gäller inte om man

bedrivasida villfrån kommunens
andra former.samarbetet i

sammantrafandenSådana som nu
kan ske i angesorgan somavses

första stycket.i

januari 1997.i kraft den 1förordning träderDenna

Senast ändrad 1994:72.genom
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14. Förslag till

Förordning ändring i förordningenom

1993:1632 med bemyndigande för kommuner
och länsstyrelser meddela lokala föreskrifteratt

enligt ordningslagen 1993: 1617;

Härigenom föreskrivs § förordningen 1993:16324 med be-att
myndigande för kommuner och länsstyrelser meddela lokalaatt
föreskrifter enligt ordningslagen 1993:1617 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§4
Länsstyrelserna fâr meddela fårLänsstyrelserna meddela

föreskrifter enligt 3 kap. 10 § föreskrifter 3enligt kap. 1 §
första stycket tredje meningen tredje stycket, 10 § första stycket
och §11 ordningslagen 1993: tredje meningen och 11 § ord-
1617. ningslagen 1993:1617.

Föreskrifter enligt 3 kap. 11 § ordningslagen gäller de harnär
kungjorts eller vid den tidpunkt i beslutet. I bråds-senare angessom
kande fall får föreskrifterna publiceras i ortstid-kungöras attgenom
ning eller läsas i radio. Detsamma gäller i fråga ändring ellerupp om
upphävande sådana föreskrifter.av

förordningDenna träder i kraft den 1 januari 1997.
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Kapitel l

Arbetets uppläggning och

avgränsning m.m.

Direktiv1

huvuduppgiftEnligt direktiv Dir. 1993:37 har vi tillvara överatt se
rollfördelningen mellan polisen, kommunerna och de enskilda detnär

särskilt vardagsbrottslighet, ochgäller skapa trygghet brott,att mot
ordningsstörningar.

ingår från kommunalt hållI uppdraget också denövervägaatt
kommuner möjlighet organi-framförda tanken på störreatt attge en

övervakning ordning och trafik. Uppdraget innefattar ävensera av en
lagstiftningen ordningsvakter väktare.ochöversyn av om

också hur tryggheten brott skall kunna ökasVi har övervägaatt mot
vidgat från enskilda och privataettgenom engagemang genom

initiativ, exempelvis brott lokalgrannsamverkan ochmotgenom annan
brottsförebyggande Utredningen vidare hurverksamhet. skall studera

enskilda polisensamverkan mellan och kan utvecklas.
intagnaDirektiven i sin helhet i bilaga till delbetänkandet SOUlär

1994: 122 Trygghet brott i lokalsamhället.mot
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2 Delbetänkandet

för rollfördelningen ochvi behandlat principerdelbetänkandet harl en
roll.det gäller kommunernassärskild fråga när

rollfärdelningen har vi föreslagitNär det gäller

upprätthålla allmänhittills huvuduppgiftliksom haPolisen bör attsom-
säkerhet.ordning och

detstimuleras till ökat näroch enskilda börKommuner ett engagemang-
i samhället.skapa trygghetgäller att

polisens och dengränsdragningen mellan uppgifternuvarandeDen-
enskilda i principbedrivs kommuner och börverksamhet avsom

behållas.

frågan kommu-roll har vifråga kommunernas gåttl omom
brott ochdet gäller skapa trygghetmedverkan när att motnens

föreslagit

effektiv ochtrygghetsplanering säkerställskommunalGenom enen-
inbördes mellansamverkan mellan kommunalamålinriktad samtorgan

bestämmerinte minst polisen. Kommunenandra aktörer,dessa och
förhållande-bakgrund de lokalatrygghetsplaneringensjälv mot avom

i planerings-medborgerligt eftersträvasbrettEtt engagemangna.
processen.

trygghetsplaneringen.bistå ii uppdrag kommunernaPolisen attges-
ochmellan kommunenfinnas kontaktpunktvarje bör detl kommun en-

diskuteras.fortlöpandetrygghetsfrâgor inom kommunenpolisen där
polisnämnden ellerexempelvis den lokalaKontaktpunkt kan ettvara

brottsförebyggande råd.lokalt
kommuner och med allmänhetensamarbete medPolisens en merges-

polislagen.roll iframskjuten

frågor kommunerna,vidare tvådelbetänkandet berörde rörI som
ordning ochdet gäller övervakningrolligen kommunernasnäml när av

frågor.upplåtelse gatumark och liknandetilltrafik tillståndsamt av
framhöllinrättaskommunal gatupolisförordade inteVi attatt men

parkeringsvakterna kanskulle utredaarbeteti det fortsatta gesom
fråganframhöll vidare vi skulle behandlaViutökade uppgifter. att om

vissa tillstånd disponeramöjlighet meddelafåkommunerna bör attatt
kommunens mark.

och bl.a.berört säkerhetsbranschendelbetänkandet ocksåVi har i
och väktarnas roll i detordningsvakternasförordat regler trygg-om
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användning ordnings-vidgadföreslagitochhetsskapande arbetet aven
ordningshållningpolisenstillkomplementoch väktarevakter ettsom

de enskildasframhållit insatservi slutligendelbetänkandet harI att
stöd det allmännaökatarbetet börtrygghetsskapandedeti ett avges

samverka meduttryckligt uppdragpolisenföreslogoch attettatt ges
trygghetsplaneringkommunernasvidare pekat páenskilda. Vi har att

mellanbehövlig samordningförbli instrumentbör kunna ett en
enskilda.deochpolisen, kommunerna

arbeteutredningens fortsattaframhållitvidelbetänkandet harI att
utgångspunkter.med dessaskall ske

uppdragSärskilda3

regeringen ochdirektiv hari utredningensvadUtöver angettssom
utredningen.ärenden tillföljandeöverlämnatJustitiedepartementet

Läktarvåld3.1

informelladenslutrapportenhar överlämnatJustitiedepartementet av
olikasamband med idrottseven-våld iför frågor kringarbetsgruppen

mang.

Åtgärder rånbrott3.2 mot

juli 1993 inlämnatdenEkstedt har 1OlleHovrättslagmannen en
ipromemoriaochrânbrottJustitiedepartementetskrivelse till enom

promemorior iytterligare ämnevissaDärefter harämnet. samma
f hovrättslagman-Ekstedt och .d.Olletill departementetöverlämnats av

1994 överlämnat30Regeringen har denCosmo.Carl-Johan marsnen
Trygghetsutredningen.materialet tillinkomnadet i ärendet

vid värdetransporterSäkerhet3.3

RPSvid värdetransportersäkerhetökad rapportI rapport omen
syfteiflertal åtgärderföreslagitprojektgrupp att1994:4 har etten

överlämnatRikspolisstyrelsen harvärdetransporter.minska rånen mot
författningsändringar.föreslagit vissaochtill regeringenrapporten

1994 beslutatseptember15beslut denRegeringen har genom
Trygghetsutredningen.framställan tillRikspolisstyrelsensöverlämna



56 Kapitel I Arbetets avgränsning SOU 1995:146

3.4 Dörrvakternas situation i Stockholm

skrivelse decemberI den 5 1994 till regeringen Riksförbundetharen
Föräldraföreningen NarkotikaMot framfört synpunkter angående
dörrvakternas situation i Stockholm. Regeringen har 2 februariden
1995 beslutat överlämna skrivelsen till Trygghetsutredningen.att

3.5 Skydd brott i butikermot

skrivelse 24 februari 1995l den har Sveriges Köpmannaförbunden
hemställt frågan butiker omfattasbör brottsbalkens regleratt om av om
olaga intrång utreds. I skrivelse den 8 1995 har Kooperativaen mars
Förbundet hemställt utredning i syfte åstadkomma reglerattom som

det möjligt motverka brott och hot våld i butiker.gör Regering-att om
har den juni 199515 beslutat överlämna framställningarna tillen

Trygghetsutredningen.

3.6 Ersättning vid polisbevakning

skrivelse 2 1994l den till regeringen har Svenska kommun-en mars
förbundet föreslagit författningsändringar möjliggör för kommunsom

få avgift för de kommunala parkeringsvakternas eskortatt ta ut av
och fordon. Vidare har Länsstyrelsen i Malmöhus län itunga stora en

skrivelse till regeringen den juni 1994 föreslagitl ersättning föratt
polisbevakning och för anslutning larmanläggning till polisen får tasav

för väntetid.ävenut
Regeringen har 21 juni 1995den beslutat överlämna framställ-att

ningarna till Trygghetsutredningen.

Ändrade3.7 för utbildningregler ordningsvakterav

I skrivelse i november 1995 har Länsstyrelsen i Stockholms länen
påpekat Rikspolisstyrelsen 1981 Securityår Partena ABatt gett
tillstånd utbilda företagetpersonal vid till ordningsvakter. Detatt
tillståndet gäller alltjämt. Länsstyrelsen den nuvarandeattanser
ordningen ändras konkurrenskäl. företagmåste Antingen skall allaav
få möjlighet utbilda personal vid företagen till ordningsvakter elleratt
också skall SecurityPartena AB:s rättigheter upphöra.

Regeringen har beslut den 23 1995november överlämnatgenom
framställningen till oss.
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4 Arbetets avgränsning

4.1 Andra utredningar

Som framgår de inledningsvis berörda direktiven för utredningenav
skall utredningen i huvudsak sig rollfördelningenägna mellan polis,
kommuner och enskilda det gäller skapanär trygghet brott ochatt mot
ordningsstörningar. Vid de hearingar hafthar också vidsom men
de kontakter haft i andra sammanhang har dock tagitmångasom

frågor,andra bl.a. frågor gäller ändringar strafflagstift-iupp som
ningen och processlagstiftningen.

Som exempel kan förträdarenämnas for banker och haratt post
framfört önskemål brott dessa institutioner skall skärpas.att motom
En islamisk organisation har vidare uttalat försig ändringar i behand-
lingen lagöverträdare och förordat hårdare straff tidigtpåav unga ett
stadium. Guardian Angels har förespråkat skärpta straff för gängvåld,
vapeninnehav och användning alla slag och vill ocksåav av vapen se
skärpta straff för hets folkgrupp. Non Fighting Generation harmot
särskilt tryckt förbudetpå bära bör skärpas och följasatt att vapen upp
bättre för närvarande. Fler exempelän skulle kunna nämnas.

Vi har dock inte ha mandat allmännaövervägaansett attoss
kriminalpolitiska frågor den de refererade önske-art senastav som
målen siktenärmast på. Inte heller har vi kunna gåtar ansett oss

sådana civilrättsligapå frågor i fallnågra också har tagitssom upp
t.ex. beträffande godtrosförvärv.

dettaI sammanhang bör dock anmärkas frågor detta slagatt av nu
utreds andra regeringen tillsatta utredningar. Så har den parla-av av
mentariskt straffsystemkommittén det straff-översammansatta sett
rättsliga påföljdssystemets innehåll och uppbyggnad. Kommittén har
haft i uppdrag genomgripandegöra det straffrättsligaöversynatt en av

Utredningen har nyligen betänkandet SOU 1995:91systemet. avgett
Ett reformerat straffsystem.

En särskild utredning vapenlagstiftningengör översynannan en av
med syftet förebygga våldsbrott. Utredningen skall bl.a. radpåatt en
olika punkter lagstiftningenöverväga skjutvapen, knivar ochom om
andra farliga föremål i tillräcklig grad ägnad förebyggaär att att vapen
eller vapenliknande föremål kommer till användning vid våldsbrott.
Direktiven för utredningen publicerade iär serien för kommittédirek-
tiv, Dir. 1995:39.

frågaEn tagits från olika håll i vårt arbete gällersom upp an-
vändningen övervakningskameror. Vi berör inte heller denna fråga,av
eftersom den utreds särskild utredare. Enligt direktiven för denav en
utredningen, Dir. 1995:18, skall utredaren genomgripandegöra en

reglerna iöversyn lagen 1990:484 övervakningskamerorav om m.m.
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Utredarentill.anledningförslag översynenfram deoch lägga gersom
mednuvarandedetifrångåmöjligheten systemetskall pröva att

rörandefrågorsärskilt övervägaskall dessutomUtredarentillstånd.
övervaknings-användamöjlighetenutvidgaförförutsättningarna attatt

med Trygg-samrådavidareutredarenskalldirektivenEnligtkameror.
hetsutredningen.

viktigtdetframförts ärarbete atthar under vårthållmånga attFrån
brott,ingripavågarallmänhetenåtgärder så motvidtarsamhället att

i början åretharHärvittnen.skyddaråtgärderi synnerhet avsom
ochvittnen1995: 1departementspromemoria Ds ompresenterats en

remissbehandlats.Promemorian hardomstol.imålsägande
i arbete ärhåll vårtfrån fleraberörtsocksåfrågaEn somannan

utred-direktiv förmeddelatnyligenharRegeringenbrottsoffren. en
Utredningen1995:94.i Dir.intagnaDirektiven ärområdet.ning på

gjortstioårsperiodendenåtgärderutvärdera deskall senastesom
frågordelockså påskallUtredningenbrottsofferområdet. somense

och vittnen.målsägandehotgäller mot

uppläggningUtredningens4.2

studeratvi främstharbakgrunddennaMot

brottsförebyggande arbetetgäller detdetroller närkommunernas-
brottsförebyggan-klassasinte kanfrågorvissaockså somsommen

utföraskunnaskäl börolikameningegentligde i avsom avmen
rationellt sätt,påkommuner ett

uppgifterderasordningsvakter,användningen m.m.av-
and-beträffandereglernabevakningsföretag ävenreglerna menom-

säkerhetsbranschen,delar avra
befogenheteroch derasdörrvakterna m.m.-

brottsförebyg-i detbör spelaenskildaroll andravilken grupper av-
läktarvåldmotverkagällerexempelvis detnärgande arbetet, att

butiker,isäkerhetenhöjaoch att
frågorekonomiskavissa-

redovisadesområdenangivnaförhållanden påKartläggningar nuav
1221994:SOUdelbetänkandeutredningensiväsentligt redani allt

dockharutredningarYtterligarelokalsamhället.ibrottTrygghet mot
liksomslutbetänkande,redovisas i dettapunkter. Degjorts på några

lagstiftning.ändradochtillförslag ny
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Kapitel 2

Kommunerna

1 Bakgrund

I delbetänkande SOU 1994:122värt Trygghet brott i lokal-mot
samhället har behandlat frågorantal det gäller kommunerna,närett
nämligen

lokalt trygghetsskapande arbete-
trañkfrågor och-
frågor tillstånd ochom-
polisiär service i glesbygd-

förstnämnda frågornaDe behandlar i detta kapitel. Frågortre om
polisiär service i glesbygd vi i kapitel, nämligentar ettupp senare
kapitel 5 Ordningsvakterna.
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arbetetrygghetsskapandeLokalt1.1

Trygghetsplanering1 1 1
. .

delbetänkandet:iFörslag

ocheffektivsäkerställstrygghetsplaneringkommunalGenom enen
inbördes mellankommunalamellan samtsamverkanmålinriktad organ

bestämmerpolisen. Kommunenminstinteandra aktörer,ochdessa
förhållande-de lokalabakgrundtrygghetsplaneringensjälv mot avom

i planerings-eftersträvasmedborgerligtbrettEtt engagemangna.
processen.

rollviktig närharkommunernavi betonathardelbetänkandetI att en
brottsförebyg-lokaltiolika aktörermellansamverkandet gäller ett

förvaltningarKommunalaarbete.trygghetsskapandegande och svarar
tillbidrakansidaallmärmasfrån detåtgärderdeför åtskilliga somav

viktigtnaturligtvistryggheten. Det äroch öka attförebygga brottatt
åtgärdernakommunalaDekommunen.inomsamordnasarbetedetta

minstinteandraåtgärder frånmedsamordnasocksåmåste organ,
sinbyggeroch kommunenpolisenSträvan måstepolisen. attvara

ochfinnsvilka problemgällerdetnärsamverkan på somsamsynen
åtgärdas.hur de bör

föreslagit kommu-delbetänkandetvi ibakgrunden har attMot den
trygghetsskapan-ochbrottsförebyggandesamladförskall svara ennen

trygghetsplanering kommerlokalförutsatt attVi harde strategi. att en
utgåttVi ocksåharoch polisen.mellan kommunensamrådiske nära

iplanering ochsådanunderlag förframpolisen skallfrån taatt en
planeringsarbetet.iövrigt bistå kommunen

trygghetsplane-lokalförhållanden börvarierande lokalaefterAllt en
strategier,övergripandeexempelvisiuttrycksigring kunna merata

brotts-för olikahandlingsprogramtrygghetsplaner,detaljerade
projektförebyggande etc.

lagstiftningsvägenkommunernadelbetänkandet övervägtiVi har om
itrygghetsplanering överensstäm-lokalföråläggasbör att ensvara

emellertid avståttVi harskisserats.harordningdenmelse med som nu
till denmed hänsynförslag, bl.a.sådantfram någotfrån läggaatt
ordninglyckosamTill detta kommersjälvstyrelsen.kommunala att en
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knappast kan åstadkommas fastmertvång, brettutan ettgenom genom
hos berörda aktörer.engagemang

I delbetänkandet har i stället förordat där kommuner, devägen
lokala polisorganisationerna och andra stimuleras till målinriktaden
samverkan kunskaper erfarenheteroch sprids godaattgenom om
exempel. Utvecklingen ökad lokal trygghetsplanering börmot en
också kunna drivas vidare bl.a. inom för Brottsförebygganderamen

BRÅ:srådets arbete med fram underlag för nationell brotts-att ta en
förebyggande strategi. Utvecklingen bör också kunna stimuleras genom

BRÅ,insatser Rikspolisstyrelsen, Svenska kommunförbundet ochav
m.fl. i form utbildning, seminarier,t.ex.av m.m.
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kontaktpunktEn1.2
polisenochmellan kommunen

kontaktpunkt mellan kommu-finnaskommun detbörvarjeI en
kommunentrygghetsüågor fortlöpandeinompolisen därochnen

kan exempelvis polis-lokalaKontaktpunkt dendiskuteras. vara
eller råd.brottsförebyggandelokaltnämnden ett

polisensgällerdetförslagutarbeta näruppdraginte iVi har att
viktigtframhållit det ärvi dockhardelbetänkandet attorganisation. I

kontaktpunkt ellerformfinns någonkommunvarjedet för avatt
inomtrygghetsfrâgorpolisen därochkommunenmellanreferensorgan

inrättahandlakanDetdiskuteras. attfortlöpande kankommunen om
lokalt brotts-ocksåpolisförordningenenligt ettpolisnänmd menen

kontaktpunkterSådanaråd eller någotförebyggande annat organ.
författningsändringar.någraredaninrättaskan utannu

understrukitochskersårekommenderatvidelbetänkandet har attI
polisenochuppgift för kommunenangelägenbördetatt ensomses

formvilkenskett, komma överensharredandet inte avomatt, om
lokala för-bakgrund definnasbörlämpligenkontaktpunkt mot avsom

hållandena.
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1.3 Trafikövervakning

Förslag i delbetänkandet:

Kommunal polis bör inte inrättas.

Parkeringsvakter i Stockholm har försökpå fått överta vissa upp-
gifter, vilka tidigare legat ipå polisen. försöketFrågan vad min
kan spridas vidare til] andra kommuner utreds i det fortsatta
arbetet kanliksom också i vad parkeringsvaktemamån ävenges
andra uppgifter.

Enligt direktivvåra skall vi tankenöverväga kommunerpå att ge en
möjlighetstörre organisera övervakning ordning och trafik. Denatt av

tanken har tidigare framförts kommuner.någraav
Som framgår delbetänkandet har inte någon de kommuner viav av

har varit i kontakt med några önskemål det skall tillskapasattom en
kommunal gatupolis, flera vill däremot utökade uppgifter förmen se
kommunala parkeringsvakter.

Många kommuner missnöjdaär med polisen inte prioriteraratt
trafikövervakningen i ochtätorterna har framfört olika förslag till
förbättringar. Flertalet dessa förslag frånutgår kommunenattav
medverkar vid trafikkontrollerna i kommunens ochtätorter att
kommunen låter utföra uppgifter enligt kommunens mening kansom
utföras andra poliser,än närmast parkeringsvakter.av

önskemålet ligger i linje med flerårigtpågående försök i Stock-ett
holms polisdistrikt. Vi har berört detta i delbetänkandet. Parkerings-
vakter har där tagit polisens tidigareöver uppgift bevaka vissaatt

och breda Försöket har initierats Trafikpolisut-tunga transporter. av
redningen C 1991:02 och kommer avslutas först något Detår.att om
har dock enligt uppgift från polis och parkeringsvakter fungerat bra så
här långt.

I delbetänkandet har vi framhållit det finns skäl närmareatt att
undersöka i vad mån kommunal personal kan utföra viss trañkövervak-
ning och ordningshållning i omfattningstörre förän närvarande.annan
I betänkandet har vi framhållit vi återkomma i denna frågaatt attavser
i detta slutbetänkande. Vi behandlar frågan i det följande kapitel 2
avsnitt 3.3, kapitel 5 avsnitt 4.3.2 och kapitel 6 avsnitten 3.7.2 och
3.8.2.
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Tillståndsfrågorna1.4

delbetänkandet:iUtgångspunkten

fråganbehandlaskalldenutredningenframhölldelbetänkandet attI
tillståndvissameddelamöjlighetbör attkommunerna attom

mark.kommunensdisponera

förrollvidgadfrihet övervägavidirektiv harEnligt våra att en
ochgatumarkupplåtelsetillstånd tillgällerdetkommunerna när av

iställningstagandendeföranledsdettaliknande frågor,andra avom
ordninggällerdetroll närkommunernasi frågaövrigt görs omsom

säkerhet.och
harochhaft med kommunernavi harkontakterVid de somsom

framförtkommunerhar många attdelbetänkandetredovisats i en
disponeratillståndmeddelauppgiftpolisens attbör attkommun överta

frågagenomgående ärpraktisktdeteftersommark, tagetkommunens
Enligtinsatser.polisiäraformnågoninte kräverärenden avsomom

aprilden 1i kraft såträdde1617,1993: sentordningslagen somsom
polismyndighet.tillstånd påsådanaärenden1994, ankommer om

kommunernasdelbetänkandetförde iviDe omsomresonemang
lokalsamhället kaniåtgärdertrygghetsskapandegällerroll detnär

ärendenvissamöjlighetfå övertabörkommunerna atttala för attanses
åsiktendenframfördeVimark.kommunensdisponeratillstånd attom

fårintesjälvfalletordningsådanbetonadedelbetänkandeti att enmen
bereddaintedeuppgifter är attpåläggskommunernatillleda somatt

slut-i dettafrågantillåterkommavi avsågframhöllViaxla. attatt
avsnitt 3.4.ifråganbehandlasföljandedetbetänkandet. I
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2 Synpunkter i på remissen utred-svaren av
ningens delbetänkande

Justitiedepartementet har remitterat delbetänkandet till knappt sextio
myndigheter och organisationer. Helt allmänt kan konstateras att
remissinstanserna överlag ställt sig positiva till förslag i del-våra
betänkandet. negativa främstDe gäller frågor ändringrösterna om en
i polislagen. det följande koncentrerar vil de frågor harpáoss som
berört i det föregående, nämligen

lokal trygghetsplanering m.m.-
trañkfrágorkommunala och-

vissa tillstånd-

Vissa allmänna synpunkter berörs också, liksom synpunkter
behovet ändringar i sekretesslagstiftningen brottsförebyg-för detav

arbetet.gande

frågorna2.1 De kommunala

Allmänna synpunkter2.1.1

förslag kommunal strategi och trygghetsplanering iVårt lokalom en
kommunal regi har mottagits väl remissinstanserna. kommunerDeav

sig i frågan alla positiva till kommunalt föräryttrat ettsom ansvar en
lokal trygghetsplanering.

Allmänna synpunkterpositiva

Kommunförbundetoch SvenskaKommuner

utredningenspositivt tilliKommunförbundetSvenska är settstort
raddockanläggerFörbundettrygghetsplanering.förslag enom

följande.viktigasteDe ärallmänna synpunkter.

skekunnaoch polisen måstesamarbete mellan kommunenett-
olika sätt

berörd kommunsdet viktigt polisnämndens ledamöterär utsesatt av-
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ocksåsjälv. Detpolisstyrelsen ärintefullmäktige och avav
de i polisdis-alltidpolisstyrelsekommunalt intresse utsesatt aven

intefullmäktigeförsamlingar, dvs.kommunernastriktet ingående
diskussionenda kommun. Iomfattarpolisdistriktbara när ett enen

polisen ochmellanför samarbeteförutsättningarfaktiska ettom
frågorna inteorganisatoriskanämndakan dekommunerna nyss

utelämnas.
för-mellanför samarbeteformersjälv finnaskallkommunen-

valtningar inom kommunen

fårinte läggaTrygghetsutredningenFörbundet konstaterar att
fårFörslagenökar.behovpolisensleder tillförslag att resurseravsom

förkostnadersamhälletstotalttill ökninginte heller leda attsett av
i samhället.trygghetenupprätthålla

fråganenligt förbundetutgångspunkter måsterestriktivaMed sådana
utredas påkunnabrottslighet uppnåsökadhur trygghet ettmot enom

Även Trygghetsutred-liggerdet inte påflexibeltmycket sätt. om
utseendeorganisationensorganisation harutreda polisensningen att

ifasaspolisen kanaktörerandra änbetydelse för hur ettstor
brott.trygghetmedborgarnasför ökaarbetekompletterande motatt

för dessbetydelsehar ocksåochPolisens organisation egenresurser
med-tillgänglighetochnärhetde krav påuppfyllaförmåga att som

arbete.polisiärtställa påanledningborgarna har att
fortsattaviktigt detKommunförbundetenligt SvenskaDet attär

kapacitetverksamhet,polisensbedrivsutredningsarbetet så att egen
tillTendenserallsidigtbelyses sätt.förändringar påförmåga tilloch ett

aktörereller andrapolisenintressen hosutifrån olikarevirtänkande
lösningar förändamålsenligasådant arbete såbevakas imåste attett

främjas.kansamhället i stort
brottsförebyggande arbetetgrundinställning detUtredningens att

saknarSamhälletVäsby kommun.Upplandsprioriteras delasskall av
och beivraförebyggasärskilda yrkesgruppermöjligheter att genom

inrikt-samhället. Dennaföruppgift helabrott. Detta måste envara
finnsdetsamtidigt underlättasning enligt kommunenkan enom

lag ochupprätthållatillräckligapolisen harvetskap attatt resurserom
för denstödtill skydd ochkunna trädaordning och att somupp

verksamhet.brottsligutföringriper någonmot som
skall intearbetetbrottsförebyggandei detMassmediernas roll

våld intedelhandlar tillMassmediernas utbudunderskattas. stor om
inyheterspeglingartidningarnasnyhetssändningar ochibara utanav

människorsyfte.underhållande Detta görutsträckning i attstor
samhäl-del inaturligvåldsbrottminsttill intepåverkas att som ense

kriminalisera innehavoförmögetsamhället dessutom ärlet. Att att av
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intesexuellaför görvideogram där barn övergrepputsatts vuxnaav
saken bättre.

samverkansformerpositiv tillMörbylånga kommun är ut-att nya
Kommunenutnyttjas bästasamhällets sätt.vecklas så att resurser
kvarterspo-prioriterar arbetet medviktigt polisendet mycket attanser

landsbygden.liser och närpoliser på
i del-positiv till förslagensig iGöteborgs kommun ställer stort

bedömning behovetdelar utredningensbetänkandet. Kommunen avom
hela samhället. Inteverksamhet iintensifierad brottsförebyggandeen

anledning till djupvåldsbrottslighetenökandeminst den oro.ger
i denaktivaGöteborgs kommunskall enligtKommunerna vara

kommunenutifrån de verksamhetertrygghetsplaneringenlokala som
i sinuppmärksammarkommunenutifrån de behovbedriver och som

fungerandefinnsnödvändigt detdåverksamhet. Det är ettatt sam-
ochbrottsförebyggande arbeteti detoch polismellan kommunarbete

lagöverträdare.speciellt rörande unga
polis, skola,framhållit där bedriverStockholms kommun har att

sedanorganisationerrad ideellasocialtjänst ochfritidsförvaltning, en
i samverkan.verksamhetbrottsförebyggandetillbakaflera år en

samordningskansli för brottsförebyg-1989upprättadeKommunen ett
medsamarbetaGenom aktivitet ochåtgärder.gande attgenomegen

minskaföreningar försökerförvaltningar ochpolis,bl.a. man
Bud-fallit välKansliets arbete hari Stockholm.kriminaliteten ut.

brotts-för direktafått 6 miljoner kronorkansliet1995 hargetåret
förebyggande projekt.

enligt kommunennationell nivåregional ochlokal, ärSamarbetet på
brottsligheten Ifå medSverige ska buktförutsättning för atten

samordningskansliet denstad fungerarStockholms samman-som
ochmellan polis, kommunStockholm. Samarbetethållande länken i

brottslighetenminskamöjligheternaunderlättas ochförvaltning att
kanslietbrottsförebyggandedetsamordningscentraSådanaökar. som

utanför Stockholm.intressantaborde ävenvara
hänvisar,Stockholms kommuntill vilkeni Stockholm,Polisstyrelsen

framkomligframhållit det inte någon vägmening ärhar sin attattsom
användningfordraarbetsuppgifter kanpolisäraöverlåta vissa avsom

tvångsmedel.

Länstyrelser

tillstyrkerVästernorrlands länKalmar ochlänsstyrelserna i
utredningens förslag.

harkommunernaJämtlands länLänsstyrelsen i ettattanser
trygghet kanför påförstahandsansvar övertro attenmen varnar
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administreras fram planer. För samarbetet mellan kommun ochgenom
polis behövs inte lagstiftning eller särskilda Hur samarbetetorgan.
formeras mellan olika kommuner och polisen imåste hög grad vara
beroende lokala förutsättningar och behov.av

Länsstyrelsen i Jämtlands län framhåller vidare Jämtlands länatt
omfattar flera län i södra Sverigeär större än och detyta atten som

klart inte polisen iär alla lägen kan klara finnas plats, dåpåatt attav
allmänheten den behövs. Detta nätverkgöratt att ettanser av

positivt kända polisen, finnsär i bygderna.runtpersoner, som av om
Detta bygger helt personkännedompå och olika polismän har olika
kontaktpersoner. Dessa aldrig ingripandenågotgör påpersoner
polisens begäran fungerar dess ögon och öron.utan mer som

Övriga

BRÃ delar utredningens uppfattning det brottsförebyggande arbetetatt
bör intensifieras och arbetet bör ske bred basispåatt genom sam-
verkan mellan statliga och kommunala myndigheter, företag, organisa-

BRÅtioner och enskilda. delar också utredningens uppfattning att
kommunerna och polisen har framträdande roll i det brottsförebyg-en

BRÅgande och trygghetsskapande arbetet. understryker vikten attav
det finns övergripande nationell brottsförebyggande strategi utgåatten
ifrån vid uppläggningen lokala och regionala handlingsprogram.av

Brottsoffermyndigheten tillstyrker utredningens förslag fram-men
håller åtgärder riktar sig brottsoffer viktiga i detäratt motsom
brottsförebyggande arbetet.

Socialstyrelsen delar i allt väsentligt utredningens förslag i de delar
berör styrelsens verksamhetsområde.som

Behovet bred och smidig samverkan mellan lokala aktörer iav en
det brottsförebyggande arbetet väl känt och belagt. Styrelsen vill,är
bl.a. bakgrund vad redovisats i till regeringenmot rapportenav som
Barns villkor i förändringstider l994:4, betona vikten be-attav
sparingar i kommunerna sker sådantpå goda ochsätt uppväxt-att
levnadsvillkor kan säkras för barn och Detta väsentligt ocksåärunga.

förebyggaför brott och tillgodose krav den enskildes trygghet.påatt
Riksrevisionsverket har i princip inte invändanågot att mot ut-

redningens förslag.
Enligt Statens Invandrarverk det särskilt viktigt olika invand-är att

beaktas samverkanspartner i det trygghetsskapanderargrupper som
arbetet.

Utländska medborgare överrepresenterade i brottsstatistikenär och
imånga invandrarungdomar storstäderna befinner sig riskzonen.i Det
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viktigt.därför mycketbland invandrareförebyggande arbetet är
invandrar-försöka nåuppmärksammas påbordeKommunerna att

antingen till-arbetesig i dettaföräldrar och få dem att engagera
föräldaföreningar.föräldrar eller imed svenska egnasammans

profanamed 55och samverkarhar idag kontaktInvandrarverket
nationell nivå. Det27 trossamfundinvandrarorganisationer och på

församlingar.invandrarföreningar ochtusentals lokalafinns dessutom
registreradeoch finnsfår från kommunernadessa bidragMånga av

fritidskontor.hos deras
samverkans-etableradeorganisationer har redandel dessaEn av

och utvidgas.intensifierasdetta arbete börformer med polisen, men
ungdomssektioner ellerinvandrarorganisationerna harflestaDe av

bedrivadirekt förkan ungdomarna-utskott. Genom dessa nå attman
förebyggande arbete.ett

och invandrarsamman-myndigheter, kommunerSamarbete mellan
kontakt-Därför börfruktbärande.alltid visat sigslutningar har vara

poliskommun ochinte endast mellanpunkter upprättas ut-som
däriblandorganisationer,frivilligaföreslår, medredningen ävenutan

invandrarsammanslutningarna.
i utred-riktlinjerAdvokatsamfimd finner deSveriges angessom

utrednings-för det fortsattautgångspunktväl lämpadeningen som
arbetet.

Försäkringsförbund,Sverigesarbetsgivareföreningen,Svenska
Riksför-BevaløzingsföretagensWESEC,Köpmannaförbund, SSveriges

HAO-förbunden ochACMEGA,Förbund,Svenska Vaktbolagsbund,
trygghetsplanering ilokalstöldskyddgföreningenSvenska att enanser

aktivalokalsamhälletsbli viktig del i strävankommunal regi kan en
ändring iförslagetOrganisationerna däremotbrott. attmot omanser

föreslårOrganisationernavärde.polislagen nämnvärtär ettutan
kortfattatenligt dembörbrottsförebyggande Detnationellt program.

attvara

försto
opinionskapa-

samla aktörer-
lagstiftningförstärka-

arbetsplatser, i mediainformera i skolor,-
exempelprojekt, inspirera,starta ge-

trygghetsplaneringgenomföra lokal-

efterhandio
förändra värderingar och attityder-

påvisa bra exempel-
för trygghetenetablera envars ansvar-

nå flestamedvetande hos de-



Kapitel 2 Kommunerna 1995: 146SOU

Svenska Stöldsskyddsföreningen särskilt yttrandehar vidare i ett an-
innehållslöst vaddelbetänkandet relativtfört förslaget i äratt avser

framhållitmål. Föreningen har vidareanalys, definitioner och konkreta
långsyftar till siktutredningen verkligeni den händelse attatt,

brott avgörande faktornTrygghet i vid bemärkelse, denskapa mot
attittydpåverkanstå målmedveten den enskildetorde söka hosatt en

ålder. Samhället enligt föreningen i mycket högrei mycket tidig borde
hjälpa därsina för kunna stödja ochgrad samordna attresurser agera,

dåliga uppväxtförhållanden.familjeförhållanden och miljö indikerar
på kravVidare bör enligt föreningen byggnormema, sättsamma som

påpå innehålla inbrottsskyddande produkter medbrandskydd, krav
sådanakoppling europeisk standard. Avsaknadentill svensk och av

efterkrav innebär boende i nyproducerade fastigheter antalettatt
låsinbrott själva tvingas dörrar, till altandörrar och kompletterabyta

fönsterlås.med Brottsförebyggande kunskaper och synpunkter bör
bostadsområden,vidare till vid projektering stadskärnor ochtas vara av

liknande.
ocksåSom örsäkringsFörbundetF sigharnämnts yttratnyss

Svenska Arbetsgivareföreningen. I särskilt yttrandemedgemensamt ett
framhållit politikerhar förbundet dessutom det angeläget ochäratt att

andra beslutsfattare i ansvarig ställning blir medvetna deattom
in i särskilt bland ungdomar,sätts kampen brott,motresurser som som
många gångerbetalar sigregel i det längre perspektivet.om

Förbundet har vidare uttalat sig för ändring dagens godtros-en av
regler för kunna motarbetashandeln med stöldgods skallatt m.m.
bättre iän dag.

Riksförbund BOJBrottsojferjouremas förordar tvingarlagen som
råd.kommunerna inrätta lokala brottsförebyggande Ledamöter iatt

BOJlokala polisnämnder bör enligt kommunfullmäktige ochutses av
inte polisstyrelsema.av

Riksorganisationen Sverige ROKSför Kvinnojourer i instämmer i
huvudsaki utredningens förslag sig sakna synliggörandetsägermen av

våldet Gränsdragningendet sexuella kvinnor och barn. mellanmot
polisen och övriga myndigheters och enskilda organisationers arbete
måste målROKSenligt slätas En samlad strategi ocharbetetsut. om
riktlinjer fram tydligare.bör läggas

Sveriges Råd SKRKristna organisations- och samverkans-attanser
frågornaformerna viktiga, liksom resursfördelning. Dessa formerär om

föremål Rådetoch resursfördelningen bör för ständig översyn.vara en
instämmeri i utredningens förslag utredningenstort sett attmen menar
lägger huvudvikten alltför ensidigt vid tekniska och administrativa
åtgärder. SKR vill därför utredningen i fortsättningen lägger störreatt
vikt vid djup och klarläggande analys brottslighetens orsakeren av
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trygghetskapar bättreförslag till hurradikalaunderlag för mansom
för alla parter.

förslag ärtrygghetsutredningensRiksförbundVillaägarnas attanser
bra.

förslag.utredningensSACO i principtillstyrker
kommunalförslagenSkola, tillstyrkerochHemFöreningen omsom

itonviktenpolislagen,ändring i atttrygghetsplanering och anserom
narkotika-bekämpningenbörbrottsförebyggande arbetetdet avvara

missbruket.
något erinraRiksförbund inteLåssmedsmästares har motSveriges att

betänkandet.iförslagen

synpunkternegativaAllmänna

kommunalvaduppgifterkonkretaRiksåklagaren efterlysthar enom
enligtuppgifterinnehålla. görAvsaknaden dessatrygghetsplan skall av

RÅ fördelas.börställning till hurmed ansvaretbör vänta att taatt man
BRÅRÅ regeringenshardettatalar for ärenligtEtt skäl attannat som

brottsförebyggandenationelltförslag tillframuppdrag ett pro-ettatt ta
gram.

RÅRÅ §3 polislagen.iändringbehovettilltveksamär enav
anståfår desstill atti polislagenföreslår eventuell ändringatt en

BRÅ:s brottsförebyggan-tillförslagvidare ocharbetatutredningen har
harde presenterats.program

genomföra denförtiden inte är attStatskontoret att mogenanser
arbetetill detbl.a.hänvisarKontoreti polislagen.ändringenföreslagna

BRÅ. börframhåller arbetetvidarepågår Statskontoret attinomsom
gjordaredanresultatensammanförainriktasframöver att av

arbetet ärDetsamarbetet.lokalaså detdeutredningar att gagnar
iplaneringslägetbeskrivningdenskyndsamt göraviktigare än att av

kommittén förordat.harkommunerna som
utredningensEklundhClaesChefsjustitieombudsmannen attmenar

syftar tillutredningenDetbehövs.polislagen inteiändringtillförslag
någon medvinstinteHanparagraf.förstaframgår lagensredan serav

ändringen.föreslagnaden
tillförslagentillstyrktpolisförbundet, vilkaSvenskaTCO och

trygghetsplaner, attkommunalaoch till anserpolislageniändring
ibörPolisrättsutredningenläggaskanTrygghetsutredningen ner.nu

utredafå i uppdragstället att

straffmyndigatill ickeförhållandebegränsningar imetodmässiga-
ochsekretessföljdtillinformationsutbytebegränsningar avav-

BF-arbetet.ipolisenbefogenheter föravsaknaden av-
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T-polisväsende,S delar utredningens ståndpunkt det gällernärsom
rollfördelningen mellan polisväsendet, kommuner och andra, attanser
utredningen bör läggas eftersomned, det förändringsarbete pågårsom
inom polisen sikte bl.a. frågorpå utredningen skall utreda itar som

fas.nästa

2.1.2 Lokal trygghetsplanering

Positiva yttranden

Kriminalvárdsstyrelsen framhåller kriminalvårdsverkets frivårdsor-att
ganisation, huvuduppgift kan insatsersägas riktadeattvars vara genom

redan dömda förebygga återfall i brott, har kunnandemot ettpersoner
och erfarenheter bör kunna tillgodogöras i arbetet med upprät-som
tande de föreslagna trygghetsplanerna.av

Länsstyrelsen Uppsala län tillstyrkeri utredningens förslag om en
trygghetsplanering och framhåller för den övergripandeatt ansvaret
planeringen och samordningen i detta avseende lämpar sig förväl
kommunen. Den handfasta och operativa styrningen bör ankommamer
i första hand polisen.på Denna uppgift blir naturligt led i polisensett
närpolisverksamhet med det problemorienterade synsättet.nya

ÖstergötlandsLänsstyrelsen i län delar i huvudsak förslaget om
kommunala trygghetsplaner. Men länsstyrelsen vill kommunernaatt
åläggs i lagstiftning för trygghetsplaneringen.att svara

iÄlvsborgslänsstyrelsen län tillstyrker kommunala trygghetsplaner
tillägger det enligt länsstyrelsensär mening familjen ärattmen som

den viktigaste normbildaren. därförDet viktigt föräldrarär till barnatt
i riskzonen snabbt får allt det stöd och den hjälp behövs.som

Länsstyrelsen Västernorrlands läni tillstyrker förslaget om
kommunala trygghetsplaner. Men polisen måste iävenmotorvara en
fortsättningen.

Länsstyrelsen i Jämtlands län kommunerna haratt ettanser
förstahandsansvar länsstyrelsen för övertro attmen varnar en
trygghet kan administreras fram planer.genom

Svenska Kommunförbundet framhåller utredningensatt resonemang
kommunal trygghetsplanering får exempel hurpåettom en ettses som

internt kommunalt samarbete kan bedrivas. Varken framtideller inu
bör förekomsten sådant dokument särskilt lagregleras, eftersomettav
därmed bara fixeringuppnås vid viss instrument förtypen av
samarbete.

Ljusdals kommun tillstyrker förslaget trygghetsplan.om
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Malmö kommun förslaget väl fastaär värt på. Menatt att taanser
välkomnar utredningen inte föreslagit trygghetsplanen skallatt att vara

BRÅobligatorisk. Den kartläggning från aviseras till 1996 ärsom
enligt kommunen viktigt led i utvecklingsarbetet.ett

Formerna för hur den lokala trygghetsplaneringen och samrådet
skall byggas bör enligt Göteborgs kommun vila på lokala förutsätt-upp
ningar. Kommunens insatser här får emelleritid intetpå detsätt ersätta
arbete bedrivs inom polisens brottsförebyggande enheter.som

Med hänsyn till kommunernas olika förutsättningar måste enligt
Mörbylånga kommun flexibilitet finnas det gällernär planeringstor
och utformning det brottsförebyggande arbetet. En möjlighet kanav

knyta dessa frågor till någon i kommunen redan tillskapadattvara
samverkansform intressegrupperna redan till delenstörsta ärom
representerade där.

Upplands Väsby kommun lokala trygghetsplaner kanattanser vara-
värde dessa får tillräcklig lokal förankring. Här bör störreav om en ett

mått överlåtas till de boende på detta fårsättav ansvar ta ettsom
för sittstörre område. mindreJu dessa områden blir destoansvar

förutsättningar finnsstörre för ordentlig lokal förankring.en
Utredningen har enligt kommunen inte tillräckligt belyst kommunens

för de ungdomar begår brott. finnsHär erfarenheter frånansvar som
Upplands Väsby hur med snabb koppling brott- utredningpå-man en
följd kan ihop polisens,väva socialtjänstens och åklagarens olika funk-
tioner. Vidare finns mångårig kunskap hur skadeföre-etten om
byggande arbete kan utformas. Verksamheten med Håll Väsby Helt
kan tjäna utgångspunkt för aktiv attitydpåverkan för barn ochsom
ungdomar och verkningsfulla insatser för ungdomar begått brottsom

fårde för sig.göra rättattgenom
Sveriges Pensionärsförbund stöder förslaget trygghetsplanering.om
Svenska arbetsgivareföreningen, Sveriges Försäkringsförbund,

Sveriges Köpmannaförbund, SWESEC, Bevakningsföretagens Riksför-
bund, Svenska Vaktbolags Förbund, ACMEGA, HAD-förbunden och
Svenska stöldskyddsföreningen tillstyrker förslaget kommunalom en
trygghetsplanering.

Villaägarnas Riksförbund har tillstyrkt förslaget till kommunal
trygghetsplan.

TCO och Svenska Polisförbundet finner det önskvärt kommunernaatt
trygghetsplaner.upprättar Förbundet stöder tankarnaäven på en

särskild kontaktpunkt mellan polis och kommun.
LO tycker den lokala trygghetsplaneringen braär metodatt en men

trygghetsplanen skulle enligt LO ha lagreglerats.
Utredningen borde ha gått orsakernapå till ungdomar bliratt

kriminella. Ungdomsproblemen det viktigasteär området. Ungdomars
fritidssysselsättningar måste uppmärksammas. Fritidsverksamhet,
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byggas Kommunernakulturella verksamheter måsteochidrotts- ut.
kan fåinteUngdomardetta.påbereddamåste satsaatt somvara

sysselsättningvettigpositiv ochmöjlighet tillarbete måste enges en
arbetstid.normalunder

kommunalförslagettillstyrkeroch SkolaHemFöreningen om
trygghetsplanering.

trygghetspla-kommunaladenRiksförbundHyresgästernas attanser
i detför kommunernainstrumentverksamtochbrakan ettvaranen
framden arbetasdock viktigtarbetet. Detbrottsbekämpande är att

organisationer.berördaallamedtillsammans
trygghetsplanerviktigt föreslagnadetörsäkringsFörbundetF attanser

deltaaktörerEnskilda måstefår betydandekommunal nivåpå resurser.
ibaraintefårEnskilda aktörertrygghetsplanen.i en resurssomses

handledning ellerhelsttrygghetsarbetet. Utan någonoperativadet som
lokalsamhälletivad trygghetdefinitiondirektiv ochövergripande av
trygghetsplanerförutsättningarfinns det knappastinnebära,skall att

tillfredställande vis.fungera påkan ett

yttrandenNegativa

återgivnai remissvarenkommit fram ärsynpunkternegativaDe som
yttranden.negativaavsnittet allmännaföregående underi det

Irajikfrågonta2.2.2

Länsstyrelser

gatupolis intekommunalStockholms länLänsstyrelsen i attanser en
tillskapas.bör

biståtrafikvakterkommunalamöjligt låtabör dockDet attvara
trafikövervakning.medtrafikkontroller ellerpolisen vid

fleralänsstyrelsenenligtförhållandeanmärkningsvärt är attEtt
kontrollenskötasigStockholms läni ägnarhundra att avpersoner

trafiken sittrullandefå denalltförmedan ägnarstillastående fordon
intresse.

trafiken lönsamstillastående ärkontroll denfaktumDet att enav
uppfattning intelänsstyrelsensfår enligtför kommunernaaffär

intedentrafiken, ärden rullandedet förhållandetskymma atttrotsatt
trafikfara.inkomstbringande, ändå störrelika är en

inte börkommunal gatupolislänUppsalaLänsstyrelsen i attanser
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inrättas.
ifrån idéerbestämt avståndLänsstyrelsen dessutom att tatar om

vissa polisiärasjälvständigt lösaparkeringsvakter föranspråk att
frivillig medverkan frånuppgifter. öka samarbetetAtt genom en

Samtidigt här påpekasmåstesida kan gå.kommunernas väg attvara en
parkeringstillsynen deinte själva genomförvissa kommuner utanatt

bevakningsföretag, vilket kanfriståendelagt uppgiftenhar påut
företagets vinstintresse.övervakningen kaninnebära styrasatt av

Älvsborgs gatupolis inte börlän kommunalLänsstyrelsen i attanser
inrättas.

harantalet yrkesgrupperbör begränsaEnligt länsstyrelsen somman
minimum. Mentrafikanterna tillingripaochrätt ettmotatt stoppa

kommunalademellan polisen ochsamarbetetlänsstyrelsen attanser
bl.a. handlaytterligare. kankan utvecklas Dettaparkeringsvakterna

trafikfállorfarligaoch åtgärdaupptäcka samtgemensamtattom
förorsaka olyckorkanfelaktigt skyltarkontroll uppsatta somav

m.m.
före-storstadsföreteelse. Detbred och lastEskorter ärtung enav

detstorstäderna ochutanför närsådanakommer sällan transporter
flera kommuner på störregäller detförekommer transporter genom

trafikpolisen.uppgift förriksvägar. detDå är en
fåbörlän kommunenVästernorrlandslänsstyrelsen i ettattanser

Dettaparkeringsövervakningen i kommunen.odelat för ansvaransvar
parkeringsärendenöverklagandehandläggningmedbör utökas avav

övervakning ochhandhaPolisen bör endasträttelse och bestridande.
felparkeringarna.straffbarabeivrande deav

Västernorrlands länlänsstyrelsenenligt iRäddningstjänsten bör ges
olyckor ochtrafikdirigering vidutföraotvetydig befogenhet attatten

brottsplatser.olycks- ochavspärra

Kommunförbundet och kommunerSvenska

polisen inte harframhållerKommunförbundetSvenska attatt resurser
kommuner.trañkövervakning i landetstillfredsställandeupprätthålla en

trafikreglernaefterlevnadenförskadlig bådeordningsådan ärEn av
polisen.tillför tilltronoch

fortsattai sittutredningenviktenbetonarKommunförbundet attav
självabehovkommunernastillgodoser attflexibelt sättarbete på avett

börsådant synsätttrañkövervakning. Ettpolisenskompletterakunna
medsamarbeteiför kommunmöjlighetinrymma attkunnat.ex. enen

behovövervakningen. Deplaneringenpåverkapolisen kunna avav
dylikpersonalkommunalförkompetenshöjande utbildning ensom

inteförfår intekrävaordning kan komma attargumentatt ses som
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situation.nuvarandeändra på
fort-positivt till inriktning detKommunförbundet ställer sig den av

redovisar.övervakningsfrågor utredningenolikaarbetet medsatta som
intebetydelsen det baravill särskilt understryka görsFörbundet attav

ordningsvakter och väktare. Enlagstiftningenöversyn omaven
i glesbygd,befintliga personellaeffektivare användning resurserav

önskvärd för förbättraräddningstjänsten, kaninom attt.ex. vara
lokalt placerad polisperso-heller bör uteslutasövervakningen. Inte att

polisiära uppgifter. Oavsettanvändas förnal skall kunna änannat rent
den totala sarnhällsnyttanväljs det angelägetvilka lösningar är attsom

Polisensbehov blir vägledande.och allmänhetens närmast
utgångspunkterinom området från dessamonopolartade ställning måste

granskas kritiskt.
kommuntill yttrande StockholmsPolisstyrelsen i Stockholm, vars

Polisstyrelsenkommunal gatupolis skapas.hänvisar, avstyrker att en
trafikvakteri Stockholm med låtadet försökframhåller pågår attettatt

sig dennavill inte uttalaeskortera transportertunga ommen nu
problemStyrelsen framhåller detordning bör äratt ettpermanentas.

eskorttjänster och, ifår avgift för såfrågan kommun ta utatt om en
lösts.fall hur detta får ske, inte har

missnöjda medkommunerEnligt Malmö kommun mångaär att
i och harprioriterar trañkövervakningenpolisen inte tätorterna

dessa förslagframfört olika förslag till förbättringar. Flertalet utgårav
vid trañkkontroller i kommunensfrån kommunen medverkar tätor-att

enligt kommunenslåter utföra uppgifteroch kommunenattter som
poliser, parkeringsvakter.utföras andramening kan närmastänav

förbättra trafiksäker-kan enligt Malmö kommunDenna medverkan
trañkförhållandena i övrigt.framkomligheten ochheten,

Övriga

Försäkringsförbund, Sve-SverigesSvenska arbetsgivareföreningen,
BevakningsföretagensRiksförbund,Köpmannaförbund, SWESEriges

0-förbunden och SvenskaFörbund, ACMEGA,Svenska Vaktbolags HA
trafikövervak-polisen uppgifter.stöldskyddsföreningen vill avlasta För

service i samband med kontroller börning och enklare överman se
polisen, polismän kan frigörasuppgifterna för kunna avlasta så attatt

sådana uppgifter skall handhasför verksamhet. I den mån avannan
hur bevakningsföretagensandra poliser bör det övervägasän t.ex.

verksamhet bör inte ökas inomtjänster kan anlitas. Kommunernas
dessa områden.
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Tillståndshâgonta2.2.3

Stockholms län tillståndsfrågorna saknarLänsstyrelsen i attanser
för lagstiftning.aktualitet, eftersom frågorna nyligen varit föremål

länsstyrelsen Uppsala län inte positiv till tanken besluti är att om
vissa tillstånd disponera kommunens mark överlåts kommunen.åtatt

ÄlvsborgsLänsstyrelsen län vissa rutinärenden dett närattanser
förtillstånd använda kommunens markgäller att t.ex. monteraatt -

containrarbyggnadsställningar, skyltar eller ställasätta attupp upp -
länsstyrelsenföras till respektive kommun. Däremotkan över attanser

meddelainte bör tillgodose vissa kommuners önskemål attman
tillstånd det gällernär pass m.m.vapen,

Västernorrlands län vill förutsättningslösLänsstyrelsen i se en
handläggs olikaprövning tillståndsfrågorna. Många ärendetyper avav

tradition sakskäl.myndigheter änmera avav
dir 1994:26 påutredning medborgarkontorEn överväger attom

polismyndig-följande s.k.det polisära området föreslå att typer av
vid medborgarkontorhetsärenden skall kunna handläggas ett

enligt ordningslagenupplåtelse offentlig platsav-
särskildatillställning intevissa tillstånd till offentlig kräversom-

ordningsvakterpoliser elleråtgärder för ordningshållning genom
passärenden vanliga pass-
delgivning-
hittegodsärenden-

explosiva ochfall till sprängning och innehavtillstånd i vissa av-
brandfarliga varor.

ärendety-handlägga dessabehörighetOm medborgarkontor attges
ökat pånaturligt kommunendetbör än att ett ansvarmer geper vara

området.
inriktning såvittutredningensKommunförbundet tillstyrkerSvenska

själva meddela olikaframtida möjligheter för kommunernagäller att
deFörbundet bl.a.offentlig plats.disponeratillstånd attatt anser

tillstånds-handläggningenfåskallbeslutar övertasåkommuner avsom
ordningslagen.§enligt 3 kap.1ärenden

få meddelakanpositivt kommunenpåkommunMörbylånga attser
kompetensförvaltningarna denharEnligt kommunentillstånd.vissa

detidagpolisen fattar närbeslutför detill grundligger somsom
mark.kommunalaktivitetergäller

ändringförflera skäldetfinnsMalmö kommunEnligt aven
betraktaföråldrat synsätthandläggningsordningen. Det är attett

ordningsfråga. Kommuner-primärtoffentlig platsupplåtelse som enav
plan-förstadsmiljönförhar det ansvaretansvaretyttersta genomna
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och byggfrågor, trafik-, miljö- och hälsofrågor. tillstånds-I många
ärenden har kommunerna redan idag för utred-merpartenansvar av
ningsarbetet och fram erforderligt underlagsmaterial vidatt ta
beredningar tillståndsärendena.av

Polisstyrelsen Stockholm, till yttrande Stockholms kommuni vars
har hänvisat, har framhållit de tillståndsfrågor siktenbartatt tarsom

markdisposition föras frånpå bör polisen till kommunen.över
Göteborgs kommun vill återkomma till tillståndsfrågorna i sitt

yttrande utredningens slutbetänkande.över
Svenska arbetsgivareföreningen, Sveriges Försäkringsförbund,

Sveriges Köpmannaförbund, SWESE Bevakningsföretagens Riksför-
bund, Svenska vaktbolags Förbund, ACMEGA, HAD-förbunden och
Svenska stöldskyddsföreningen tillståndsärenden angåendeattanser
kommuns mark bör till kommunen.gå över

Riksrevisionverket uppgifter inte kräver polisiärattanser som
effektivitetsskälkompetens bör utföras andra. Verket därförav av ser

positivt utredningens utgångspunkter för fortsatta arbetetpå den att
kommunerna sådana uppgifter, tillstånd disponeraövertar t.ex att
kommunens mark.

Sekretessbestämmelserna2.2.4

Betänkandet innehåller enligt Justitiekanslern förslag till ändringett av
3 § polislagen. finns förDet i och sig anledning tillstyrka sådanatt en
allmän samarbets- och underrättelseregel följer denocksåsom
uppläggning tidigare valts i paragrafen. nuvarande liksomDensom
den föreslagna underrättelseregelns förhållande till sekretessbestäm-
melserna fordrar dock redogörelse den finns i be-närmare änen som
tänkandet. uppfattningenAtt vad i dag skall gälla inteom som anses

helt entydig, framgår vid jämförelse anförs ivad Berg-är en av som
gren-Munck, Polislagen, 2 uppl., 45 och Corell m.fl., Sekretessla-s.

3 370.uppl.,gen, s.
Reglerna sekretess enligt Riksrevisionsverket i vissa fallär ettom

hinder för effektivt samarbete mellan polismyndigheter ochett
kommunala myndigheter i det brottsförebyggande arbetet. RRV
tillstyrker utredning informationsutbytet i enskilda fallhur kanav
förbättras.

Svenska Kommunförbundet frågan socialtjänstensattanser om
hindrarsekretess effektivt trygghetsskapande arbete och den börett att

utredas närmare.
Riksorganisationen för Sverige ROKSKvinnojourer i attanser

Sekretessreglernuvarande bör över.ses
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nuvarande sekretess-dePolisförbundetSvenskaTCO och attanser
poli-samarbete mellanbättremöjliggöraändras förreglerna bör ettatt

och kommunens organ.sen
inomfullt möjligsamverkan ärGöteborgs kommun att ramenanser

utgångspunkten intefrån dendetlagstiftning ochför nuvarande att
berörsekretessreglerdefinns behov översynnågot somen avav

myndigheter. Detpolisen och andramellaninformationsutbytet
sekretessreglerna kan behövaiändringarinte vissautesluter att

vapenlagstift-exempelvis inomområden,speciellainomövervägas
ningen.

Stockholms kommunyttrandetilli Stockholm,Polisstyrelsen vars
föroch dettillämpbaraenklarebehovethänvisar, att avanser

i detändamålsenliga regler ärbrottsförebyggande arbetet enmer
skallförslagför utredningensförutsättninggrundläggandenärmaste att

genomföras.kunna
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överväganden3 förslagoch

3.1 Trygghetsplanering

Förslag:

lagstiftning trygghetsplaneringIngen om-
Det behövs dialog mellan kommunen och polisen ävenen men-

brottsförebyggandeandra i och trygghetsskapande frågor
En nationell strategi blir vägledande för trygghetsplaneringen men-
trygghetsplaneringen utformas med till lokalamåste även hänsyn
förhållanden

lagstiftning trygghetsplaneringIngen om

Under arbetet delbetänkandet SOU 1994: 122pá Trygghet brottmot
i lokalsamhället det tydligt det fanns intresse hosatt ett stortvar

kommuner spela aktiv roll i det brottsförebyggande ochmanga att en
trygghetsskapande arbetet i lokalsamhället inom för denramen
verksamhet kommunerna bedriver med stöd lag. Förut-som av
sättningar varierar frånoch behoven dock kommun till kommun.
Genomgående till-tycks kommunerna redan i dag de harattanse
räckliga befogenheter i lagstiftningen, socialtjänstlagen, försåsom att
kunna spela den roll önskar.man

remissinstanser har uttalat sig för kommunalaNågra denatt
trygghetsplaneringen lagfästs. Huvuddelen dem har dock motsattav
uppfattning.

Vi alltjämt den uppfattningen inte behövsdet någonär attav
lagstiftning i kommit framDe synpunkter under remissbe-ämnet. som
handlingen fran kommunalt hall bekräftar vi framvad kom till under
arbetet delbetänkandet. sig förpå Kommunerna haanser ansvar
samordningen den lokala planeringen åtgärder brott inommotav av
kommunen.

Alla medverka kommunalmåste i trygghetsplaneringen

delbetänkandet vi i utsträckningI har uppehållit vid för-stor oss
polisen vihållandet mellan kommunala och har ocksåorgan men

iframhållit andra delta det brottsförebyggandemåste arbetet.ävenatt
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inom kommu-trygghetsplaneringensärskiltdärvidVi har nämnt att
behövligaför deninstrumentanvändaskunnabör ettsomnerna
organisa-inklusiveenskilda,ochpolis, kommunsamordningen mellan

mellandialogiplaneringen måste görasVi har betonattioner. att en
anpassadeochförankradestrategiernamålen och ärberörda,de så att

särskiltintedelbetänkandetVi har iförutsättningarna.lokalatill de
föruttryckintedetpolisen. Men ärstatliga änandra ettnämnt organ
detplanering. Vi tvärtomutanför sådanhållasbör attde anseratt en

förhållandena påplaneringi sådanmeddeväsentligtär tasatt om
imedverka detmöjlighetharmyndigheternasådana attär attorten

myndighet kanexempel sådanpåEttbrottsförebyggande arbetet. en
tullen i gränsorter vara.

lokalochnationell strategimellanFörhållandet trygg-enen
hetsplanering

BRÅ regeringenuppdragnyligenharrådetBrottsförebyggande av
brottsförebyggandenationelltförunderlag ett program.presenterat ett

behandlasunderlagetI

brottsutvecklingen,-
rättsväsendet,inomselekteringsprocessen-

brottspreventionsstrategier,-
brottsförebyggandenationelltutgångspunkter förteoretiska ett program,-

brottslighet,persistent-
brottsprevention,situationellsocial och-

normbildningenochrättsväsendet samt-
brottsförebyggande arbete.lokalterfarenheter av-

inkluderas iminderårigas brottutredningbeträffandestudieEn av
underlaget.

BRÅ utredningsarbeteforsknings- ochfortsattförordar menett
märksdessaBlandutbildningsinsatser.också vissaföreslår senare

samhället,i det svenskavärderingarochfolkbildningsproj ektett normerom-
undervisning i lag ochreformering skolansutbildningsinsatser, bl.a. aven-

ochrätt
konflikthante-olika formerskolor medi antalförsöksverksamhet ett aven-

ring.

BRÅ projektbrottsförebyggandelokalabl.a.föreslårlokalnivåPå att
handbokutvecklingsbidrag ochochstimulerasbör attstart- engenom

fram.börbrottsförebyggande arbetei tas
trygghetsplaneringengivetvis viktigtuppfattningenligt vårDet är att
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i i riktning statsmakterna kankommun går komma atten samma som
BRÅ:s förslag.i nationell strategi med anledningbestämma en av

riktasdock angeläget lokal trygghetsplaneringDet påär att en
frågor problem inom och inte utformaskommunenutgör som ensom
formell spegelbild den nationella strategi kan komma att antassomav

statsmakterna.av
problematis-Samverkan mellan kommun, polis och andra bör depå
planeringen.ka punkterna till klart uttryck i den kommunalakomma

inte från planeringen alltid skallVi har den kommunalautgått att ta
i förutsatt deformen heltäckande dokument ställetutan attettav

ofta de problem kräverpolitiska instanserna i kommun taren upp som
form kommunal trygghetsplanering och fattar beslut mål,någon av om

uppföljning i dessa fall.åtgärder och
statliga myndigheter förutsätts delta i sådanDe trygg-som en

givetvis i sin planering djupare vadhetsplanering måste gå på som
verksamhet för de boende och andra verksamma ikrävs i deras att

få de förbättringar i den kommunalakommunen skall kunna som avses
Polisen sålunda i sin planering särskilttrygghetsplaneringen. måste

i vaduppmärksamma samverkan med kommunen och månange
i projekt i kommunen föremål förpolisen skall medverka de ärsom en

trygghetsplanering.kommunal
direktiv kan kommaviktigt de centralaDet är attatt ges avsom

och polisenstatsmakterna utformas samverkan mellan kommunenså att
kommunala trygghetsplane-underlättas och de insatser denså att som

gäller allmänna rådringen förutsätter kan prioriteras. Detsamma de
föreskrifter Rikspolisstyrelsen kan komma utfärda.och attsom

följerVi vidare det viktigt alla berörda sinaäratt att uppanser
särskiltinsatser enligt den kommunala trygghetsplaneringen. Det gäller

omfattande uppgifter detpolisväsendet genomgående har så påsom
BRÅ finnabrottsförebyggande området. bör möjligheternapå attse

för uppföljningsinsatser regional central nivå.former på och
uppföljningen minst årligen vid tider dåFör polisens del bör ske

ekonomiskauppföljning polisens verksamhet i och andraannan av
skall Uppföljningen bör såväl lokal regionalske. pågörastermer som

får litet olika karaktäroch central nivå i polisväsendet, låt denattvara
uppföljning för formerna förberoende nivå. sådan behövspå En att

polisens skall kunna förbättras fortlöpan-samverkan med kommunerna
för statsmakterna och allmänheten skall fåde. Den behövs också att en

för brottsförebyg-klar bild hur polisens den lokalaavsättsav resurser
gande verksamheten i samverkan med kommuner och andra.
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polisen och kommunenmellanKontaktpunkt3.2

Förslag:

beslutandemed kommunenskontaktpunktskall haPolisen en-
beslutandei polisensingårför demföreträdareinteorgan, om

organ

uppdragutanför vårtdet fallerframhållitvi attdelbetänkandet harI att
tidenvidorganisation. Detpolisensgällerdetförslagutarbeta när var

regeringenförfrågabetänkandetpubliceringenför arman avenenav
polisutredning.1994nämligen årskommitté,tillsatt

varje kommunforunderstryka detviktigtdockdetVi ansåg attatt
mellanreferensorgankontaktpunkt ellerformfinnas någonmåste av

fort-kommuneninomtrygghetsfrågornapolisen därochkommunen
kan diskuteras.löpande

regeringenbeslutmedi enlighetdockpolisutredning har1994 års av
Vibehandlats.organisationsfrågornasitt arbeteavslutat anserutan att

inflytandetkommunaladetfrågantillåterkommadärför böra omoss
för denhaskallkommunensynnerhetipolisväsendet, etti ansvarsom

i detverksamhetpolisensochtrygghetsplaneringenlokala som
väsentlig.såbrottförebyggande arbetet är

polismyndighet i länet.endastlän harMånga ennumera
länsstyrelsenutfärdar1984:730§polisförordningenkap. 2Enligt 2

länsstyrelser haripolisdistrikt. Trettonindelningföreskrifter länetsom
Övrigapolisdistrilct.endastiindelatskalllänetbeslutat ettatt vara

polisdistrikt.i flerahar indelat länenlänsstyrelser
relativtkommunerantaletredovisningdenna ärframgårSom av

imed kommunernasamverkanPolisenspolisdistrikt.i mångastort
dessaimyndigheternakrav pågivetvisställerlänsdistrikten stora

distrikt.
särskildfinnasskallalltidförorda detvi vill inteMen att en
särskildkravet påsamverkan ochför dennaorganisation att en

skulleordningsådanförfattningsregleras. Enskallorganisation
polisen och kommunernabetungande for bådebyråkratisktsannolikt bli

villsamverkanfår deninte säkertändåoch det är att som manman
uppnå.

olikai deförhållandenatalar dessutomordningsådanMot atten
samarbetetförkonstruktiongenerellolikasåärkommunerna att en

gäller dessutompolisväsendetfunktionell. Förskulle bliinte numera
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beslut i organisationsfrågor iatt omfattning delegerats till länssty-stor
relserna och den lokala polisorganisationen polisväsendet harsamt att
många olika organisatoriska lösningar, anpassade till lokala förhållan-
den.

Vi vill dock förorda politiska företrädare för kommunernaatt ges
plats i även andra polisära polisstyrelserän och polisnämnder,organ
exempelvis närpolisråd, lokalanär brottsförebyggande och trygg-
hetsskapande åtgärder diskuteras. Det gäller i synnerhet frågor om
behov åtgärder, där kommunala politiska beslut kan krävas.av

Även andra kontaktpunkter kan givetvis tänkas. Men det underär
alla omständigheter angeläget det blir formnågon löpandeatt av
samarbete mellan polisen och kommunen i brottsförebyggande ochett
trygghetsskapande arbete.

Att sådant samarbete skallett äga bör i tillägg till 2ettrum anges
kap. 3 b § polisförordningen 1984:730. Vi återkommer till frågan om
avfattningen lagrummet i författningskommentarerna i kapitelav
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Trafikfrågoma3.3

Förslag:

parke-polisen börsamråd medefterbeslut ochkommunaltEfter
nämligenuppgifter.få utökadekunnaringsvakter

trafik-överträdelserpolisen iakttagnatillrapportering avav-
föreskrifter och

trañkövervaknings-fullgörandepolisman vidbiträde av-
uppgift

gatupoliskommunalnågonföreliggaenighet sortsAllmän attomsynes
de kommu-för tankenförståelseemellertidVi harinrättas. attinte bör

ändamålandraförutnyttjas ävenskulle kunnaparkeringsvakternanala
från kommu-väcktsuppslagsådantAttparkeringsövervakning.än ett

betydelsentill denhänsynnaturligt medocksånalt håll storaär som
invånare.för kommunenstrafik harsäkerfungerande ochen

anledningallfinns detbegränsade att taärlägel närett resurserna
istårsida. Dettakommunernasfråndettatillvara engagemang

börolikapå sättgrundsynutredningensmedöverensstämmelse att man
Någrasamladesamhälletstillbättreeftersträva resurser.taatt vara

Genomföreligga.intebehöverbetänkligheterprincipiellaavgörande
ställ-redanparkeringsövervakning har ettlagentillkomsten omav

område.begränsatlåt påprincipfrågani ägtningstagande ettvararum,
försiktighetviss ärmening klartenligt vårdetSamtidigt står att

utökadepersonalkategoridennalägga pågällerdetpåkallad när att
ordnings-sigtänkalämpligtknappast attarbetsuppgifter. Det attsynes

ikommaskulle kunnautsträckningivaktsförordnanden någon större
tilläggasskullede på sättellerparkeringsvakternaförfråga annatatt

polisuppgifter.direkta
i lagendirektdetutgångspunkterdessaMed att omanser

parkeringsvakterutsträckningvilkeniparkeringsövervakning bör anges
parkeringsövervakning.ändamålför andra änanvändasskall kunna

uppgifterutvidgadesådanaväljaskonstruktionendenDärvid bör att
sakenvibeslut. ärkommunalt Dettaberoendeblir som serettav

finansierasparkeringsvakternatillmed hänsynofrånkomligt att av
föregåsbeslut måstesådantLika klartmedel. ärkommunala att ett av
praktikenidetochpolismyndighetenberördamed densamråd attett

i saken.polisenoch ärkommunenförutsättabör att ense
anförtroskunnaparkeringsvakt börbörjantillVi att enenanser
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tjänsteuppgift till polisen sådana överträdelseratt rapporterasom en av
trafikföreskrifter parkeringsvakten själv iakttar. Detta kan varjesom
medborgare och detgöra, skulle bli parkeringsvakterna fårattnya
möjlighet fullgöra uppgiften inom för sin tjänst ochatt attramen man
på detta utnyttjar funktionärernasätt bättre. Polisen bör naturligtvis
också kunna komma medöverens kommunen den närmareom
inriktningen vakternas rapportering antingen generellt eller förav
särskilda tillfällen.

Man bör enligt mening intevår formalisera detta i onödan genom
införa uttryckliga regler exempelvis rapportskyldighet ochatt om

rapporteftergift uppenbara skäl skulle bli vanskliga tillämpa.attsom av
Över huvud gäller den skisserade ordningen börtaget att ses som en
möjlighet utvidga parkeringsvakternas uppgifter och inteatt som en
skyldighet sig för vakterna själva eller för deras huvudmän.vare

Vi också parkeringsvakterna bör kunna i ellerstörreattanser
mindre utsträckning ställas till polisens förfogande för uppgifter som
endast innebär biträde polismän fullgör trafikövervaknings-som
uppgifter. Närmast detta kunna få praktisk betydelse vid i förvägsynes
beordrade trafikkontroller. Läget kan exempelvis det frånattvara man
kommunalt håll har önskemål vissa sådana kontroller polisenom som
har svårt få för och möjligheten genomföraatt utrymme att att
kontrollerna ökar polisen får visst biträde personal.om av annan
Enklare bestyr under polismans ledning i samband med hastighets-,
förar- eller fordonskontroll inte innefattar befogenhetsut-någonsom
övning bör kunna tillhöra de uppgifter därvid kan fråga.komma isom
Självfallet innebär kommunalt beslut endast polisen fårett att ta
vakterna i anspråk inteoch polisen skyldig detta. Härär göraatt att
bör också hänvisas till iden det föregående nämnda försöksverk-
samheten i Stockholm vad eskortering och bredatungaavser av
transporter.

börDet gång understrykasän ordning detta islagatten en av
praktiken förutsätter enighet mellan polisen och kommunen. Den

kanske inte i alla kommuner har parkeringsvakter och denpassar som
kan tänkas bli olika utformad där den tillämpas. I viss utsträckning får

uppenbarligen sig fram vidpröva tillämpningen.man
Med hänvisning till det anförda föreslår det i lagenatt om

parkeringsövervakning bestämmelse enligt vilkentas en ny
kommunen efter samråd med polismyndigheten kan bestämma att
parkeringsvakter skall i anspråk för självautöver parkerings-tas att,
övervakningen, fullgöra sådan trafikövervakning består endastsom av
rapportering till polismyndigheten iakttagna överträdelserav av
trafikföreskrifter och biträde polisman vid fullgörande trafik-av
övervakningsuppgift.
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parkerings-fall dåförordningdennatillämpahinderNågot mot att
enligtbevakningsföretag kanianställningharväktarevakterna är som

i detförslagetklartdetföreligga. Däremot är attmening intevår anses
inomtrañkövervakningsproblemförekommandeinte löserföregående

glesbygds-tillVi återkommersaknas.parkeringsvakterdärområden
avsnitt.särskiltiproblematiken ett

inteuppenbarligenbörtill kommunenpolisenersättning frånNågon
vad månförseelser. liakttagnaför åtagandeutgå rapporteraatt

förfogandetillställsparkeringsvakterfall dåförskall utgåersättning
överenskommelsefå bestämmastordepolisenbiträde genomsom

kommunen.ochpolismyndighetenmellan
naturligtvisdetgällaföreslås ärsålundavadsidanVid somav

utnyttjarparkeringsvakternamedkontaktervidpolisenangeläget att
vidtrafikproblemåtekommandeexempelviskännedomden om

iförvärvathaofta kanparkeringsvakternaplatsersärskilda som
författnings-ingenkrävsdettatjänstgöring. Försinmedsamband

reglering.
för-Stockholmikapitel pågåri dettaförutharSom nämnts en

används förparkeringsvakterpågårsöksverksamhet attutsom
fall dåfrågahärDet äroch bredabevakning transporter. omtungaav

frånmeddelasdispens1972:603vägtrañkkungörelsen159 §enligt
bredd påvikt ochoch lastersfordonsbestämmelsergällandeeljest om

Försöksverk-underbevakning äger transporten.vissvillkor att rum
skälkandetochfallit väli attharsamheten varautstort sett anser

efterföljdvinnakunnabörocksåverksamheten,permanenta somatt
polisdistrikt.andrainom

särskiltinte någotverksamhetdennabehöversakenviSom ser
föreskriftenföreslagna attdensidanförfattningsstöd vid nyssav

Möjlig-trañkövervakning.vidbiträdaskall kunnaparkeringsvakterna
förbevakning ärvillkormeddeladispensmedsambandiheten omatt

för detvägtrafikkungörelseniregleradintenärvarande närmare ens
och någonförsorg,polisensbevakningen ägafall genomrumatt avses

behövserforderlig. Dethellerkan interegleringsådan varaanses
utformningförtill stödbestämmelsersärskilda avdärför inga en
utfördbliförutsättsbevakningendispensbesluten så genomatt

polisen.utanförpersonalellerparkeringsvakter annan
trafiksäkerhetenförgarantiererbjuda deskallbevakningenFör att

personaldenönskvärtemellertid attkan det sombehövs varasom
meddelabefogenhetmedutrustad attbevakningen ärombesörjer

andra8 §stödmedkanPolismyndighetentrafiken.föranvisningar av
parkerings-förordnandemeddelavägtrafikkungörelsen attstycket om

eskorteringmedsambandibefogenhetsådanerhållaskall avvakterna
ordningdennauppgift harenligtochbredaoch transporter,tunga

ViStockholm.iförsöksverksamhetenförinomtillämpatsockså ramen
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vill påpeka det angivna författningsrummet kanatt utnyttjas föräven
delegation till parkeringsvakter, lokalt från polisensannan ochom man

kommunens sida skulle finna detta lämpligt.vara
Ett problem inom för försöksverksamheten i Stockholm harramen

emellertid visat sig kommunen saknar författningsstöd förattvara att
ersättning enskilda för den ifrågavarandeta ut serviceuppgiften.av

Polisen kan däremot avgifter för sådana tjänster enligtta ut särskilden
bestämmelse i l § första stycket 2 förordningen 1982:789 om
ersättning för polisbevakning och för anslutning larmanläggningarav
till polisen Denna förordning grundar sig på särskilt be-m.m. ett
myndigande riksdagen.av

Vi finner det självfallet kommunernaäven måste kunnaatt ta ut
ersättning för dessa tjänster på grunder dem gäller församma som som
polisen. Eftersom det torde fråga s.k. betungande avgifter,vara om

föreskriftermåste i ämnet meddelas lag eller med stödgenom av
bemyndigande i lag i enlighet med 8 kap 3 § och 9 § andra stycket
regeringsformen. Vi föreslår sådant bemyndigande i lagenatt ett tas
1975:88 med bemyndigande meddela föreskrifter trafik,att om

och kommunikationertransporter och föreskrifter förrättatt om
kommunerna ersättning med stöd häravatt ta meddelas iut den
nyssnämnda förordningen ersättning för polisbevakning. Vi iom tar
det sammanhanget också fråga visat sig vålla problem,upp en som
nämligen ersättning för väntetid. Frågorna behandlas inärmare
författningskommentarerna.
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3.4 Tillståndsfrågoma

Förslag:

Vissa ärenden tillstånd disponera offentlig plats kanattom
frånflyttas tillöver polisen kommunen, polismyndig-om

heten kommunenoch kommer detta.överens om

För närvarande gäller enligt 3 kap. 1 § ordningslagen 1993: 1617 som
huvudprincip offentlig plats inom detaljplanelagt område inteatt utan
tillstånd polismyndigheten får användas på intesätt stämmerettav som

med upplåtelseändamålet.överens Vissa undantag finns från tillstånds-
plikten. Polismyndigheten skall, i vissa angivna fall, inhämtautom
yttrande från kommunen, har vetorätt.som

Denna ordning föregicks ingående överväganden vid tillkomstenav
ordningslagen bl.a. bakgrund några de remissinstansermot attav av av

sig i lagstiftningsärendet hade föreslagit i stället kommu-yttrat attsom
skulle bli tillståndsmyndigheter och polisen sig i tillstånds-yttranerna

frägan. Därvid pekade föredragande statsrådet i propositionen på att
kommunen visserligen hade betydande intressen tillatt ta attvara men
den grundläggande prövningen likväl ske utifrån viktenmåste attav
allmän ordning och säkerhet upprätthålls och trafiken inte onödigt-att
vis hindras eller Det ansågs därför naturligtstörs. prövningenatt av
olika ärenden där avgörande vikt tillmätas allmänmåste ordning och
säkerhet lades polisen.på

Vi ansluter i princip till dessa uttalanden. Som vi sakenoss ser
skulle intedet heller från praktisk mycketsynpunkt vunnetvara genom

byta det nuvarande enligt vilket avgörandet i tillstånds-att ut systemet,
frågan ankommer polisenpå med för kommunen,vetorätt mot en
generell ordning enligt vilken kommunen blir tillståndsmyndighet med

för polisen.vetorätt Bestyren sig för sökanden eller för polisenvare
och kommunen skulle knappast minska i sådantett system.

Erfarenhetsmässigt finns det dock i synnerhet i de kommu-större
återkommande ärenden och ärendegrupper i vilka ordnings- ochnerna

säkerhetssynpunkter sällan eller aldrig har betydelse.någon Exempel
erbjuder de vid remissbehandlingen nämnda ärendena angående
byggnadsställningar och skyltar åtminstone flertalet fall avseendesamt
uppställning principiellacontainrar. Vi inte de skälattav anser som
åberopades vid tillkomsten ordningslagen hindernågotutgör mot ettav
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tillöverförs kommunernaärendegruppervilket sådanaenligtsystem
polisen ochförminskad belastningmedföraskulleför beslut. Detta en

proceduren.förenklasynpunktsökandenas ägnatfrån attvara
länsstyrel-siggestalta såskulle kunnatänker attVi systemetattoss
kommunerpolismyndigheter ochdeden ellerframställning avsen,

polisenvilkabeträffandeärendegrupperpreciserar deberörda,ärsom
hosskulleprövningenkopplasskulle behöva stannainte utan

normgivning ochformuppenbarligenblirDettakommunen. aven
för-i länetsprincipervanligafår enligtbeslutlänsstyrelsens tas

förekommatänkaslikvälkan detNaturligtvis attfattningssamling.
hänvisasskall dåsökandenmyndighet,till felsigsökanden vänder men

myndigheternasmed reglernaenlighetmyndighet itill behörig om
serviceskyldighet.

i allauppenbarligen intedettavill betonaMen systematt passar
fådetBl.a. tordeobligatorium.någotinte börochkommuner vara

vidbiträdakanjuristerförfogar överkommunenkrävas somatt
överförabeslutklartocksåprövning. Det är attärendenas att ett om

oåterkalleligtinte börprövningkommunaltillvissa ärendegrupper vara
erfaren-praktiskadeberoende påkan behöva omprövasdetattutan

författnings-vi iavgränsningsfrågor återkommerTill vissaheterna.
kommentarerna.

totaltleder tillordningenbeskrivnaden härvidareVi förutsätter att
förkankommunenochallmännaför detkostnaderminskade att svara

övrigt.ipolisen ellerfrånbidragsärskildauppgiften några statenutan
främstairedanlösningen rummetskisserade ärDen sagtssomnu
normalt inte görsäkerhetssynpunkterochordnings-fall dåavsedd för

behövaskulleintehuvudpolisen alltså överochgällandesig taget
inte bortseemellertiddetSjälvfallet gårfrågorna. attkopplas på

falldel sådanabilden iikommasynpunkter kanfrån sådana enatt
Etttill kommunen.överflyttningomfattaskommaskulle att enavsom

uppställningavseendefallenförut berördadeexempel kan avvara
problemfriatordeoftastvisserligencontainrar, men somvarasom

inrymmasig kunnavisaterfarenhetsmässigt hargångermånga
skallkommunendärförVi föreslårordningsfrågor.svårbedömda att

uppenbartdet inte ärpolismyndigheten,från attyttrandeinhämta om
säkerhetssynpunkter.ordnings- ellerfrånbedömasfrågan behöver

meddelas.inte fåtillståndböransökan,polismyndighetenAvstyrker
tillståndvillkor, böruppställertillstyrkanförpolismyndighetenOm

villkor.dessaförenas meddetmeddelas endast om
3 kap.enligtnärvarandeförgälleröverklagafrågaI rätten attom

tillståndbeslutpolismyndighets vägraordningslagen26 § attatt en
överklagas,intefår dockBeslutetlänsrätten.tillöverklagas om

månavstyrkande. l denkommunensföranledsavslagsbeslutet av
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tillstånd beviljas villkorpå kommunen har ställt måstesom upp,
regleringens innebörd länsrätten bunden dessaäven ärattvara av
villkor, polismyndighetens beslut överklagas. Kommunens beslutom

avstyrkande eller villkor överklagas kommunalbesvär.om om genom
Om i enlighet med vad här har föreslagits vissa ärendegruppersom

skall kunna kommunen, uppkommer fråganavgöras ettav om
avslagsbeslut från kommunen i frågapå gällersättsamma som om
polismyndighetens beslut skall få överklagas förvaltningsbesvär,genom

inte bara laglighetsfrågan också lämplighetsfråganså kanatt utan
Vi intedock sådan ordning skulleomprövas. attanser en vara

följdriktig, eftersom avstyrkande kommunen redan enligtett av
nuvarande ordning har avgörande betydelse för ärendets utgång och
omprövning kan åstadkommas endast kommunalbesvärsvägen. Någon
ändring då inte beslutsbefogenheten förspåkallad attsynes vara av

till kommunen. fall polismyndighetenI då avstyrker ansökanöver en
eller villkor för tillstyrkan, bör emellertid polismyndighetensanger
beslut kunna överklagas förvaltningsbesvär.genom

frågaEn bör i detta sammanhang gäller de olikatasannan som upp
föremål uppställda eller anbringats offentlig platsstår utan attsom
erforderligt tillstånd enligt 3 kap. 1 § ordningslagen erhållits. En sådan
lagstridig användning offentlig plats kan från juridisk synpunktav vara
okomplicerad fastställa mycket angripaär svår påatt att ettmen
effektivt enligt gällande bestämmelser i ordningslagen.sätt

behov effektiv renhållning framkomlig-Kommunernas godsamtav
het för fordon och gående, inte minst synskadade och andra funktions-
hindrade, bör enligt bedömning kunna stödjas kommu-vår attgenom

själva polisen effektivtpå påsätt rätt att ettnerna samma som ges en
forsla bort de föremål olagligen uppställts eller anbringats påsätt som

offentlig plats. 1982:129 flyttning fordon i vissa fallLagen om av
bör därvid kunna tjäna förebild i tillämpliga Vi föreslårdelar. attsom

frågadenna blir föremål för i lämpligt sammanhang.översyn
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Sekretessfrågor3.5

hinderläggersekretessreglernafört framutredningentillMånga har att
kommunalaochmellan polisensamarbetefruktbartföri vägen ett

ändringoch skolan. Fråganmyndighetersocialai synnerhet omorgan,
nyligenheltungdomsbrott harvid samarbetesekretessreglerna motav

departementspromemoria.ioch presenteratsutretts en
Justitiedepartementetupprättades inom1994slutetI pro-enav

samarbe-vidtiteln SekretessPromemorian harmemoria sekretess.om
l994:E. Ibeteckningen Juekobrott ochochungdomsbrottmottet

mellansamarbetevidavsnitt sekretessfinnspromemorian ett om
det i detVi berörlagöverträdare.ifrågamyndigheter om unga

följande.

gällande reglerNu

förgällersekretessomständighetendenpromemorian framhållsl attatt
lämnauteslutetdetinte innebär ärsocialtjänstenuppgifter inom attatt

till polisen.myndigheter,till andrauppgiftersekretessbelagda t.ex.ut
föreskrift i lagfinns. Enundantagbegränsade,ganskaVissa, än enom

myndighettilluppgifter skall lämnasförordningeller att en annan
sekretesslagen§kap. 1[14framför sekretessensålundagäller

föreskriftfinnsadressuppgifterdet gäller1980:l00]. När attomen
huruvidapolisenbl.a.uppgifter tilllämnasocialtjänsten måste ut om

SoL. Ett66 §eller boendeför vårdi hemvistas annatnågon ett
finnsbrott,misstankarfrån sekretessen ärviktigt undantag att somom
brottgäller antingenmisstankarnafårsocialtjänsten, lämnashos ut om

eller brottistraff fängelse två årlindrigare äninte stadgatför vilket är
fylltinte harbrottsbalken någon6och kap.enligt 4 artonmot som

viktigaste undantagetkanskedetsekretesslagen. Men2 §14 kap.år
enskilde själv har rättinnebär dendetfrån sekretessen attär attsom

kanintresse. Hani hansgällersekretessdenförfoga över som
myndighetertill andrahonom lämnasuppgiftersamtycka till utatt om

sekretesslagen.§14 kap. 4
tjänstemänför socialtjänstensframgår dettaSom är attutrymmetav

undantagsbestämmelserna,beaktaruppgifter, ävenlämna ut manom
detpromemorian ärgäller enligt ävenbegränsat. Dettamycket om

formi vilkenochbästafor densamarbetefråga oavsettungesom
medgersekretesslagen,5 §heller 1 kap.sker. Intesamarbetet som

skallmyndighetennödvändigt fördetuppgiftslämnande är attom
nämnvärdimöjligt någonuppgifter, detsinafullgöra görkunna att

lagöverträdare.meduppgifter i arbetetutsträckning lämna ut unga
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Bakgrunden till den långtgående sekretessen inom socialtjänstom-
rådet enligt promemorianär den avgörande vikt socialtjänstmyndig-
heterna fäster vid den enskilde kan känna förvissadsig deatt attom
uppgifter han lämnar inte blir kända för andra dem handläggerän som
hans ärende. Utan förtroendesådant från den enskildes sida skulleett
det många gånger omöjligt för socialtjänsten bedriva fram-attvara
gångsrik behandlingsverksamhet. Socialtjänstlagens grundläggande
principer frivillighet och självbestämmande har haft avgörandeom en
betydelse för reglernas utformning.

Förslag till ändring

Det skulle enligt promemorian givetvis kunna polisen och säkertgagna
ibland också den uppgifter den misstänkt för brottärattunge om unge
kunde frånlämnas socialtjänsten i utsträckning i dagstörre än ärsom
möjligt. Det då frågaär uppgiftslämnandenärmast iett rentom
brottsbeivrande syfte. Några lättnader i sekretessen bör dock inte ges
i detta fall principiella skäl.av

l promemorian förordas däremot linje det gällernären annan
brottsförebyggande arbete. För kunna påverka den levnads-att unges

behöver polisen hasätt kännedom den adress, sysselsättning,om unges
familjeförhållanden, missbruk Annars det knappast möjligt föräretc.
polisen på syftar till förhindrasätt denatt ett att attagera som unge
inleder eller fortsätter brottslig verksamhet. En vanlig situation är att
den redan förekommer hos socialtjänsten då polisen får sinaunge
första kontakter med honom. Nuvarande förhindrarregler uppgifteratt

den i sådana situationer lämnas från socialtjänsten. Det ärutom unge
enligt promemorian knappast rimligt räkna med den skallatt att unge
lämna sitt samtycke till uppgifter honom lämnas till polisen.att om

De uppgifter polisen sig behöva tillgång till densägersom om unge
uppgifter bl.a.är adresser, familjeförhållanden, kamratkrets,om

missbruk planerade och gjorda insatser från socialtjänstens sida.samt
Detta uppgifter hänförliga till denär personliga för-ärsom unges
hållanden.

får enligtDet promemorian rimligt polisen skall kunna fåattanses
del dessa uppgifter i sin brottsförebyggande verksamhet. Däremotav
bör uppgifter begångna brott interör kunna lämnas Det ärut.som
givet mellan uppgiftergränsen konkreta brottsmisstankar ochatt om
uppgifter den har kriminell livsstil inte helt skarp.ärattom unge en
Enligt promemorian skall de praktiska problemen inte överdrivas. Det
får socialtjänstens personal i huvudsak skall kunna hälla dennaantas att

klar uppgifterrågång så konkreta brottsmisstankar inte lämnasatt om
i fall då det tillåtet enligt gällande lagstiftning.än ärut annat
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enligthar detinsatserbrottsförebyggandebedrivakunnaFör att
uppgiftertilltillgångbehöverpolisen ocksåpromemorian omsagts att

uppgifterfrågadetnärstående. Här ärfamilj, alltså hansden omunges
fårDetdenförhållanden änpersonliganågon ansesunges.annansom

uppgifter. Längresådanafå delskall kunna ävenpolisenrimligt att av
Eventuellasig.sträckaintei sekretessenlättnadernabörsåän

fåinte lämnasbörkamratertill denhänförligauppgifter är ungessom
brottskarriär ellerisjälva på vägkamraterna ärsåvida inte enut,

kriminalitet.tillsig i riskzonenbefinner

Sammanfattning

avsiktligenpromemorianenligtförordas ärökadeDet utrymme som
förförtroendeenskildesdeninteför äventyramycket snävt att

endastfå lämnasuppgifter skallinnebärFörslagetsocialtjänsten. att
ellerbrottskarriäripåär vägungdomarsådana somensomom
frågasåledeskriminalitet. Det ärtilli riskzonenbefinner sig om

kandärförkanskeochbrotthar begåttredanungdomar somsom
ocksåkan rörauppgifternaMenbrott.begåfortsättabefaras att

deriskfinnsmiljö deti sådan attlever storungdomar att ensom
påtagligfinnasalltså allmäntskallkriminalitet. Dethemfaller i sett en

få lämnasskalluppgifterFörbrott.skall begåför denrisk attatt unge
uppgifternaskälockså finnasdetsocialtjänsten måste tro attfrån attut

brott.begårdenförhindratillbidrakan attatt unge
socialtjänstensilättnaderinteföreslås någrapromemorianI

polisen.myndigheter änandrasekretess gentemot
§ 32kap.promemorian 14föreslås ibakgrunddenna attMot ges

följande tillägg.

intehindrarstyckenatredjeoch attförstakap. 4 §enligt 7Sekretess
till dennenärståendeellerfyllt år,inteenskild,uppgift artonsomom

detpolismyndighet,tillsocialtjänsteninommyndighetfrånlämnas om
uppgiften kanochbegå brottskalldenpåtaglig riskfinns att ungeen

förhindra brott.tillbidra attantas

Ärendetpromemorian. ärremissbehandlatharJustitiedepartementet
avgjort.inteännu
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3.5.3 tillFörslaget ändrad lagstiftning

Förslag:

Förslaget i departementspromemorian ändring i 14 kap. 2 §om
sekretesslagen tillstyrks. Paragrafen hör i sin ändrade lydelse kunna

uppgiftertolkas socialtjänsten kan lämnaså till polisenatt ut om
brott icke straffmyndiga.av

Den ändrade lagstiftningen bör leda till bättre samverkan ien
brottsförebyggande syfte mellan polis och socialtjänst.

Vi ansluter i till det förslag har framlagts i denstort settoss som
nämnda departementspromemorian och med hänsyn härtillanser oss
kunna underlåta lägga fram förslag.att ett eget

punktPå vill vi dock förorda delvis tillämpning denen en annan av
föreslagna lagbestämmelsen den förefaller ligga tillän grundsom
förslaget.

villDet i departementspromemorianresonemangetsynas som om
i uppgift till polisen från socialtjänsten aldrig skulle fåut attmynnar

lämnas begångna brott. gränsdragningDenna blir svårtillämpadut om
och sig onödig särskilt det fråga barn under 15när är årter om som
under inga omständigheter kommer bli föremål för lagföring. Viatt

den föreslagna lagbestämmelsen vidare måsteatt utananser anses
medge uppgiftslämnande begångna brottäven det gäller dennanärom
kategori. För straffmyndiga ungdomar självfalletmåste man vara mera
försiktig hinder kan inte föreligga uppgifter såmot attmen anses av
allmänt innehåll lämnas de inte kan ligga till grund för någraatt

BRÅlagföringsåtgärder. Vi vill peka sigpå förslaget iöveratt yttrat
riktning.samma

När det gäller uppgiftslämnande från skolväsendet till polisen
sekretessen aldrig medför hindernågot det ärnoterar att om

uppenbart intresset uppgiften lämnas har företräde framföratt attav
intressedet sekretessen skall skydda kap. §14 1 sekretesslagen.som

förutsättningDenna torde regel uppfylld i de fall här ärsom vara som
intresse och lagändring med siktenågon på skolsekretessen behövsav

alltså inte.



96 Kapitel 2 Kommunerna SOU 1995: 146

från kommunalrättsligpolis3.6 Samverkan mellan kommun och
synpunkt

Förslag:

Polislagen tillförs bestämmelse kommun får i be-atten
till arbete,gränsad utsträckning bidra polisens detom

väsentlig betydelse För medlemmarna ibedöms vara av
komrmmen.

särskilt vi undersöka kommuner-direktiv har uttalats börI våra att om
till polismyndigheternas verksamhetskall få möjlighet bidraattna

viss materiel till förfogande förställa lokaler ochatt ex-genom
empelvis kvarterspolisverksamhet.

bakgrund s.k.berörda uttalandet torde få denDet motses av
landstingslokaliseringsprincip gälla för kommuners ochsom anses

kommunallagen 1991:900 får kommu-verksamhet. Enligt 2 kap. 1 §
angelägenheter allmäntoch landsting själva ha hand sådanaom avner

anknytning till eller landstingets områdeintresse har kommunenssom
inte skall fullgöraseller deras medlemmar och staten,av en annansom

landstingkommun, eller någonett annat annan.
inte får åsidosättahuvudprincip gäller således kommunSom att en

vedertaget finnsrollfördelning grund lag ellerden på synsättsom av
begränsning för kommunernasolika offentliga Sammamellan organ.

kommunallagstiftning.befogenheter har gällt enligt tidigare
befogen-Lindquist, Kommunalarättspraxis området seAv på ex.

beslut i vissa fall69 ft framgår kommunalaheter, uppl4 atts
fråga ankommerundanröjts den grunden de angåpå ansettsatt somen

på staten.
åklagarmyndig-till polis- ochvad gäller förhållandetEtt exempel

Årsbok refererade rättsfalleterbjuder det i Regeringsrättensheterna
RÅ åklagarmyndigheterna1981 Vid förhör polis- ochAb 55. som

enligt 23 kap. 1 §förundersökning i brottmål skullehåller under
möjligtföre den juli 1981rättegångsbalken i dess lydelse 1 ettom av

anmodat trovärdigt vittne närvarande. Detundersökningsledaren vara
vittne,undersökningsledarenuteslutande ankomma påansågs att utse

allmänna befogenhetersåledes inte ingå i kommunsoch det ansågs en
syftemedborgarvittnen ide håll, välja s.k.skedde på attatt, som en

vid förhören.tillgången vittnenpåtrygga
sin aktualitet, eftersomhar rättsfallet förloratsjälva sakfråganI
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kommunerna enligt lagen 1981 z324 medborgarvittnen harnumera om
befogenhet välja sådana vittnen. fallet principen.Men belyser ändåatt
Det torde också ställt all tvekan kommun saknarutom attvara en
befogenhet direkt ekonomiskt tillstöd polisverksamhetenatt ettge
inom kommunen, hur betydelse kommunen dennaänstor attanser
verksamhet har för dess medlemmar. Ett sådant beslut skulle komma

bli upphävt i händelse överklagande enligt bestämmelsernaatt ettav
laglighetsprövning tidigare kommunalbesvär.om

Mellan kommunala polisen förekommeroch för närvarandeorgan
ofta samarbete, och viktigaste uppgiftervåranära ärett atten av
lämna förslag i syfte detta ytterligare fördjupas.samarbete skall Iatt
den sådant samarbete sig frånmån uttryck på sådant sättett tar att man
polisens sida vidtar åtgärder skulle kunna innebärasägas ettsom
bidrag till kommunalt socialnämndens arbeteett t.ex.organs - -

viuppkommer det inga rättsliga problem. förRamarnasom ser
polisens brottsförebyggande och kontaktskapande avsiktligtarbete har
gjorts vida det knappast i praktiken finns förså att attutrymme
betrakta sådana åtgärder olagliga.som

framgårSom det redan anförda emellertid lägetär annatett omav
vidtakommun inom för det löpande samarbetet skulle viljaen ramen

åtgärd till förmån för polisväsendet i syfte främja trygghetennågon att
för kommunmedlemmarna. löper då risken beslutet, efterMan att
överklagande, finnaskan komma undanröjas. Redan torde detatt nu
exempel samarbete mellan kommun polis tagit sigpå och harsom
sådana uttryck det framstår i varje fall ovisst, beslutetatt som om
skulle sig vid överklagande. fördjupadestå Med det samarbeteett som
vi syftar till åstadkomma kan läget bli svårhanterligt.änatt mera

Med hänsyn till den allmänna betydelse polisverksamhetenstora som
har för kommunmedlemmarna vi den principennuvarande börattanser

förevarandegenombrytas på område. Detta har skett i andra fall,även
lagen 1991:901 för landstingkommuner, ochrättt.ex. omse

internationell katastrofhjälpkyrkliga kommuner lämna ochatt annat
lagen kommunerna vissa begränsadehumanitärt bistånd. Den ger

katastrofsituationer,hjälp i internationellabefogenheter lämna trotsatt
statlig angelägenhet.biståndspolitiken äratt en

stödja polismyndigheterna bör iför kommunernaöppningEn att
sigsammanhangskett i andravad haröverensstämmelse med tasom

lämpligen ikommunallagen,sidanreglering vidiuttryck aven
innebäraöppning inte någrasådanSjälvfallet börpolislagen. en

befogen-tilläggsdessainte hellerochskyldigheter for kommunerna att
direkta ekono-lämnapolisverksamhet ellerbedrivahet attatt egen

i åtankepolisverksamheten. Närmaststatligamiska bidrag till den
nämligeni direktiven,uppmärksammatskommer just sådant stöd som

motsvarandeellerför exempelvis kvarterspolisverksamhetmed lokaler
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detbör också kunna stödja polisens arbete påverksamhet. En kommun
vid sidan sinakommunal personal får möjlighetsättet attatt av

polisen. följande föreslår vihuvuduppgifter lämna biträde I det en
frågaparkeringsvakter och, isådan ordning det gällernär om

räddningstjänstens personal.glesbygdsområden,
i polislagen detVi föreslår särskild bestämmelse tasatt aven

Vi till bestärnmelsensinnehåll skisserats. återkommersom nyss
i författningskommentarerna.placering och avfattning
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3Kapitel

särskilda bestäm-Nuvarande
säkerhetsbranschenmelser om

Bakgrund1

lokalsarrxhälletibrottTrygghet1994: 122SOUdelbetänkandetI mot
bevak-från bl.a.synpunkterbehandlatutförligtutredningenhar

intressenterövrigt där dessaisäkerhetsbranschenochningsföretagen
nuvarandeiändringarönskemålframförtochbristerpåpekat om

synpunkterför dessaredogörelsefylligvill haordning. Den ensom
delbetänkandet.tillhänvisas

harkritikfunnit denhar vigjortvi harstudierVid de att somsom
Även förhållandenandraantal punkter.berättigad påframförts är ett

nuvarandeviduppmärksammas översynmeningenligt vårmåste aven
regelsystem.

reglerarbestämmelserdevi konstateratbörjan harTill att somen
där be-punkterutformade påolikamycketsäkerhetsbranschen är

ochVäktaresamordnade.döma bordealltstämmelserna att varaav
säkerhetsbestämmelserDeregelmässigtlarmcentraler arbetar samman.

anställdagälla förnaturligendärför ävenbörför väktaregällersom
uppgifterkänsligalikamedofta handskaslarmcentraler,vid somsom

fall skulle kunnaliknandeandrafallet. Fleradock inteSåväktare. är
nämnas.

börregelsystemhurdiskussionvi in pågår nyttInnan ettaven
förreglernuvarandedärför helt kortredovisarbyggas upp,

företagenochsäkerhetsbranschenipersonalgodkännande somavav
godkännanden ärreglernaRedovisningendär.verksammaär omav

nämligenavsnitt,iuppdelad tre
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Ordningsvakter och andra med särskilda maktbefogenheter-
Väktare och andra särskila maktbefogenheterutan-
Anställda vid försvaret m.fl. andra myndigheter m.m.-

2 Nuvarande regler godkännande aktörerom av

2.1 Ordningsvakter och andra särskildamed maktbefogen-
heter

1 Ordningsvakter

Enligt 4 § lagen 1980:578 ordningsvakter får endast denom
förordnas till ordningsvakt med hänsyn till laglydnad och övrigasom
omständigheter lämplig förär uppdraget och har fyllt 20 inte 65men
år. Regeringen eller myndighet regeringen bestämmer meddelarsom
föreskrifter ordningsvakternas utbildning.om

Enligt 5 § lag förordnas ordningsvakt Rikspolisstyrel-samma en av
tjänstgöringsområdet berör flera län, länsstyrelsen detsen om av om

berör flera polisdistrikt inom länet och i övriga fall polismyndig-av
heten. Förordnandet meddelas för viss tid, högst år.tre

Enligt uppgift begär godkärmandemyndigheten utdrag polis-av
register och körkortsregistret vid prövning sökandens laglydnadav
innan frågan godkännandet Slagning i körkortsregistretprövas.om

därförgörs där antecknas ingripande enligt lagen 1976:511att om
omhändertagande berusade Sådana uppgifter försav personer m.m.
inte in i polisregistret.

En ordningsvakt förordnas i regel sedan han eller hon genomgått
polismyndigheten anordnad utbildning. omfattarDen minst 25en av

timmar.

2.1.2 Skyddsvakter och skyddsomrádesvakter

Enligt 5 § lagen 1990:217 skydd för sarnhällsviktiga anläggningarom
skall den till skyddsvakt godkänd länsstyrelsenutsesm.m. som vara av

i det län där han bosatt.är Den inom Försvarsmakten tillutsessom
skyddsvakt och tillhör den militära personalen skall dock i ställetsom

godkänd Försvarsmakten. Enligt 6 § förordningen 1990:1334vara av
här aktuellt skydd får skyddsvakt endast den godkännasom som som
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lämplig förövrigtiutbildning och ärerforderlig ävenhar upp-som
giften.

skyddsområden och1976:935förordningen19 §Enligt om
utlänningtillsepolismyndighetenåligger detkontrollområden att att

Skyddsområdeinomuppehåller sigolovligenfartyg inteutländskteller
kontrollområde.eller

samhällsviktigaförskydd1990:217§ 2 lagenEnligt 9 st om
skyddsom-militärtbevakarbenämns denanläggningar ettsomm.m.

skyddsomrádesvakt.polismaninteråde och är
fleratillsynen beröreller,polismyndighetentillsynen fårFör om

skyddsområdesvakt förordnalänsstyrelsenpolisdistrikt, personsom
kustbe-Försvarsmaktens,polisväsendet.anställd inomärsom

vidmedverkapersonal skallSjöfartsverketsochtullverketsvakningens,
tillsynen.

samhällsviktigaskydd för1990:1334förordningen§Enligt 14 om
skyddsomrádesvakttillskall denanläggningar utses varasomm. m.

bosatt.hani det län därlänsstyrelsen ärgodkänd av
fårskyddsområdesvakttjänstgjorthartjänstgör ellerDen somsom

utnyttja vad han páellerobehörigen röjainte33 lagenligt § samma
personligaenskildsfåttdenna laguppdrag enligtgrund veta om enav

totalförsvaret ellerförbetydelseförhållandenellerförhållanden av
säkerhet.Sverigesförannars

skyddsvakter ochutrustningutbildning ochFöreskrifter avom
beträffande militärFörsvarsmaktenmeddelasskyddsområdesvakter av

enligtUtbildningenRikspolisstyrelsen.övrigtoch ipersonal av
omfattar 40 timmar.föreskrifterstyrelsens

Naturvårdsvakrer1 3
.

naturvårds-1976:484 förordnasnaturvârdsförordningen§Enligt 27 c
sitt hemvist.harnaturvårdsvaktenlän därlänsstyrelsen i detvakt av

lagrumenligtmeddelasförordnandeFöreskrifter avsammaom
5 §Naturvårdsverk. IStatensefter samråd medRikspolisstyrelsen a

motsvarande bestäm-1978:594 finnsterrängkörningsförordningen
melser.

naturvårdsvakt iföreskrifter börRikspolisstyrelsensEnligt som
naturvårdmedsysslari sitt arbetehand förordnasförsta somen person

ochsökandenskallAnsökanliknande frågor. göraseller gemensamt av
naturvårdsförordningenEnligt styrelsenuppdragsgivare.hans synes

registerslagningförterrängkörningsförordningen inteoch utrymmege
god-den medEndastförordnande.ansökanprövningvid somomav

får förordnasföreskriven utbildninggenomgåttresultatkänt som
naturvårdsvakt.
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Rikspolisstyrelsens föreskrifter omfattar utbildningen förEnligt
20 timmar.naturvårdsvakter

4 Jakttillsjynsmän

Enligt 53 § jaktförordningen 1987:905 skall Rikspolisstyrelsen
meddela föreskrifter förordnande jakttillsynsmän. Enligtom av
Rikspolisstyrelsens föreskrifter allmänna råd RPS FS 1986:27och

jakttillsynsman får länsstyrelse förordnautbildning endastom m.m. av
till laglydnad, insikt jaktfrágor övrigaden med hänsyn i ochsom om-

ständigheter lämplig för uppdraget och har fyllt 20 inte 65 år.är men
Enligt uppgift begär godkännandemyndigheten utdrag polis-av

register och körkortsregistret vid prövning sökandens laglydnadav
innan frågan integodkännandet Däremot någonprövas. görsom

SÄPO:sslagning i register.
Enligt Rikspolisstyrelsens föreskrifter omfattar utbildningen av

jakttillsynsmän 20 timmar.

2.1.5 Fisketillsynsmân

Enligt 23 § fiskeförordningen 1993: 1097 förordnas ñsketillsyns-en
länsstyrelsen. bestämmelser i förordningenNågra närmareman av om

vilka förordnas ñsketillsynsman finns inte. hörkan dock Detsom som
till bilden fisketillsynsman har relativt långtgående befogenheter näratt
det gäller undersöka fisk, fiskeredskap, fisksump eller fiskefartyg,att

vid fiske, vissa beslag.använts samtsom

Övriga2.1.6

det föregående fall allmänt intresse iI har de berörts har ut-som mera
redningen det finns andra fall liknande slag vi har nämntmen av som
i 1994: 122delbetänkandet SOU Trygghet brott i lokalsamhället,mot
exempelvis bitillsyningsman och gränsrenvakt.
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befogenhetersärskildaandraochVäktare2.2 utan

Väktare1

intemedförbevakningsföretagauktoriserativäktareAnställning som
ingripandetilli fråga rättbefogenheterutökadeför sig någrai och om

förvåldanvändamöjligheten attfrågaeller iandra attmot om
bevakningstjänsten.medhängeråtgärdergenomföra sammansom

ordnings-förordnasväktareovanligt ävenintedetMen är att som
detochbefogenheter ävenvissaförordnande följersådantMedvakt.

bedömaskan kommaordningsvaktvåld attligger iskydd motattsom
våldförgällerbrottsbalkenenligt motreglerdeenligt strängare som

tjänsteman.
tvivelordningsvakt harbefogenheterdefall utandel ärI enen
före-detkanexempel nämnasSomväktare. attförnödvändiga en

offentligavidordningshållningsigbevakningsföretag åtarkommer att
påinte utövassannoliktkanTjänstgöring dennatillställningar. artav

följerbefogenheterdevederbörande inte hareffektivt sätt somett om
exempelvisinnebär rätt attordningsvaktsförordnande ochett somav

beslagtaochelementordningsstörande attingripafalli vissa mot
drycker.alkoholhaltiga

förföreliggerförutsättningardedocktalar viföljandedetI somom
ordningsvaktsförordnande.väktare utan

allskallbevakningsföretag1974:191Enligt § lagen4 m.m.om
godkänd vidbevakningsföretagauktoriserathospersonal varaett

pålitlighetmedborgerliglaglydnad, samtavseende påprövning med
gällerföretag. Detsammaanställning i sådantövrigt förilämplighet

bevakningsföretagsiledamöterverksamhetenförföreståndaren samt
styrelse.

bevakningsföretag1989:149förordningen10 §Enligt m.m.om
SÄPO:s medbor-prövningregister föruppgifthämtas personsenavur

§personaIkontrollkun-finns 9detBestämmelserpålitlighet.gerliga om
22--24 §§13--1511,Därvid tillämpas1969:446. samtgörelsen

kungörelsen.
polis-utdraggodkännandemyndighetenuppgift begär urEnligt

laglydnadsökandensprövningvidkörkortsregistretochregister av
körkortsregistretiSlagninggodkännandet prövas.fråganinnan om

1976:511enligt lageningripandeantecknas omdärdärförgörs att
inteförsuppgifterSådanaberusadeomhändertagande personer.av

pålitlighetmedborgerligasökandensprövningenpolisregistret. Föri av
SÄPO:s register.alltid utdragbegärs ur

väktareprövningfråganbörsammanhang nämnasdetta att avI om
sambandidiskuteratspålitlighetmedborgerligaavseende deraspåmed
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med tillkomsten lagen 1974 bevakningsföretag Före-av om m.m.
dragande departementetschefen anförde bl.a. följande vid anmälan av
propositionen 1974:39 med förslag till lag bevakningsföretag seom
sid 34 ft.

Arbetsgruppen har i sin promemoria redovisat åtskilliga praktiska och
säkerhetsmässiga skäl talar inom bevakningsföretagmot att ettsom man

i sin verksamhet kommer i beröring med förhållanden betydelse försom av
rikets säkert även skall kunna anställa personal inte har blivit prövadsom
med avseende på medborgerlig pålitlighet. Mot bakgrund härav har
arbetsgruppen Förordat ordning innebär undvikeratten som man en per-
sonalmässig kategoriklyvning inom företag i stället fårsamma men en
uppdelning bevakningsföretagen i två olikaav grupper.

Enligt den föreslagna ordningen skulle gruppindelningen formellt ske
efter verksamhetens karaktär med utgångspunkt enbart i dess betydelse för
rikets säkerhet. praktikenI skulle sådan skiljelinje emellertid lätt kommaen

uppfattas allmän kvalitetsgräns.att Bortsett från de praktiskasom en rent
svårigheter kan tänkas uppstå när det gäller iavgöra vad månattsom ett
visst uppdrag berör något förhållande är betydelse för riketssom av
säkerhet sådan ordning enligt min mening anledning till principiellager en
betänkligheter, eftersom den i varje fall indirekt även kan väntas få
betydande återverkningar för personalen och på sikt kan leda till skillnader
med avseende på löne- och arbetsförhållanden ligger bakom arbets-som

förslag dennapå punkt, nämligen söka nedbringa det admini-attgruppens
strativa merarbete personalkontroll onekligen innebär till fallde dåsom en
den är oundgängligen nödvändig. Om skäl tidigare nämntsman av som av-
visar tanken skildapå personalkategorier inom företag lär konse-samma
kvensen emellertid bli den i varje fall alla företagstörre i branschenatt av
konkurrenshänsyn regelmässigt kommer finna det förenligt med sinaatt
intressen, med tanke kommandepå uppdrag,t.ex. få sin personalatt
prövad även med avseende på medborgerlig pålitlighet. Vid sådant
förhållande torde den önskade effekten från arbetsbesparingssynpunkt bli
tämligen begränsad. I den mån nuvarande utveckling detta område mot

koncentration verksamheten till förhållandevis begränsat antaletten av
större företag fortsätter torde dessutom effekten sådan reform bli änav en
mindre. Vid samlad bedömning hithörande frågor finner jag därfören av
inte tillräckliga skäl föreligga frångå den huvudprincip redanatt nu som
gäller dettapå område, nämligen all personal i auktoriseratatt ett
bevakningsföretag skall godkänd med avseende på såväl laglydnadvara som
medborgerlig pålitlighet. Jag delar Rikspolisstyrelsens uppfattning inteatt
bara personalen även styrelseledamöter i bevakningsföretagutan bör bli
föremål för särskilt godkärmande.

Som innehållernämnts § lagen4 1974:191 bevakningsföretag
bestämmelserna godkännande personal. Paragrafen har inteom av
ändrats.
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föreskrifter lagstift-Rikspolisstyrelsen har meddelat med stöd av
ningen bevakningsföretag Enligt dessa bestämmelser skallom m.m..

igenom omfattande timmar och dessutomväktare gá grundkurs 44en
53 timmar i fortsatt grundutbildning. Härtill kommer praktisks.k.
yrkesträning 120 timmar. Alltså sammanlagt 217 timmar.under

2.2.2 Anställda vid larminstallationdöretag

vid larmin-saknas bestämmelser godkännande anställdaDet om av
1983:1097stallationsföretag i lagen med vissa bestämmelser om

förordningen 1983:1099larmanläggningar, gällerDetsammam.m.
tillanslutning larmanläggningar till polisen. Skälet det har be-om av

i propositionen 198283: 163 med förslag till lag med vissa be-rörts
larmanläggningar Föredragande departements-stämmelser om m.m.

chefen anförde sidbl.a. 41

anställda installationsföretag behövs inget tillstånd. ankommerFör hos Det
driver verksamheten för hans anställdai stället på den attattsom ansvara

uppfyller krav tidigare berördes.de som

tidigare gällde kravHänvisningen till de krav berörts påettsom
för föreståndare m.fl.laglydnad

1965:94Efter i proposition ändrades 3 § lagenförslag omsamma
Ändringen upplysningpolisregister innebär utdrag ellerattm.m. av

polisregister meddelas, framställninginnehållet i skall när görs avom
enskild för fråga anställning eller uppdrag i verksamhet,prövaatt om

brott.betydelse för förebyggandet eller beivrandet Detär avsom av
förordning utdrag eller upplys-krävs regeringen i medgettäven attatt

ning lämnas för sådant ändamål.
departementschefen sid 51 anmärkte i dettaFöredragande samman-

sikte nyanställning personalhang ändringen i första hand pätogatt av
Ändring-med larminstallationer.utför eller befattningtarsom annars

enligt departementschefen generell utformning.hade dock getts enen
enligt möjligt i framtiden vid behov utsträckadet honomDet gör att

kontrollmöjligheterna till omfatta andra anställda i installa-ävenatt
exempelvistionsföretag till larmbranschen,eller andra delar av

vid till brottsförebyggande arbetepersonalen larmcentraler, eller av
departementschefen det liggaslag. Enligt den föredragande börannat

i regeringens hand i frågan.beslutaatt
anslutning till ändringen i polisregister ändradesI lagen om

bestämmelsen finnspolisregisterkungörelsen 1969:38. Den aktuella
Rikspolisstyrelsens polis-i § kungörelsen. utdrag17 Där sägs att av

register framställningmeddelas på av
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i med vissa be-larrninstallationsföretag, lagen 1983:1097avsessom
larmanläggningar i fråga den söker sådanstämmelser m.m., om somom

företaget i vilken ingår befattning med larminstallationer.anställning i

utbildning finns inte.bestämmelserNågra om

Larmcentralföretag3

bestämmelser tillståndskrav i frågafinns inte någraDet omom
vid före-larmcentralföretag eller godkännande personal sådanaom av

tag.

2.2.4 Lássmeder och dyrkverlaryg

godkännande personal vidfinns inte bestämmelserDet några om av
låssmedsföretag.

verksamhet har varitfrågan reglering lässmedernasMen uppeavom
i följande.tidigare. berörs detDet något

1975 betänkandet SOU 1975: 19Låsutredningen i decemberavgav
betänkandet konstaterades bl.a.Konsumentskydd låsområdet. lpå att

installerar låsanord-samhället inte kontrollerar de yrkesutövare som
tillverkar nycklar. Utredningen fann detningar, lås ellerreparerar

auktorisationssystem infördes förotillfredsställande och föreslog att ett
enligt utredningen frivilligt.låssmeder. bordeDetta system vara

vidare nyckeltillverkning inte få skeEnligt utredningen borde utan
fann tillverkning och innehavsärskilt tillstånd. Utredningen även att

dyrkverktyg borde regleras.av
föreslog utredningen särskild lagMot denna bakgrund en om

förslag fick nyckelfräsmaskin,låsinstallation Enligt detta spärratm.m.
tillverkas eller innehas tillståndnyckelämne eller dyrkverktyg inte utan

auktorisation låssmed.länsstyrelse. Förslaget möjliggjorde avav
inte tillstånd.Auktoriserad låssmed behövde nämntnu

förslag remitterades. Flertalet remissinstanser fannLåsutredningens
sida för förbättradet angeläget åtgärder vidtogs från samhälletsatt att

förelåg delade meningarallmänhetens inbrottsskydd. Det dock om en
förslag sid 22 197879:169.del utredningens prop.av

regeringskanslietDåvarande Handelsdepartementet inomtog
ställning till utredningens förslag i fråga auktorisation lås-om av

1978712169smeder. den delen hänvisades i propositionI om
promemoriayrkesmässig försäljning dyrkverktyg till somav en

maj 1977. åtgärderinom Handelsdepartementet den 4 Någraupprättats
påkallade ifrån regeringens sida i promemorian inteansågs vara
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23sidföljandesades bl.a.promemoriandelar.dessa I prop.
197879:169.

auktorisationfrivilligutredningens förslaggenomförandeEtt avomav
störreinnebära någrakonsumentsynpunkt inteskulle frånlåssmeder
vändai dagkandagsläget. Konsumenternaförhållande tillförändringar i

riksförbund SLRlåssmedsmästaresSverigesmedlemmarsig till somav
utredningensenligtmedlemmarkrav sinaställer påi stort sett somsamma

lâssmeder.auktoriseradeför offentligtgällaskulle kommaförslag att
bedriver lås-företagaremedlemSLR antar somegensom

yrketsjälvständig utövareförförvärvatoch harsmedsverksamhet aven
redbarhetkänd förgjort sigerfarenhet samtskicklighet ocherforderlig samt

skulleAuktorisationlâssmedsyrket.lämplig utövaövrigt befinnsiäven att
vidgodkändblivitlåssmedförslag meddelasutredningensenligt som

egentligaendavandel. Denlaglydnad ochprövning med avseende på
SLR:sochauktorisationssystemtillförslagutredningensskillnaden mellan

prövningenmedsambandmyndigheten iauktoriseradeprövning är denatt
polisregister,inhämta utdragskulle kunnavandellaglydnad och enavav

saknar.möjlighet SLRsom
linjeutredningensenligtauktorisationsåledes tveksamtärDet om en

konsumenterna.fördelar förpåtagligainnebära någrakommaskulle att mer
utredningensvinnaseventuellt kansäkerhetytterligareDen genomsom

konkurrensbegränsningbyråkrati ochdeninte uppvägaförslag kan anses
medföra.kommaskulleauktorisationssystem attettsom

föreslårnycklarkopieringenkontroll ut-viss överfåFör att aven
tillverkningochinnehavtillståndsplikt förinföranderedningen avav

nyckelfräsmaskinerutnyttjasvårttordenyckelfräsmaskiner. Det attvara
oftastkunden ärochnycklar helt öppetkopieringenskerillegalt. regelI av

obehörigförhindraeffektivtFörnyckeltillverkaren.för attanonym
kontrolleras,behörighetkundensdessutom ettnycklar måstekopiering av

tillgodoser.inteutredningens förslagkrav som
nyckelämnenspärradeinnehavtillverkning ochförTillståndsplikt av

vidprofilerspärrademedinnebärasarmoliktskulle systemett nyttatt -
frågor,radEnbyggasmåsteexisterandesidan Assas system somupp.av -

då uppstå,beslutsunderlag, skulleexisterandegrundvalinte kan lösas av
Åtgärder sidasamhälletsfrånutformningen nytt system.såsom ettt.ex. av

utredning.ytterligaredärförförutsätterområdethärdet
dockkannyckelämnenspärradei frågainsatsersamhälleligaNågra om

motiverade.knappast anses

förslagutredningenskommenterades ävenpromemorian omI
Därdyrkverktyg.tillverkningochinnehavförtillståndsplikt av

fåkommerknappastförslaget attgenomförandeframhölls ettatt av
vidare.anfördesDäreffekter.brottsförebyggandenämnvärdanågra

enkelt. Enrelativttillverkasegenhändigtkandyrkverktyg personEnklare
siglåtaknappastkommer attsig in någonstanssyfte villoärligti tasom
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hindras det krävs tillstånd för innehav dyrkverktyg. Det skallattav av
tilläggas tillverkning och innehav dyrkvertyg redan kriminaliseratäratt av
i samband förberedelsemed till exempelvis stöld.grov

BRÅBrottsförbyggande rådet uttalade sig i skrivelse tillen
regeringen 13 1977den december för åtgärder i linje med låsutred-
ningens förslag. Rådet anförde bl.a.

denPå svenska marknaden har nyligen kommit nyckelautomater förut
snabbtillverkning kopieringoch nycklar. ställs iAutomatemaav upp
bensinstationer vanliga butikeroch service kunderna. Nyckel-som en

erbjuder visserligen konsumenterna ökad service när detautomatema en
gäller få nycklar kopierade snabbt och enkelt. sker tillDetta dock prisetatt

försämrad kontroll spärrade nyckelämnen. Enligt uppgifteröver iav en
förekommithar det sålunda s.k. spärrade kopieratsnycklar iattpressen

sådana kontroll beställarens behörighet. Om dessa bristerutanautomater av
i kontrollen visar sig bli utbredda kommer enligt rådets uppfattning, risken
för inbrott i bostadsområden och industrier där huvudnyckelsystem används

öka. enskildes försäkringsskyddDen försämras också, eftersomatt
försäkringsbolagen i regel inte betalar ersättning vid inbrott skerut som
med hjälp nyckel. kan inte hellerDet uteslutas också de traditionellaattav
låssmedsföretagen konkurrensskäl blir kundvänliga efterochav mer ger

säkerhetskraven. Härtillpå kommer också den säkerhet vid tidenatt som
för regeringens beslut i denna fråga föreliggaansågs beträffande spärrade

BRÅnyckelämnen i dag, enligt vad erfarit, i avsevärd försvagatsmån ge-
flera företag, anslutna tillär importerar ochAssasatt system,nom som

säljer sådana ämnen.
BRÅ vill med denna skrivelse fästa regeringens uppmärksamhet denpå

rådet införkänner utveckling sannolikt hade kunnat undvikasoro en som
åtgärder i linje med låsutredningen föreslagna.genom av

riksdagsmotionenl 1977782401 föreslogs riksdagen skulleatt anta
i motionen framlagt förslag till lag låsinstallationett om m. m.

Förslaget innehöll bestämmelser auktorisation låssmeder ochom av om
krav tillstånd för tillverkning nycklar i enlighet medav m.m.
låsutredningens förslag.

l motionen 197778:l639 föreslogs vidare riksdagen skulleatt ge
regeringen till känna vad i motionen hade anförts lås-översynom av
utredningens förslag och vad därefter i ärendet hade förekommit. I
motionen föreslogs riksdagen skulle begära förslag till åtgärder föratt

motverka den ökade förekomsten brott och stöld.att av
Med anledning motionerna uttalade näringsutskottet 28denav mars

1978 NU 197778:46 bl. följande efter ha redogjort föratta.
BRÅ:sinnehållet i den tidigare nämnda departementspromemorian och

skrivelse.
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behandlasbåda motionerföranlett deställningstagande harRegeringens som
låsutred-skallriksdagen1977781401 påMotionen gårhär. antaattut

bestämmel-innehållerlåsinstallation Dettill lagförslagningens m. m.om
tillverkningtillstånd förkravlåssmeder och påauktorisation omavomser

förordas197778: översynmotionen 1639nycklar I avenm.m.av
det sist-förekommit. Meddärefter i ärendetförslag och vadutredningens

framställningremissbehandlingen,åsyftamotionärernanämnda tycks en
uppgifter tyder påregeringen ochrådet tillbrottsförebyggande attfrån som

Brottsförebyggandeunder de åren.inbrott har ökat avsevärtantalet senaste
denutveckling ochdennai sin skrivelse överrådet uttrycker attmenaroro

låsut-i linje med demundvikas åtgärdersannolikt hade kunnat somgenom
föreslog.redningen

uppmärksamhettilldragit sighar detmotionen avlämnadesSedan att ett
lättvarmed detdyrkpistol,marknadsförtföretag har attuppges varaen

harKonsumentombudsmannencylinderlås.allaöppna så typergott avsom
marknadsföringslagenenligt §ansökt förbud 4marknadsdomstolenhos om

till privatpersoner.dennaföretaget saluhållaför1975: 1418 att vara
gällerbetydelse detotvivelaktigt närlåsskydd har attEtt storgott

bestäm-aviseratnämntsRegeringen harinbrott.förebygga attsom ovan
i dettamotionbyggnadsstadgan. Enilåsskydd skall införasmelser om
förslaggäller dedetsammanhang. Närbehandlas ikommerämne annatatt

lagt framlåsutredningen hartillståndspliktauktori och somom
Åtgärder kandennauppfattning.regeringens artutskottetdelar av

deosannoliktdockbrottsförebyggande verkan. Det är attvisserligen ha en
skulledenackdelardedet skulle uppvägabli effektivaskulle så att som

lagstiftningsådanförordainte någonDärför vill utskottetmedföra. somnu
frånbegäranheller sådanoch inte1977782401motionenföreslås i en
frånUtskottet utgårmotionen 197778: 1639.pâyrkas isidariksdagens som

följerfortsättningsvismyndigheteroch berördaregeringenatt noga
låsskyddförbättratolika möjligheterutvecklingen och överväger att genom

inbrottsfrekvensen.dämpaoch sättannat

1979:357fram till lagen169 ledde197879:Propositionen om
sådanadenEnligt lagendyrkverktyg.försäljningyrkesmässig avserav

vid öppnandenycklarutformade försärskilt ersättaföremål är attsom
dyrkverktygförsäljningyrkesmässigfår§Enligt 2 lagenlås. avav

skefår enligt lagenförsäljningtillstånd. Sådanefterendastbedrivas
behovbeaktansvärtharyrke elleri sitttill den ettendast annarssom
dem.missbrukainte kommaskäligen kanoch attdyrkverktyg antasav

siggjorthardenparagrafenligtTillstånd får somgessamma
försälj-bedrivaoch kanpålitlighetochordentlighet antasförkänd

förskall detjuridiskafrågaIlagstiftningen.enligtningen personerom
hartillståndsmyndighetenföreståndarefinnasverksamheten somen

godkänt.
i denpolismyndighetentillståndfråga3 § lagenEnligt prövas avom

förmeddelasTillståndetbedrivas.huvudsakligen skalldär rörelsenort
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viss tid eller tills vidare och kan förbindas med särskilda villkor. Den
har tillstånd enligt lagen skyldig efterär anmodan polis-attsom av

myndigheten lämna de upplysningar, handlingar, ochvaruprov
liknande behövs för tillsynen.som

Med stöd förordningen 1979:358 yrkesmässig försäljningav om
dyrkverktyg har Rikspolisstyrelsen meddelat särskilda föreskrifter.av

5 Parkeringsvakter

Om det för parkeringsövervakningen i kommun behövs parkerings-en
vakter, får kommunen besluta den själv skall för över-att svara
vakningen. Bestämmelser det finns i lagen l987:24 kommu-om om
nal parkeringsövervakning. lagen föreskrivsI i övrigt bl.a. kommu-att

skall samråda med polismyndigheten i den allmännaortenen om
inriktningen och omfattningen parkeringsövervakningen.av

Enligt 5 § lagen kommunal parkeringsövervakning skallom
övervakningen fullgöras parkeringsvakter har genomgåttav som
lämplig utbildning för uppgiften. Parkeringsvakter förordnas enligt 6
§ kommunen. Till parkeringsvakter får förordnas arbetstagare hosav

kommunen,
andra kommuner,
kommunala parkeringsaktiebolag,
sådana trafikaktiebolag inom kommunen bedriver linjetrafik enligtsom

1988:263,yrkestrafiklagen
sådana bevakningsföretag omfattas 1974:191lagensom av om
bevakningsföretag.

Enligt §5 1976:206lagen parkeringsavgift nämns detattom
framgår polislagen 1984:387 polisman under vissaattav en om-

får låtaständigheter bli meddela parkeringsanmärkning. Enligtatt en
får låtaparagraf även parkeringsvakt bli meddelaattsamma en en

parkeringsanmärkning, nämligen överträdelsen med hänsyn tillom om-
ständigheterna framståri fallet obetydlig.som

någraDet finns dock inte bestämmelser godkännande parke-om av
ringsvakter, där ifrågahänsyn skall till laglydnad ordnings-tas som om
vakter och väktare m.fl.

§Enligt 2 1987förordningen 226 parkeringsvakteri kommunerom
har rikspolisstyrelsen samrådefter Vägverketmed meddelat föreskrifter

utbildningen parkeringsvakter. Utbildningen 100omfattarom av
timmar.

Anställning någraparkeringsvakt medför inte befogen-utökadesom
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frågaiellerandraingripandetillfråga mot omrättiheter om
åtgärder hängervåld genomföraföranvända att sommöjligheten att

enligtskyddåtnjuterParkeringsvaktentjänsten.med sammasamman
brottsbalken.§517 kap.väktarebrottsbalken som en

myndigheterstatligaandraAnställda hos2.3

medanställdafinnspolisenmyndigheter änandraradInom en
maktbefogenheter. Detsärskildafalli delochbevakningsuppgifter en

följandedetIoch försvaret.kustbevakningentullverket,bl.a.gäller
dessafrågor rörvi intekommer grupper.att ta somupp

i säker-företagtillstånd förAuktorisation eller3
fåtal falliförekommer etthetsbranschen

bevakningsföretag.förfinnsföretagförauktorisationBestämmelser om
för-ochbevakningsföretag1974:191lageniintagnaDe är om

auktoriseradeIbevakningsföretag1989:149ordningen m.m.om
andraochstyrelseledamöterföreståndare,bl.a.krävsföretag att

verksamhetföretagetsinflytande påavgörandehar ettsompersoner
ochlaglydnadtillhänsynmedlänsstyrelsengodkändaskall avvara

tillförlitlighet.medborgerlig
för företagauktorisationbestämmelsernågrainteövrigt finnsI om

säkerhetsbranschen.i
bedrivaförpolismyndighettillstånd attdetkrävsDäremot av

vissamed1983:1097lagenenligtlarminstallationsverksamhet
bl.a.fordrasDet attlarmanläggningarbestämmelser m.m.om

kändasigstyrelse gjorti företagetsmedlemmarnaochföreståndaren
förreglerocksåställerordentlighet. Lagenlaglydnad ochför upp

larmanlägg-krav påreglerpolisen ochtill attanslutning larm omav
undviks.falska larms.k.underhålls såningarna att

försäljningför vissvidarekrävspolismyndighetTillstånd avav
försäljningyrkesmässig1979:357lagenenligt avdyrkvertyg om

därdenipolismyndighetenmeddelas ortTillstånddyrkverktyg. av
kändsiggjorthardenfårTillståndbedrivas.skallrörelsen somges

bedrivakommakanpålitlighet och attochordentlighet antasför som
be-harelleryrkei sittden etttillendastförsäljningen annarssom

inte kommakanskäligenochdyrkverktyg antasbehovaktansvärt av
missbruka dem.att

auktorisa-särskildbestämmelsersaknasnämnda fallUtöver omnu -
säkerhetsbranschen.iföretagtillstånd försärskiltochtion
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Kapitel 4

västeuropeiskanågraFörhållandena andrai
länder

viktigt beröradetframställningenfortsattadenFör attvaraanser
vissa delardet gällervästeuropeiska länder närförhållandena i några

brott.insatseroch frivilligasäkerhetsbranschen motav
iländer liknar någrasäkerhetsbranschen i dessaförFörhållandena

detannorlunda. Iförhållandena heltfallSverige. andrafall dem i I är
England,Danmark,ibeskrivning lägetföljande kort avenges

Österrike.ochTysklandNederländerna, Norge,Finland,
det gällerutförliggenomgående relativt närBeskrivningen är

Beskrivningenbevakningsföretag.tillmotsvarigheterländernas av
England.begränsad tilldockbrottsförebyggande åtgärder ärallmänna
deländeri andra ärvanliga mångaåtgärderSådana ävenär men av

England.omfattande isärskilttradition

Danmarkl

Auktorisation1.1

1986:266.lagvagtvirksomhets.k.Danmark reglerasI genom en
därverksamhet,lag omfattarDenna en person

med hundTV-övervakning elleranställda,själv,antingen genomgenom-
område, harområde vartill allmänhetenellerprivattillsyn överutövar

tillträde,
utför värdetransporter,-
skyddar andra personer,-

från eller inbrottsan-överfalls-alarmsignalerbehandlarochmottar-
läggningar eller

sådan verksamhetkontrollutövar av-
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Verksamhet inte yrkesmässig och verksamhetär utövassom som av
statlig eller kommunal myndighet omfattas reglerna endast i denav
omfattning justitieministern bestämmer.som

Justitieministern kan undantagsvis bestämma lagens regler inteatt
eller delvisendast skall tillämpas visspå verksamhet.en

Den eller ingår avtal här avsedd verksamhet skall hautövarsom om
auktorisation.

frånLarmcentraler, vilka larm vidaresänds till polisen, skall ha
särskilt tillstånd.

Auktorisation meddelas personer som

har danskt medborgarskap,
bor i Danmark
har fyllt 25 år,
inte omyndiga,äru
inte i konkurs,är
inte har förfallen skuld 50.000 kronor eller till deten om mer
allmänna

.
7 icke dömda förär något kan innebära fara förantassom en-

missbruk,
i övrigt kan8 bedriva verksamhet forsvarligpå mâde ochantas-
i överensstämmelse med god sed i branschen.

Auktorisation meddelas enligt uppgift rigspolitichefen.av

1.2 Undantag från villkor för aulaorisation

Kravet på dansk medborgare och bosatt i inteDanmark gälleratt vara
i den det följermån internationellt avtal eller justitieministernettav
har utfärdat bestämmelser det.om

3 Auktorisationens innehåll

auktorisationEn meddelas för bestämda former förverksamhet ochav
högst fem år. Auktorisationen kan gälla för eller flera polisdistriktett
eller för hela landet. Särskilda villkor för auktorisationen kan dessutom
ställas.

En auktorisation omfattar inte verksamhet platser dit allmänhetenpå
har tillgång mindremed det särskilt tillstånd till det. Detsammages
gäller användning hund i verksamheten.av

Justitieministern eller den fått särskilt bemyndigandesom av
ministern kan bestämma verksamhet inte får vissa platserpåutövasatt
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till.tillgångharallmänhetensom

personalGodkännande1.4 av

polischefengodkändskallföretagauktoriseratiPersonalen avett vara
skallFöretagetverksam.skallsökandendär dendistrikti det vara

avseddi häranställningförgodkändsörja för äratt personen
ålderUppnådd 18 års äranställs. ettverksamhet, innan personen

före-avslåsgodkännande kanEttanställningskrav. personenom
olämplig. Detövrigtidenneellerstraffregistretikommer ansesom

register.säkerhetspolisensikontrolldock inte någongörs
bestämmelsernafrånundantagmeddelakanJustitieministern om

delvis.ellerheltgodkännande -

England2

Bevakningsföretagen,2.1 m.m.

ochbevakningsföretagenförsärskilda reglerinte någraEngland finnsI
heller någraintefinnssäkerhetsbranschen. Detiandra företag

skallsäkerhetsföretagianställspersonalbestämmelser ettatt somom
skallpersonalenochlaglydnadtillhänsynmedkontrolleras att

förstraffregistretuppgifterfåintesäkerhetsföretag kanutbildas. Ett ur
anställd där.elleri företaget äranställasskallden som

det be-bestämtsuniformregelmässigtbärväktareEn avsom
inte någraharanställd. Denneväktarendär ärvakningsföretag

vidingripamöjlighetermaktbefogenheter attsärskilda utan samma
a citizensEngland talarvanlig medborgare. Ibrott ommanensom

takeanddodarethey toarrest so,arrest someone,mayanyone-
police.thethem to

och väktarebevakningsföretagreglerinte någrafinnsDet attom
polisen.medsamarbetaskall

i dettaintresseutredningardet tvåpågårdockbör nämnasDet att av
sammanhang.

påutredningtillsattharregeringenengelskaDen sersomen
anställningvidpåföljdsregisteruppgifterlämnamöjligheterna utatt ur
consulta-publicerautredningenuppgiftEnligt ettpersonal. avsesav

inom kort.paperwhitetion paper
direktivutredning medOffice tillsattHomeVidare har en

securityprivateof theexpansionof thelightin theexamine,to.
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industriy, the for and against Government intervention and othercase any
changes which might be made in the industry.

Utredningen Homeär Affairs Select Committee. Uppgifteren om
den kannär tänkas bli slutförd saknas.

2 Frivillig polis

Enligt uppgift förutsätter lagstiftningen polisväsendet, vilken till-om
kom i mitten 1960-talet, s.k. special constables skall finnasattav
vid sidan fullstidsarbetande vanliga poliser. Vi kallar dem special-av
poliser i det följande.

Specialpoliserna utgör poliser, tillgängligaär fören reserv av som
deltidstjänst. En sådan polis har befogenheter vanligsamma som en
polis inom det polisdistrikt där specialpolisen förordnats ävenmen an-
gränsande polisdistrikt. Eftersom polisdistrikten relativtär istora
England och Wales kan behörigheten för specialpolis omfatta etten

område.stort
Chefen för polisdistrikt Chief Constableett specialpoliserutser- -

i den omfattning chefen finner det behövs. Denne därvid hänsynatt tar
till den sökandes erfarenhet, skicklighet och utbildning ocksågörmen

vandelsprövning och undersökning i övrigt lämparen en om personen
sig för uppgiften. Den förordnas specialpolis träning isom som ges
polisarbete. finnsDet dock inte några regler innehållet ochom om-
fattningen utbildningen och träningen specialpoliser. Det ärav av upp
till chefen för distrikt bestämma vilken utbildningett krävs.att som
Det har denna utbildning och träning sinasagts på håll omfattaratt upp
till 18 dagar, i förlagdaregel till veckoslut.

Trots det inte frågaär anställning i vanligatt meningom utanen om
obetalt frivilligt arbete, har specialpolisenett fullt befogen-ut samma

heter vanlig polis och specialpolisen har uniform isom ären en som
likadan den vanlig polisstort sett bär. Polisledningen harsom som en

för specialpolisens åtgärder för dem vanligsamma ansvar som som en
polis vidtar.

Home Office har utfärdat rekommendationer användningenom av
specialpoliser, deras träning för polisarbete, m.m.

Antalet specialpoliser i England och Wales enligtär uppgift näranu
21.000. De förekommer såväl i tätorter landsbygden. Ensom
specialpolis finns i rullorna i tilltvå iår genomsnitt.tre

Home Office genomför kampanj via TV och andra media inu en
syfte öka antalet specialpoliser till omkringatt 30.000. Kampanjen
omfattar även s.k. Neighbourhood Constables, form special-en av
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förområdeinomarbetaskalldedock inte ettDetpoliser. är avsett att
specialpolis skallsådanAvsikten ärWatch.Neighbourhood att en

områdedettaInombosatt.ärområde därinomrekryteras ett personen
thebobbyuppgifterutföraochpatrulleraskall onensompersonen

specialpolisformdennakallaslandsbygdengjorde förr. Påbeat av
Constables.Parishför

fåansökt6.000till1995 lett atthade vårenKampanjen att personer
specialpoliser.bli

föruppgifternabeskrivningengjordadenframgårSom avnuav
svenskadetillmotsvarighetfrågadet intespecialpolisen är enom

ordningsvakterna.
tillställningaroffentligatillinte knutnauppgifterSpecialpolisens är

uppdrag är.ordningsvaktenssvenskedenobjekt såsomandraeller
andrafotpatrullering ochställetiuppgifter gällerSpecialpolisens

Även oftaststädernaispecialpolisernapolisuppgifter.enklare om
tillfällenandraellerveckoslutvidpolisvanligmedarbetar ensamman

de arbetardetförekommerförstärkningar, attbehövs ensam-detnär
alltidbestämsarbetaSättetlandsbygden.synnerheti att avma,

polisdistriktet.chefen för
ordningsvaktensvenskalön. DenalltidSpecialpolisen arbetar utan

frågaoftaersättning. Det är extraettregelmässigtarbetar ommot
arbete.vid sidanarbete annatettav

utbildasordningsvakten,svenskedenliksomSpecialpolisen, av
dessutombetalarPolisdistriktetkostnadsfri.Utbildningen ärpolisen.
sambandiexpenskaraktärkostnaderförersättningspecialpolisen av

specialpolis.tjänstgöringenmed som

polisstyrkorSärskilda3

tillhörbådapolisen,frivilligadenochvanligadensidanVid somav
polisstyrkorantalfinns detOffice,för Homeverksamhetsområdet ett

Britishbl.a.gällerområde. Detdettainomhemmahörintesom
LondonofPolice, PortDefenceofMinistryPolice,Transport

Royal Parksoch ThePoliceLiverpoolofPolice, PortAuthority
mindreantal andra,finns dessutomConstabulary. Det grupperett men
anställdapoliser, ärviexempel kan nämnaSompoliser. av ensomav

anställdapoliseroch ärparkeringspolisermyndighetlokal avsomsom
fåtalEttinom hamnen.ordningshällningförhamnmyndighetmindreen

harmångaflerpoliser eller40bestårmindredessa menavgrupperav
mindre numerär.långten

Officeförverksamhetsområdet Homeiinte ingårpoliserDe som
befogenheter.begränsadehar
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2.4 Crime Cancern

Regeringen bildade år 1988 Crime Concern, är oberoendesom en
organisation, närmast stiftelse, för brottsförebyggande åtgärder.
Organisationen bildades för främja utvecklingen lokalaatt brotts-av
förebyggande åtgärder och aktiviteter såsom Neighbourhood Watch
grannsamverkan och Crime Prevention Panels Brottsförebyggande
grupper.

Crime Concern får bidrag från Home Officeett med f 500.000 per
förår bl.a. kunnaatt

utveckla metoder för bryta brottskurvan och föratt höja säkerhe-nya att-
i lokalsamhållet,ten

genomföra prövade och testade program,-
konsulthjälp till lokala myndigheter och andra lokala inomge den- organ

offentliga sektorn,
främja brottsförebyggande arbete utgivning publikationer ochgenom- av

anordnande konferensergenom av
intressera näringslivet i det brottsförebyggande arbetet-

Organisationen får bidrag från andra hållstora Homeän Office. För
belysa omfattningen dem kanatt organisationennämnas lär haattav

delat 3.000.000f stöd tillut antal lokala brottsförebyg-ett stortsom
gande projekt under budgetåret 199394.

5 Neighbourhood Watch

Neigbourhood Watch tillkom år 1982 och i flera avseende motsvarar
den grannsamverkan brott förekommer i Sverige.mot Sedansom nu
år 1982 har denna form frivilliga brottsförebyggande insatser iav
England vuxit snabbt och omfattade i januari 1995 130.000 projekt

direkt berör 5.000 000över hushåll. Enligt uppgift visar dennasom ut-
veckling på intresse hos allmänhetenett delta istort det brotts-att
förebyggande arbetet och i åtgärder för minska allmänhetens rädslaatt
för brott.

Medlemmarna i projekt för Neighbourhood Watchett utgörs av
boende inom mindre område. Den lokalaett polisen de boendeger
råd avseende verksamheten i projektet stöder dessutom projektenmen
administrativt. Polisen hjälper exempelvis till med utgivningen ettav
informationsblad till medlemmarna i projekt, lämnar uppgifterett om
den brottsliga verksamhet förekommer inom verksamhetsområdetsom
för projektet och angränsande områden. Men polisen lämnar inte
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förutsättsDetverksamheten. atttillbidragekonomisktallmäntnågot
driftenförbehövaskansig deskaffar avprojektvarje somsponsorer

övrigt.projekteti
fåskallWatchNeighbourhoodförarbetarOffice attHome

huvudsakligen sketthittillsharspridning. Det genomytterligare
aktiviteter.följande

isamordnareförhandbokförkostnadernaförOfficeHome ensvarar- CrimeutvecklasHandbokenWatch.Neighbourhoodavseende avprojekt
Concem,

denWatch iNeighbourhoodspaltsärskildOffice harHome omen- förpolisstationerallatillsändsochministeriettidning utger somsom
tillävenWatchNeighbourhoodförprojekttillspridning menvidare

projekt,brottsförebyggandeandra
varje åranordnarCrime ConcernkonferensstöderOfficeHome somen- Watch.Neighbourhoodavseendeprojektideltagareför

NeighbourhoodkonferensveckolånganordnatOffice harHome en -- syftet medhuvudsakligaLondon. Detinovember 1994iWeekWatch - förbättraochprojektbildandetfrämjakonferensen att nyaavvar
brottsför-andraochprojektenmellanochprojekteninomsamarbetet

byggande grupper.
hållitskonferenserregionalafemharveckokonferensenVid sidan av

särskildaOfficeutdelade HomekonferenserdessaUnderpå tema.samma
projekt.i sinaframgångsrikasärskiltvarittill demmedaljer som

frivilligadenbeträffandereglersärskildanågraintefinnsDet
här.verksamhet avsessom

betydelsenallmänhetenpå informera omattRegeringen stortsatsar
också tillsyftarKampanjenåtgärder.brottsförebyggandefrivilligaav

ochaktivablirså medborgarnaattityder att merallmänhetensändraatt
andraochpolisnågotåtgärderbrottsförebyggande somsominte ser
sikteendastinteKampanjenför. tarskallmyndigheter svaraensamma

specialpo-rekryteringockså ökadWatch avNeighbourhoodpå utan en
brott.insatserfrivilliga motandraochliser

PanelsPreventionCrime2.6

sådan1968. Ifunnits sedanharPanels gruppPrevention enCrime
finnsDetkommun.iintressenolikaför många eningår representanter

dem800Wales.ochEnglandi var1200 sådana avöver gruppernu
Panels.Youthss.k.1995våren

brotts-diskuteraförregelbundetträffas attiMedlemmar gruppen
nåförverksamhetsområde attinomåtgärderförebyggande gruppens

försökerDeproblem. attaktuellapålösningarpraktiskatillfram
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sådana för den lokala polisenpresentera eller andra lokala myndig-
heter.

Eftersom lokalaär angelägenheter har Home Officegrupperna rena
inte meddelat några rekommendationer avseende verksam-gruppernas
het. fårDe ekonomiskt stöd från olika källor på lokal nivå, ofta från
företag. Stödet varierar från kommun till kommun.

Crime Concern har publicerat folder med titeln Attractingen
Business Sponsorship med rekommendationer hur börom grupperna
förfara i kontakterna med tänkbara till olika brottsförebyg-sponsorer
gande projekt.

7 Youth Crime Prevention Panels

Youth Crime Prevention Panels är särskild form brottsföre-en av
byggande Medlemmar i dessa elever iär skolor ochgrupper. ung-
domsklubbar. Gruppernas verksamhet syftar bl.a. till ökaatt unga
människors intresse för brottsförebyggande åtgärder. Grupperna tar

aktuella ämnen, graffiti, skadegörelseupp och mobbing isom
skolorna, de katalogergör verksamheteröver intresse för ungdomarav
i verksamhetsområden och anordnar aktiviteter förgruppernas skolung-
domar under skolferierna.

Home Office har Crime Concern särskiltuppmanat intressera sigatt
för ungdomars brottsförebyggande arbete. Crime Concern har därför

nationella och regionala konferenserarrangerat för ungdomar. Crime
Concern har vidare handbok med titeln Tacklinggett ut Youthen
Crime A Practical Guide med översikt över ungdomsprojekten-
inom England och Wales. Avsikten med handboken är spridaatt
kunskap olika projekt och främja bildandet projekt.om att av nya

Crime Concern har vidare på tidning försatsat ungdomar i åldernen
12 16 år. Den sprids gång varje termin till alla elever i mellan-en-
och högstadieskolor gymnasier. Syftet medsamt tidningen är att
intressera ungdomarna för brottsförebyggande arbete, särskilt verksam-
het i Youth Crime Prevention Panels.

Crime Concern, företag, anordnadesponsrat ett understortav
hösten 1994 tredagarskonferens för Youth Crime Prevention Panels.en
Vid detta tillfälle annonserades femårsprogram, f 125.000,ett värt för
uppbyggnad s.k. Youth Action Groups iav allanya grupper - -
mellan- och högstadieskolor gymnasier i England ochsamt Wales.
Antalet sådana skolor omkringär 5.400.
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Watch8 Business

andraskadegörelse ochuppgift stöld, anlagda bränder,Enligt kostar
för deltavarjenäringslivet miljontals pund år. Intressetbrott attmot

företagen.därför bland Ettinsatseri brottsförebyggande är stort
ikallas Business Watchföretag samarbetar i vadantalökande som

förstaanlagda bränder. Detminska främst inbrotten ochsyfte att
1995 antalet1985 och ijanuarislag bildadesprojektet detta år varav

alltid i projektPolisen deltar300 i England och Wales.omkring av
Londonpolisen har bl.a. gjortflera bildas.arbetar fördetta slag och att

förProtecting BusinessBusinessvideo Business Watch atten ---
Businessförklaras syftet medmarknadsföra idén. videonI ett
vadprojekt bör bedrivas ochverksamheten i sådantProject, hur som

gjort folder påLondonpolisen har vidarekan uppnås. temasammaen
med näringslivet.polisen i kontakternaanvändasatt av

slag ochprojekt här aktuelltarbetar också medCrime Concern av
projekt.bildandetsin verksamhet främjasöker iatt av nya

Finland3

Bevakningsföretag och väktare3.1

bevaknings-bevakningsföretag får endast1983:23Enligt lagen om
tillstånd krävstillstånd till det. Förerhållitföretag drivas denav som

samfund.visst finsktfinsk medborgare ellersökandenbl.a. äratt
inträdetill Finlandsändras med hänsyni den delenLagen kommer att

i EU.
enligt lagen sådanbevakningsföretagdrivandeMed avsesav

uppdragsavtal och bestårförvärvssyfte baserar sigverksamhet i påsom
personligaskyddandeegendom eller någonsi bevakning avav

ordningsvakter.tillämpas inteintegritet. påLagen
väktaregående befogenheterväktare längre änl Finland har enen

från bevakningsom-väktareEnligt § lagen hari Sverige. 4 rätt atten
skalltillstånd, områdetvistas däravlägsna denrådet utan omsom

inom området hareller vistelserättenenskild plats omsom enanses
bevakningsområdetmyndigheterna.beslut Frånbegränsats genom av

paragrafenligtfår väktarefrån omedelbara närheteller dess sammaen
grunder kan misstänkas kommasannolika göraavlägsna den på attsom

tillmed hänsynbevakningsobjektet ellersig skyldig till brott mot som
uppträdande kan förmodashotfulla eller högljuddavåldsamma,sitt

bevaknings-eller säkerheten påorsaka störningarkomma äventyraatt
området.

utbildning väktarenuvarande reglerEnligt uppgift kommer avom
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i lagen och dess följdlagstiftning över.att ses

2 Larminstallationsföretag

finns enligt uppgift inte lagstiftningDet någon reglerar verksam-som
heten vid larminstallationsföretag. Larminstallationer utförs regelsom

bevakningsföretag.av

3 larmcentraler

verksamhet faller under bevakningsföre-Larmcentralernas lagen om
tag.

4 Ldssmeder

finns inte lagstiftning gäller lâssmedsverksamhet.Det någon som

Ordningsvakter5

enligt uppgift inom kortEn lag ordningsvakter kommer attomny
utfärdas. förordning offentligaDen skall nuvarande lag ochersätta om
nöjestillställningar.

viss övervakning allmän ordning ochDen lagennya avser av
säkerhet ordningsvakt enligt lagen sammankomster, lagengenom om
1973:606 friluftsliv och inkvarterings- och näringslivsstadganom
1991:727. vissa uppgifter enligt affarsväktarlagenLagen ävenavser
1983:237 och sjömanslagen 1978:423.

Ordningsvakten förordnas polismyndigheten dennes hemort förpåav
minst fem iår taget.

Liksom i Sverige ordningsvakten underställd polisen. Ordnings-är
vakten skall tillställning iaktta order och anvisningarunder en av
polismyndigheten. Ordningsvakten skall i tjänsten ha sig ett

ha sig ordningsvaktskort, utfärdatemblem. Han bör vidare på s.k.ett
polismyndigheten. skall visasDet på begäran.av upp

ordningsvakt enligt neka tillträde tillEn bör den lagennya en person
tillställning berusad eller påverkadsåären om personen av annan

riskera ordningen underdrog han kan tänkas och säkerhetenatt
tillställningen.

Ordningsvakten har dessutom tillträde:nekarätt att en person
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anledninguppträdande hartidigaredennesgrund attpå1 avmanom
underoch säkerhetenordningenhotkanmisstänka han motettatt vara

tillställningen
deltagandeställt förhararrangörenuppfyller de kravintedenne2 somom

bestämmelserbrottsbalkensenligtdiskriminerandeintede kraven äroch
eller

föremål ellermedfördennemisstänkaanledninghar3 attattmanom
förbjudit.hararrangörernain ellerlagligen får förasinteämnen somsom

och desstillställningenfrånvidareOrdningvakten har rätt att
närhet avlägsnaomedelbara en person

i dess närhettillställningen elleri tillstånd störberusat personera som
våldsamtuppträderelleroch för oväsenuppträder hotfulltb somsom

säkerhetordning ochinstruktioner för allmänöverträder gällandeoch
tillställningenunder

gripaförhållandenvissavidare underOrdningsvakten kan en
polisen eller,tillöverlämnasomedelbartskallDennestörande person.

förvar.iinte kan ske,det tasom
beslagtaförhållandenvissaunderharOrdningsvakten rätt att

tillställning.offentligvidföremål eller ämnen en

4 Nederländerna

säkerhetsbranschenreglerarlagfinnsNederländernaI mensomen
utförs andra.säkerhetsåtgärderockså avsom

säkerhetsbranschen skalliarbetardenGenomgående gäller att som
be-gäller allaKravetjustitiedepartementet.auktoriserad avvara

värde-koncernarbetar inomdemvakningsföretag även ensom --
auktorisationpåprivatdetektiver. Kravetochlarmcentralertransporter,

företagAntaletsedan.omkring årförprivatdetektiver tillkom ettav
1.000.omkringauktorisationmed är nu

tillämpning.från lagensundantagnaoch kommunStat är
införa reglermöjlighetenligt lagenharDepartementet att om

fallEttsäkerhetsområdet.företeelser påauktorisation för som nunya
vakthundar.företag hyraktuellt gällerär utsom

NeighbourhoodförtillståndjustitiedepartementetsförutsätterLagen
kaninsatserfrivilligaföräldravandringar och andraWatch, som

inte söktsdocktillstånd harbevakning. Några sådanabetraktas som
meddelats.helleroch inte

alarmcentralvidellerväktarearbetaDen att ensomsom avser
intresseradefår denutbildningenför det.utbildad Denmåste somvara
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skaffaregel sig före anställning i säkerhetsbranschen vid särskildaen
skolor, i regel vid kvällskurser. Den arbeta inomattsom avser
säkerhetsbranschen vidaremåste ha godkännade polismyndighet.ett av
Vid prövningen straffregistretutdrag inte misstankeregis-görs ur men

eller säkerhetspolisens register.ter
Väktare och andra i säkerhetsbranschen har inte några helstsom

polisiära befogenheter. får inteDe bära batong eller annat vapen.
Väktare skall uniformerade enligt regler somjustitiedepartementetvara
meddelat.

5 Norge

Polisväsendet i Norge mycket decentraliserat jämfört med detär
svenska polisväsendet. Trots det det mindremångaär tätorter som
saknar polis. l dessa det vanligt ordningsvakter förordnasärorter att
för olika offentligaslag tillställningar. En ordningsvakt har i stortav

uppgifter och befogenheter svensk ordningsvakt.samma som en
I Norge finns det sedan 1988är bestämmelser bevakningsföretagom

och väktare. Bestämmelserna intagna i loven 1988:29är om
vaktvirksomhet och Justis- Politidepartementets föreskrifterog om
vaktvirksomhet, meddelade den 25 augusti 1989. Dessförinnan fanns
inte bestämmelser inågra lag eller i departementsföreskrifter som
särskilt reglerade bevakningsföretagen vaktselskapene och deras
verksamhet. Vid det utredningsarbete föregick tillkomstensom av
lagstiftningen deltog företrädare för bl.a. Norske Vaktselskapers
Landsforening och Landsorganisasjonen.

följandeI det berörs antal bestämmelser intresse iärett som av
detta sammanhang.

Lagstiftningen5.1

tillämpningsområdeLovens

Loven gäller yrkesmässig vaktvirksomhet, där en person

antingen själv,a anställd eller bruk TV-övervakninggenom genom av-
tillsynutövar över privat omrâde eller tillomrâde vilket allmänheten

fri tillgånghar
utförb kontrolltjänster-
utför värdetransporterc-

d personskyddutövar-
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eller inbrotts-från överfalls-och behandlar alarrnsignalere mottar-
alarmanlåggning eller

underutför kontroll verksamhet nämnts a e.f somav --

nabohjelpegenvakthold för ellerför ellergäller inteLoven
omfång eller litensporadisk litevaktoppdragandra motart,av

godtgÖrelse
.

lovenTillstånd enligt

vaktvirk-ingår avtalellerEnligt lovens 2 § skall den utövar omsom
eller ingår avtalföretagha tillstånd till det. Isomhet utövar omsom

sådant tillstånd.daglige ledaren havaktvirksomhet skall den ett
tillTillstånd kan person somges

myndig norsk medborgarea är
i landethar fast bostadb

har fyllt 21 ârc
vandeltillfredsstillended har

vaktvirksomhetoskicket till kunna utövaför övrigt intee attanses vara
med god sed i branschen.forsvarlig i överensstämmelsernåtepå

ifrån kraventilsier det, kan undantagsärlige forhold görasNär
c.a, b och

frånden platsvaktvirksomhet polismästaren påTillstånd till ges av
kan bestämmaverksamheten skall bedrivas. Departementetvilken att

polismästare.tillståndet skall annanges av en

Innehåll tillståndet enligt loveni

förvaktvirksomhetför bestämda formertillstånd kanEtt ettavges
förvillkortillståndet kanpolisdistrikt. närmareeller flera I anges

verksamheten.utövandet av

anställdalovenenligt påKrav

tillfredsstillendehaomfattas loven skalli företagAnställda avsom
ha fylltvaktvirksomhet skall dessutomvandel. Anställd utövarsom

vaktvirksom-anställd itillståndet skall tillseInnehavaren18 år. attav
föreskrifterna till den.i ochuppfyller kraven lovenheten
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Upphörande återkallelseoch tillstånd enligt lovenav

Ett tillstånd upphör gälla innehavaren tillståndet dör, går iatt om av
konkurs, inte längre norsk medborgare inte fast ieller har bostadär
Norge.

tillståndEtt kan återkallas den myndighet har tillståndetgettav som
tillståndets innehavare eller anställd har gjort sig skyldig tillom

särskiltöverträdelse viktiga villkor för utövandet tillståndet ellerav av
bestämmelser lagts fast i loven. gäller villkorenDetsammaav som om

för tillståndet inte längre uppfyllda.är

jöresknjter5.2 Departementets

föreskrifter till ViktigaDepartementet har meddelat loven.nämntssom
bestämmelser i detta sammanhang är.

former verksamhetTillstånd för bestämda av

Tillstånd för bestämda former vaktvirksomhet och för närmareges av
geografiskt område. polismyndigheten ställaUtöver detta kanangett

förhållandenade villkor de lokala kräver.som

Polisregisterutdrag för vandelsprövning

den anställdesden fått tillstånd enligt loven skall värderaNär som
arbetsgivaren begära uttömmande politiattest hosvandel skall s.k.

norska straffregist-polismyndigheten. Politiattesten utdrag detär ett ur
påföljderinnehåller uppgifter och inte i någotUtdraget endastret. om

uppgifter säkerhetspolisensfall misstankar brott ellerom om ur
register. uttömmande längre tidMed utdrag änettavses som avser en

vanligt utdrag.ett

Utbildning utför vaktqänstav person som

efter påbörjadPersoner utför vakttjänst skall inom månadersexsom
anställning obligatorisk grundutbildning 80 timmarha genomgått påen

skall hai tillståndshavarens regi. Utbildningsprogrammet, som en
den polismyndig-praktisk och teorietisk del, skall godkäntvara aven

eller dethet tillståndet. För särskilda slag uppdrag närgett avsom
finns polismyndigheten specialutbildning ellerbehov det, kan krävaav

föreligger, kan polismyn-ytterligare utbildning. Om särskilda skäl
digheten undantag från de utbildningskrav här berörts.göra som
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Uniform

polismyn-godkänduniform,skall bäravaktjänstutförPersoner avsom
medförväxlasinte kunnaföreskrifternaenligtfårUniformendigheten.

före-uppgifttydligmedförseddskalloch denpolisens omenvara
särskilda skälOmsidan bröstet.vekteroch vänstratagsnamn av

bärainte behöveranställdmedgepolismyndighetenkanföreligger, att
uniform.

Legitimationshandling

legitimationshandling,medföraskallvakttjänstutförPersoner ensom
Legitima-polismyndigheten.godkändochföretagutställd berört avav

polisen.visas begäranskall påtionen av

Beväpning

dock,obeväpnade. kan närDeskallutför vaktjänstPersoner varasom
vakttjänst kanspeciellVidmed batong.försesdet,krävertjänsten

polismyndigheten.särskilt tillståndefterfå bärasäven avgasvapen
ibestämmelsernaenligttillstånd bärakanPerson att vapenges

myndighetentillståndsgivandeskall denOm det sker,vapenloven.
förvaringengälla förskallbestämmelsergodkänna desamtidigt som

dem.och bruketdemi bruketutbildningen avavvapnen,av

Erfarenheter5.3

inteSverige deniområde ängäller störreLagstiftningen avserett men
Någranyckelbarer.låssmeder ochsäkerhetsbranschen,ikonsulter

till-tiden föraktuella vidintedessabeträffandefrågor grupper var
intefrågorsådanauppgiftEnligt någralagstiftningen. ärkomsten av

heller.aktuella nu
definerasinte behövt när-enligt uppgiftbevakning harBegreppet

egenvakthold,förgällerlagstiftningen intesannolikt därför attmare,
omfång ellersporadisk litevaktuppdragandranabohjelp eller art,av

gottgörelse.litenmot
ifrågasattsäkerhetsbranschenaktiviteterhar någraKommunerna som

brandförsvarsen-antalfall gällersådanttillståndspliktig. Ett ettvara
människor ochäldrelarm hosinstalleringförheter svarat avsom

be-falla underhar intefallfrån dem. Dettamottagit larm ansetts
i lagstiftningen.stämmelserna

företag.mindre Ettvidare fångatharUndantagsbestämmelserna upp
verksamhetsinriktatserviceföretaggällerfall prövats ett somsom

snöskottningolika uppgifter,omfattar litetServicenpå hytteägare. som
används.då den intevintertid vid tiderhyttanoch tillsyntak avav
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Uppdraget har sommartid tillsyn visstoch underhåll. Servicefö-avsett
har inte behövt söka tillstånd för sin verksamhet. har inteDenretaget
falla in under loven, kanske främst därför företaget tagitansetts att

förbetalt varje enskild tjänst för sig därföroch det be-att rena
vakningsarbetet har falla under liten gottgörelse.ansetts

Säkerhetsbranschen och de fackliga organisationerna inom detta
framförtområde har önskemål ändringar på antal punkter. Enettom

sådan punkt gäller centralt datoriserat register alla erhållitöverett som
tillstånd enligt lagstiftningen. Registret tänkt komplementär ettsom
till de register förs i 52 polisdistriktende i Norge. I det centralasom
registret skulle allmänheten lätt kunna kontrollera företag harettom
tillstånd. Registret kommer enligt uppgift inte ha några uppgifteratt

väktare och andra anställda i företagen. dock inteDet klartärom om
och hur föreliggande önskemål tillgodoses.skallnu

Det dock redan bestämt departementetär skall företaatt en
utredning s.k. privat efterforskning detMed främst olikaom avses
former verksamhet privatdeckare och där verksamheten bl.a.av som

sikte utredning brottsliga förhållanden.påtar av
Om Norge skulle ha gått med i EU skulle bestämmelserantal iett

loven ha behövt ändras krav norskt medborgarskap för tillstånd,på
etc. Uppgifter det har lämnats i enkät Riks-påettom svar en som
polisstyrelsen har gjort och redovisat RPSi 1994:4rapporten rapport
Ökad säkerhet vid värdetransporter, sid 113 ff.

6 Tyskland

Tyskland federation eller länder.är På federal nivå finnsstateren av
inte någon lagstiftning säkerhetsföretag och väktare. Enligt denom
federala konstitutionen gäller Polizeisachen sind Ländersachen.att
Säkerhet och väktare betraktas polisfrågor.som

Enligt uppgift saknas särskild lagstiftning säkerhetsföretag ochom
väktare i idelstater Tyskland. finnsDäremot det regel särskildsom
lagstiftning utövning vissa yrken. I den lagstiftningen finnsom av
regler bevakningsverksamhet.rör utövare För tillsynensom av av
företagen industri- och handelskamrar.svarar

l Baden-Würtenberg frågorhar reglering Säkerhetsbranschenom av
varit i landets Landtag i november 1994. har bl.a.Där ställtsuppe
frågor företagenhur många vilka villkor gäller förär, attom som
driva verksamhet i säkerhetsbranschen Wach-, Schutz- und Sicher-
heitsbereich och vilka krav ställs på personal i sådana företag. Ensom

anledningarna frågornatill lär antalet anställda inom säker-attav vara
hetsbranschen i hela förbundsrepubliken antalet poliserär större ännu
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Tyskland.i hela
Baden-förhållandena iutredningharsammanhangetdetI aven

lagstiftningfinnsBaden-WürtenbergIWürtenberg presenterats. en
Tyskland.länder iandrailiksomyrkenvissautövning avom -

1994 såi novemberdock ändratshardelstati nämndaLagstiftningen
dennaenligttillstånddenmöjligt förärdet gersomatt numera

utdragbegäradenefterlevnadentillsynhar attlagstiftning och avav
förBundeszentralregisterTysklandikriminalregistretcentraladetur

personal.ledningsåväl företagets som

Österrike7

hellerinteÖsterrike, finnsTyskland,liksomfederationärl ensom
ochoch väktaresäkerhetsföretaglagstiftningfederalsärskildnågon om

nivån.delstatligadengällerpolisen. Det äventillförhållandederas
beteck-medlagyrkesutbildning ireglerfinns detDäremot enom

förordningfinnsdentillanslutningGewerbeordning. I omningen en
Berufsdetektive. DenBewachungsgewerbe och avsersomomannanen

detektivbyråellerlarmcentralbevakningsforetag,bedriva enett enatt
författ-nämndaiutbildningdengenomgåttskall ha anges nusom

Bezirks-myndighetdettillstånd tillbehövsningar. Därutöver av en
sökandesdenkontrollerasprövningenmedsambandwachsbehörde. I

laglydnad.
tillståndinte någotdockkrävsföretagavseddai häranställningFör

alltiddocklärföretagsådantmyndighet. Ettgodkännandeeller enav
Enligtstrafflöshetsintyg.visaskallanställsden ettkräva att uppsom

utdragfåprinciphelst ikan ettlagstiftning urgällande somvem
honom.registreratfinnsvadstraffregistret över omsom
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5Kapitel
Ordningsvakterna

Bakgrund1

i lagenbestämmelserreglerasverksamhetOrdningsvakternas genom
1980:589ordningsvaktsförordningenordningsvakter,1980:578 om

FSRPSrådallmännaochföreskrifterRikspolisstyrelsensoch
1994:122SOUdelbetänkandetordningsvakter. Iangående1986:58

dessaredovisatutförligtvilokalsamhället har nuibrottTrygghet mot
ordningsvakter.bestämmelsergällande om

vilkautredningen,tillframförtsharönskemålolikaradEn
del harEnordningsvakterna.regleringeniändringarförutsätter av

tillkommitharandradelbetänkande, senare.utredningensiredovisats
villregleringnuvarandeiändringarvilka somin påvi gårInnan

synpunkterochönskemåldesammanfatta somkortfattatvivillföreslå,
fram.kommit

Önskemål bristeroch2

polisdistriktfleraförgällabörförordnandeEtt-

reglernuvarandeOR börRiksorganisationOrdningsvaktemasEnligt
inteexempelvisDet ärpolisdistrikt över.förordnande sesett perom

polisdistriktvarjeiförordnandenhamåstetâgvakterSJrimligt att :s
tågett passerar.som

Riksidrottsförbundet.framförtsharsynpunkterLiknande av
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Det område förordnandet bör preciserasavser-

Den avgränsning i förordnandegörs enligt OR iär regelettsom nu
oklar. Det finnasmåste bättre uttrycksätt omedelbar närhet.änett
Om det exempelvis händer något utanför staketet, skall ordningsvakten
då ingripa Polismästarna i landet tolkar bestämmelserna olika.

Polisen bör fördela ordningsvakterna på uppdrag-

Polisen fördelar inte ordningsvakterna olikapå uppdrag. En uppdrags-
givare vänder sig enligt Ordningsvakternas Riksorganisation OR ofta
direkt till och ordningsvakt. Det kan enligt OR leda tillen samma
olämpliga bindningar. OR vill därför ordning där polisen anvisarse en
uppdragsgivaren ordningsvakt.en

Utbildningen för ordningsvakterna bör förbättras-

Utbildningen för ordningsvakter bör enligt SWESEC förbättras, inte
minst på grund de polisiära befogenheter ordningsvakterna har.av som

Utbildning till ordningsvakt polisenänav annan-

Ordningsvaktsutbildning bör enligt SWESEC kunna integreras i
grundutbildningen för väktare så dessa, lämpligt,så kannär äratt ges
förordnanden befogenheteroch ordningsvakter.som

I framställan till Rikspolisstyrelsen har Transportfackens Yrkes-en
och Arbetsmiljönämnd 7YA begärt tillstånd i regi utbilda ord-att egen
ningsvakter. Rikspolisstyrelsen har förklarat inteden kan medgeatt
dispens från bestämmelserna polismyndighet skall utbilda ordnings-att
vakter och samtidigt framhållit ordningsvakter enligt styrelsensatt
mening skall utbildas polismyndighet.av

iTYA har sedermera skrivelse till Justitiedepartementet hemställten
dispens från Rikspolisstyrelsens föreskrifter utbildning ord-om om av

ningsvakter.
Genom beslut den 15 september 1994 har regeringen avslagit fram-

ställan. Regeringen har därvid framhållit frågor bl.a utbildningatt om
ordningsvakter utreds Trygghetsutredningen och regeringenattav av

denna bakgrund från Rikspolisstyrelsensnågramot ansett att avsteg
föreskrifter i inte då bordeämnet göras.

En liknande framställan har gjorts Säkerhetsutbildning AB.av
Regeringen har beslut i maj 1993 avslagit framställan ochettgenom
framhållit frågan utbildning ordningsvakter utreds.att om av
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ordningsvakternaochpolisenmellanSamarbetet

polisstatio-tillordningsvakt gärenligt ORförekommerDet att neren
01.00 eller21.00 kl.kl.regel mellanligger isitt Detföre pass.nen -

ordningsvaktenvidareförekommer02.00. Det21.00 kl.kl. att-
slut.medsambandipolisentillsin passetsskriver senastrapport

blirdennaförordarORordning.braenligt OR attDetta är en
kan hapolisenerfarenhetharOrdningsvakternaobligatorisk. stor som

sig vilkaexempelvis lärtharOrdningsvakterna sompersonernytta av.
tillställningar.andraochdiskotekenvidför bråkentenderar att svara

med dehändervadordningsvakternafår aldrigEnligt OR veta som
ordnings-Såpolisen.tillde lämnar över snartärenden somsom

devilldetyst. Men gärnablir det vetavakterna lämnat över, om
för-elleruppmärksammade skallvillgjort Derätt. veta vara merom

sitt arbetssätt på sätt.ändra annat

vaktuppgifterutföra enbartskallordningsvaktEn-

ord-används enbartordningsvakterväsentligtenligt ORDet är att som
allehanda andrautföratvingasinte dessutomoch deningsvakter attatt

andraviktigt intedet ocksåORuppdragsgivaren. attuppgifter anser
detordningsvaktsuppgifter. Numera ärföranvändsordningsvakterän

personalanställerrestaurangägare ävenvanligtORenligt annanatt en
ordningsvakterexempelvis tvåförordnarPolisenuppgiften.för men

behövsdetuppgiften. ORandra föranställer attävenkrögaren menar
sidanmellan åskillnadklardefinition görlegal enaensomen

hjälpauppgiftvärd medochdörrvaktandra attoch denordningsvakt
till rätta.gästerna

behörighetshandlingIdentitets- och

brist-ORenligtordningsvakt ärförbehörighetshandlingNuvarande en
för-i stället haOR villvanlig skrivelse. ettHandlingenfállig. är ennu

skallldentitetskortetfoto.medidentitetskortformiordnande ettav
poli-ellerallmänhetenvisaskall vaktensynligt. .Detinte bäras omupp

ordningsvaktsbrickorORenligtförekommerbegär det. Det attsen
Iordningsvakt.förordnandenharinteanvänds sompersoner somav

saknarpersonaltillbrickornaenligt ORlånasoseriösa företag ut som
försigdenKontrollen attförordnande. utsådant att varagersomav

bli bättre.enligt ORdet, måsteverkligenordningsvakt är
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Användning ordningsvakter vid tunnelbananav-

Stockholms Lokaltrajik SL har framhållit nuvarande ordning föratt
användning ordningsvakter vid tunnelbanorna i Stockholms län inteav
fungerar bra.

Polisen i princip för ordningshållning på tunnelbanetågen, påsvarar
och i biljetthallar vid tunnelbanestationerna utanförsamtperronger

stationerna.
Ordningsvakternas arbetsområden har dock i förordnandena

begränsats till biljetthallar. Ordningsvakterna får inte verksammavara
på och i tågen.perronger

SL dessa förordnanden leder till orimliga konsekvenser närattanser
ordningsstörningar inträffar på och i tunnelbanettågettperronger som

stilla vidstår Ordningsvakterna får då inte ingripa, trotsen perrong.
de vad Allmänhetenpågår. förstår inte varför intedeatt ser som

ingriper.
SL har därför i kontakter med utredningen begärt de nuvarandeatt

begränsningarna bort och SL möjlighet användaäventas att attges
ordningsvakter på och i i den utsträckningtågen, SLperronger som
bedömer det nödvändigt för SL skall kunna hålla ordning i tunnel-att
banorna föroch trafikanterna på tunnelbanorna skall färdaskunnaatt
säkrare vid alla tider dygnet.på Den här möjligheten SL ävenanser

vikt för företaget skall effektivarekunna föränstor attvara av
närvarande förhindra klotter och skadegörelse i tunnelbanenätet.annan

S.k. frilansverksamhet bör inte tillåtas-

Bevaløtingqföretagens Riksförbund har i skrivelse till framhållitoss
ordningsvakterna generellt bör organisatorisktatt återfinnas inom

för auktoriserade bevakningsföretag och inneha grundutbildningramen
väktare. Som skäl anförs bl. väktare har väsentligt bättreattsom a.

förutsättningar lösa uppgifterna frilansare. Samtligaän utövareatt
bör enligt förbundet omfattas regelsystem.av samma

Glesbygdsfrågorna-

Enligt OR ordningsvakterna i glesbygdär outnyttjad I ställeten resurs.
för utnyttja dem, har polisen tagit ifrån dem möjligheternaatt att
trañkdirigera. Ordningsvakterna skulle kunna rycka på i gles-orter
bygden där intedet finns polis. Det skulle kunna vid särskildagöras
tillfällen inte polisen harnär och dessutom kortpå varsel.resurser



Ordningsvakter-na 135Kapitel 51995:146SOU

uppfatt-gånger möttmångautredningenharkartläggningsarbetetI
hållmångapolisen påföreträdarekommunalafrämst attfrånningen

gradrimligupprätthållaförtillräckliga avattinte har enresurser
intemedborgarnaföljdfå tillbl.a. att serDetpolisiär närvaro. anses

alltfördet kanochönskvärt taskulledet attoftapoliser så varasom
utryckning.vidplatspåpolisen ärtid innanlång

iglesbygdslänfrånpåtalatsminstinteharförhållandenDessa
hög. Pro-särskiltsig inteforochidärBrottsligheten ärNorrland.

forexempelvistillkallas, attbehöverpolisenstället näriblemet är att
hjälpförellerordningsstörningeller attbrottpågående geingripa mot

fortidorimligt långsällanintedetallmänheten, såservice åteller tar
demednaturligtvishängerfram. Dettakommapolisen sammanatt

fleraellermedpolisdistrikt ettstorI ytaavstånden. somett enstora
enstakaendast någonovanligtintedetdelsödra är attlandetsilän
blir dåutryckningvidFramkörningssträckornatjänst.ipolispatrull är

personal-Ändå sig haoch föripolisdistriktetkanlånga.orimligt en
relationiSydsverige,vanligt i sattvad ärstörre änstyrka är somsom

befolkningstalet.till
frånlandet, såsomdelarfrån andraocksåpåtalatsharProblemet av

långa ävenavståndentransportproblemen gördärskärgårdsområden
harproblemLiknandesåinte äri kilometer stor.sträckan mättom

uppfattarvii länbelägnaavsidesfrånpåtalats orter annarsockså som
tätbefolkade.som

räddningstjänstenkommunaladenframhållitsharhållflera attFrån
sammanhanget.ikunnaskullefördel utnyttasmedär somresursen

vilket ärlandet,i800 platserstationer påharRäddningstjänsten ca
Persona-polisstation.medantaletmångadubbelt så orterän sommer

deellerdeltidsarbetandedeoch då ävenräddningstjänsten,ilen
Andraåretdygnetberedskap runt.ifinns runtbrandmännen,frivilliga

fjäll-fått,förslagenligtanvändaskunnabordekategorier vore,som
polisutbildningvissmedpersonaldvsberedskapspoliserochräddare

krigsorganisation.polisensiingårsom
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Förslag länsstyrelsen i Jämtlands länav

I detta sammanhang bör nämnas länsstyrelsen i Jämtlands länatt
särskilt berört dessa frågor i glesbygd.polis i Enligtrapporten om
länsstyrelsen framförs ofta från olika håll, inte minst människor iav
glesbygden, åsikten det i bygderna borde finnasatt någon formute av

med möjlighet och befogenhet fullgöra enklareresurs polisiäraatt
arbetsuppgifter. Enligt länsstyrelsen behövs i glesbygdenen resurs som
kan sättas omedelbart. Det har enligt länsstyrelsen ifrågasattst.ex.
varför inte brandpersonal kan fullgöra begränsade polisiära
arbetsuppgifter. De uppgifter då harnämnts varitsom

trañkdirigering vid olyckor,-
avspärmingar olycks- och brottsplatser,av-
bevakningsuppgifter i övrigt,-
vissa kontroller vid larm från ensligt belägna bank- och postkontor eller-
skyddade anläggningar,
ordningsvaktsuppgifter,-
ingripanden enligt 13 § polislagen 1984:387, då eller risk för- angrepp

föreligger och fara iär dröjsmål.motangrepp person

13 § polislagen stadgar

Om någon sitt uppträdande stör den allmänna ord-genom
ningen eller utgör omedelbar fara för denna, fåren en
polisman, när det är nödvändigt för ordningen skall kunnaatt
upprätthållas, avvisa eller avlägsna honom från visst område
eller Detsamma gällerutrymme. sådan åtgärd behövsom en
för straffbelagd handling skall kunnaatt avvärjas.en

Är åtgärd i första stycket otillräcklig fören som attavses
det avsedda resultatet skall uppnås, får tillfälligtpersonen
omhändertas.

sid 82 delbetänkande 1994:122SOU Trygghet brott i lokalsamhället.mot
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regleringNuvarande3

i dethar berörtskritikdenönskemål ochbakgrund deMot somav
ord-bestämmelsernagällandedevi någraföregående berör omnuav

gällersammanhang. Dei dettaintresseharningsvakter som

förordnas,Ordningsvakt kanfallvilkai en-
förordnasskallinteOrdningsvaktfalli vilka en-

utföra ochfårOrdningsvaktarbetsuppgiftervilka som en-
arbetsuppgifter.Ordningsvaktensprecisering av-

uppgifterderasochordningsvakterFörordnande3.1 m.m.av

ordningsvakter1980:578§ lagenenligt 2fårOrdningsvakter om
vidtjänstgöraförordnas att

ordningslagen§i kap2 1sammankomsterallmänna1 avsessom- paragrafnämndaEnligtcirkusföreställningar.och1993:1617
sammankomsterallmännaräknas som

ellerdemonstrationerutgörsammankomster somsom
Opinionsyttring elleröverläggning,förhållsannars

angelägenhet,enskildelleri allmänupplysning
undervisningförhållsföredragföreläsningar och2. som

bild-medborgerligellerallmänmeddelaföreller att
ning,

religionsutövning,hålls försammankomster3. som
konserterbiografföreställningar,teaterföreställningar,4.

framföra konstnär-försammankomsterandraoch att
ligt verk, samt

utövas.mötesfrihetenvilkavidsammankomsterandra5.

denkrävsallmänskall attsammankomstFör att somansesen
tillträdeharallmänhetenellerallmänhetenföranordnas att
villkordetillmed hänsynsammankomstenellertill den att

medjämställdden börtillträde tillförgäller enansessom
sammankomst.sådan

enligtgällersammankomsterallmännaBestämmelserna om
förekommersammankomstviddetordningslagen även enom

slagförströelseellerunderhållning annatinslagmindre avav
verk.konstnärligtframförandeän av
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offentliga2 tillställningar i 2 kap ordningslagen.3 § Medsom avses-
offentlig tillställning enligt detta lagrumavses

tävlingar och uppvisningar i och idrott,sport
danstillstållningar,
tivolinöjen och festtâg,I
marknader och mässor, samt
andra tillställningar inte är attsom anse som
allmänna

bad-3 eller campingplatser och lokaler eller platser för idrott,-
friluftsliv, spel, lek, förströelse eller liknande allmänheten harsom
tillträde till, eller

4 lokaler eller där alkoholdrycker till allmänhetenutrymmen serveras-
med tillstånd enligt 37 § lagen dryckerl.1977:293 handel medom

Enligt 3 § lagen ordningsvakter får ordningsvakt förordnas ävenom
i fall i 2än det finns särskilt behovannat och detettsom avses om

väsentlig betydelseär från allmän synpunkt.av

Med stöd ordningsvaktsförordningen6 § 1980:589 harav
Rikspolisstyrelsen meddelat föreskrifter och allmänna råd RPS
FS 1986:58 angående ordningsvakter.

denna författningI nämns följande exempel fallpå som avses
i ordningsvaktslagen.3 §

ordningshållning vid vissa allmänna lokaler, t.ex.-
riksdagshuset och allmänna domstolar, dit allmän-
heten i större utsträckning söker sig för delatt ta av
offentliga förhandlingar
vissa till allmänna kommunikationsmedel hörande-
stationer och hållplatser i storstadsomrâdena
bevakning ambassader och konsulat i den månav-
verksamheten kräver ordningsvaktsförordnande

Lagen 1977:293 handel dryckermed har alkohollagen1994: 1738.ersattsom numera av
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ochinnetorgd.v.splatser,kvasiallmännas.k.på-
centrumanläggningar.

inteförfattningnämndaenligtOrdningsvaktsförordnanden bör
passkontrollant,sysslorfullgörandeförförekomma somav

vaktkonstapel, arrestant-delgivningsman,flygplatskontrollant,
förordnashellerintebörOrdningsvakterförpassningsvakt.eller

hundskattekontroll.ellerhundhållningtrañkdirigering,för
meddelasavslagregelförfattningenenligtVidare bör som

nationalparker,övervakning i naturre-ansökningar avsersom
bostads-bevakningnaturvårdsobjektandra samteller avservat

kräveranläggningarellervârdetransporterområden, som
kontrollåtgärder.

enligtmöjlig börbliskallkontrolltillfredsställandeFör att en
preciseradförordnandetplatsförfattning den varaavsersamma

fråga ärnäriakttasrestriktivitet börSärskildavgränsad.och
fortlöpandevilkaområdenomfattarförordnanden somom

områdena ärsiggällerDettaallmänheten.frekventeras vareav
inte.ellerplatsallmän

hinderuttryckligt attmotinte någotstyrelsenenligtfinnsDet
tjänstgöringsuppgiftersamtliga detäckaförordnandelåta ett

lagen.i §4 2punkternai 1angessom -
endaststyrelsenenligtgällerbefogenheterordningsvaktsEn

intesåledeskanordningsvaktförordnandet. Enförinom ramen
idetutanförordningallmänupprätthållandetvidmedverka av

sigförflyttarhannärområdet,preciseradeförordnandet t.ex.
tilltjänstgöringsområde ett annat.från ett

tillanslutningiordningallmänupprätthållaFörordnande att
allmänävenstyrelsenenligtomfattarplatsellerverksamhetviss

lokaler,tillingångarürintill,ellerutanför närmast t.ex.plats
parkeringsplatser.upplåtnasärskiltområdentillinfarter samt

föreskriftlåtastyrelsenenligtkanPolismyndigheten omen
videllertillställningoffentligvidordningshållning enen

ordningsvakterbarainteanlitaskyldighetinnefatta attkonsert
bl.a.personalMedpersonal. avsesäven annanutan annan

vaktmästare.ochväktaretävlingar,vidsäkerhetsfunktionärer

framgårinteOrdningsvakt, annatomnämnas atthärbörSlutligen en
befogenhet enhar somhänseendenvissa sammaiförordnandet,av

omhändertaganden,verkställadettagäller attFrämstpolisman.
omhän-§ polislagen samt13enligtavlägsnandenochavvisanden

berusadeomhändertagande1976:511 avenligt lagendertaganden om
m.m.personer
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3.2 Bakgrunden till nuvarande bestämmelser om
ordningsvakter

3.2.1 Användningen ordningsvakter före tillkomstenav
ordningsvaktslagenav

Nu gällande lag ordningsvakter från är 1980.är Den tillkom efterom
särskild utredning ordningsvakter. Utredningen avslutade sitten om

arbete med betänkandet SOU 1978:33 Ordningsvakter.
Före lagens tillkomst fanns bestämmelser i 90 § den dåvarandeav

polisinstruktionen. Enligt detta lagrum kunde polismyndigheten
förordna inte anställd inom polisväsendet utföraen person som attvar
polisbevakning. En sådan möjlighet har funnits i vårt land sedan lång
tid tillbaka. Men några bestämmelsernärmare i vilka fallom en
ordningsvakt skulle förordnas har saknats. polisinstruktionenI fanns
inte heller bestämmelser det.om

Enligt ordningsvaktsutredningen förordnades ordningsvakter för en
mängd olika arbetsuppgifter. Ordningsvakter vid offentliga tillställ-
ningar vanliga eftersom polismyndighet kunde ålägga denvar en som
anordnade offentlig tillställning bekosta ordningshâllningatten genom
förordnade ordningsvakter. Vid sidan härav förordnades ordnings-
vakter för hålla ordning vid kaféer, o.d. och föratt restauranger att
bevaka industrier, köpcentra, varuhus, campingplatser och idrotts-
anläggningar. Förordnanden hade också för bevakning ellergetts
ordningshållning parker och andra allmänna platser.gator, torg,
Praxis det gällernär förordna ordningsvakter varierade starktatt

länkmellan olika polisdistrikt och

3.2.2 påKraven minskad användning ordningsvakteren av

I propositionen 197980:22 ordningsvakter och bevakningsföretagom
framhöll föredragande departementschefen utvecklingenatt mot en
ökad användning väktare och ordningsvakter inte sällan lett tillav en
osäkerhet olika uniformerade kårers ställning och funktion iom
samhället. Det hade enligt departementschefen i den allmänna debatten

i fråga anställningskontrollen och utbildningensatts ordnings-om av

Se 18ffprop. 19798022.s
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fortlöpandedentillfredsställande ochväktarnaochvakterna omvar
departe-enligtdethadeIblandtillfyllest.arbetederastillsynen varav

dennautövadesverksamhetdengällandegjortsmentschefen avatt som
ekonomisktvidatillrättssäkerhetsproblem såinnebarpersonal somett

deskydd änbättresigskaffamöjlighetfick ettstarkare attgrupper
enligtdethadehåll däremotandraFrånhade sämre resurser.som

dåbegränsningardemissnöje meduttrycktsdepartementschefen som
användning.personalensi frågagällde om

detpåtalatshållflerafråndepartementschefen attenligthadeDet
bl.a.hadeManordningsvakter.bestämmelserenhetligasaknades om

påolika sättpåtillämpatshadepolisinstruktionen90 §framhållit att
ordningsvaktsför-tillletthadedettaoch attlandetiskilda håll att

kundeknappastutsträckningiutfärdatsfalldelordnanden i somenen
departementschefenenligtdethadeVidareavsedd.varithaantas

ordningsvakts-antaletförhållandevistill detorsak storahävdats att en
tvingadespraktikenipolisenkundeförordnanden även attvara

Dettavarandra.tillförhållandeiövervakningsbehovolikaprioritera
kommunalaochenskildafråntill organsha lettsinkunde i atttur man

vadtillgodose ansettsbekostnad sompåförsökthade somsida att egen
skydd.behovakuta ett extraav

fastatillskapadesdetviktenframhöllsremissbehandlingen attVid av
såförordnas,kunna attskulleordningsvakt manförregler när en

ökadeochområdetpåpraxisenhetligtfåkundedärigenom en
utvecklingen.samhälletförmöjligheter att styra

andraoch förpolisenuppgzjflerjörmellanGränsdragning3.2.3

Ordnings-1978:33SOUbetänkandetiladeOrdningsvaktsutredningen
ochpolisensmellangränsdragningförslagframvakter ett om

allmänskallmeningutredningensEnligtuppgifter.ordningsvakternas
förutbildatspolispersonalupprätthållassäkerhetoch somordning av

frånviljeinriktningutredningenenligtmåsteDetuppgiften. envara
ordnings-måstenåttsmåletInnanmål.dettauppnåsidasamhällets att

För-omfattning.begränsadvissianlitasutredningenenligtvakter
mening.utredningensintedockdeladedepartementschefendragande

före-anfördeordningsvaktslagenl97980zl22propositionenI om
22.sid.följandebl.a.departementschefendragande

detbörregel attgrundläggande varasjälvklarhetmig attförärDet enen
säkerhet.ochordningallmänupprätthållahuvuduppgiftpolisens attär

skallvadminnetihålla ansesemellertid att somSamtidigt måste man
säkerhetochordningallmänupprätthållauppgifteniinnefattat att
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fortlöpande påverkas den allmänna samhällsutvecklingen. Inriktningenav
polisverksamheten har därför ändrats under årens lopp. Vidare tvingasav

polisen liksom andra samhällsorgan till följd begränsningenatt påav
göra prioriteringar mellan olika verksamheter. Som följdresurser en av

detta har förut nämnts bl.a. strävat efter frigöra polisutbildadman som att
personal från uppgifter kan utföras fullständig polisutbildning.utansom
Med hänsyn till polisverksamhetens speciella karaktär och önskemålet om

den iäven fortsättningenatt skall kunna efter hand till ut-anpassas
vecklingen detär f.n. knappast sig möjligt eller lämpligt änattvare annat
i allmänna ordalag beskriva innehållet i polisens huvuduppgift. Redan pâ
grund härav torde det stå klart principen det ankommeratt på poli-attom

upprätthålla allmän ordningatt och säkerhet inte alltid vidaresen kanutan
vägledning för de praktiska överväganden behöver göras ige skildasom

sammanhang.

Departementschefen framhöll också bl.a. det inte vidareatt utan var
givet sådan dimensionering polisväsendetatt krävdes fören av attsom
polisen skulle kunna över delenstörre ordningsvakternasta ochav
bevakningsföretagens uppgift eftersträvansvärd. Dessas verksamhetvar
måste enligt departementschefen under överskådlig tid ettses som
nödvändigt komplement till det skydd samhället tillhandahållersom

polisen och andragenom organ.
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Överväganden forslagoch4

ordningnuvarandeAllmänt4.1 om

Förslag:

upprätthållsoch väktareordningsvaktmellanSkillnaden
fortsättningeniäven

uppgiftermedpersonalkategorier tangerardag tvåi somfinnsDet
understårordningsvakterna,sammanfaller:iblandochvarandra som

bevakningsföre-ianställdaväktarna, ärochformanskap,polisens som
skäl.historiskadelvisharbevakningsuppgifter. Dettamedtag

sedanbehovdetordningsvakter ärreglernatill somBakgrunden om
krafter ifrivilligaföreligga po-gammalt har attansetts engagera

olikatillställningaroffentligavidsynnerhetilisbevakningsuppgifter, av
ibakgrundhistoriskasinharväktarnaochBevakningsföretagenslag.

självskydd.behovandraochföretags avorgans
dessaslåförskälanförasnaturligtvis per-attkan sammanDet

synpunktallmänhetensfrånminstintedåskulleSystemetsonalkårer.
för-sådanskäl talarmångasig. Men mottillgodogöra enbli lättare att
harväktarnainteordningsvakternagällerBl.ändring. att men -a. -

endasttillkommerprincipidet slagbefogenhetervissa armarssomav
omhän-verkställabefogenhetenfrämstgäller attDetpolismän.
omhän-lagstiftningenochpolislagstiftningenenligt omdertagande

ordnings-tanke påmedSärskiltberusadedertagande personer.av
möjligtintedettillställningar attäroffentligaviduppgiftervakternas

arbetei sittdäremotbehöverVäktarebefogenheter.dessaslopa
förhållande görRedan dettaslag.dettabefogenheterintenormalt av

sammanslagning.sigtänkadet svårt att en
ytterligareemellertid attkomplicerasordningennuvarande avDen

dettamån övervadordningsvaktsforordnande. Isällan harinteväktare
till-viduppmärksamhetägnadestillåtetskulle storhuvud taget vara

Ordningsvaktsutredningenordningsvakter.gällande lagkomsten omav
denuttryck för1978:33SOUOrdningsvakterbetänkandesittigav

uppgifterväktarnasochordningsvakternasuppfattningenprincipiella att
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borde renodlas och skiljas från varandra. Väktare borde i princip inte
kunna få ordningsvaktsförordnanden, låt utredningen godtogattvara
detta i undantagsfall övergångslösning. Utredningen befaradesom en
nämligen det kunde leda till uppkomsten frånatt polisenseparataav
fristående bevakningskårer helt beroende ekonomiskasom var av
överväganden och skulle komma fleröverta och fler uppgifterattsom
från polisen, ordning utredningen inte kundeen som acceptera.

I propositionen till lagstiftningen ordningsvakter departe-togom
mentschefen delvis avstånd från ordningsvaktsutredningens uppfattning
på denna punkt prop. 1979802122 s.37 ff. Enligt departements-
chefen det inte realistiskt tänka sig lösning innebarattvar atten som
väktare aldrig skulle kunna tjänstgöra ordningsvakter eller deattsom
skulle förbjudas tjänstgöra i sådan egenskap i vissa fall.att Däremot
betonade departementschefen angelägenheten utvecklingen påattav
detta område står under fortlöpande kontroll från det allmännas sida.
Därvid framhölls vikten motverka med särskildaatt attav personer
befogenheter ingripa enskilda koncentrerades tillatt vissa företagmot
i omfattning inte är acceptabel från samhällets sida. Genomen som

samlad bedömning från tillsynsmyndigheternas sida, varvid bådeen
företagets Verksamhetsinriktning och antalet anställda med särskilda
befogenheter kunde beaktas, borde samhället kunna få den kontroll

kunde behövas för i tid kunna motverka uppkomstenatt någotsom av
skulle kunna betecknas privata poliskårer.som som

Från principiella synpunkter kan förståelseha för de uttalandenman
sålunda gjordes vid den nuvarande lagstiftningens tillkomst.som

Samtidigt detär bakgrund den utveckling harmot ägtav som rum
svårt frigöra sig från intrycket de farhågor för uppkomstenatt att av
vad betecknade privata poliskårer sig något överdrivna.terman som
Vill kalla bevakningsföretags väktarpersonal förett privatman en
poliskår uttryckssätt enligt vår uppfattningett alltförärsom-
tillspetsat påverkas uppkomsten sådana kårer knappastav av om-
personalen i eller mindrestörre utsträckning har ordningsvaktsför-
ordnanden. Ordningsvakterna står för övrigt, sig de ärvare
anställda i bevakningsföretag eller inte, under polisens omedelbara
förmanskap, och samhällets kontroll dennaöver del väktarpersona-av
len således iär princip långtgående det gällerän när väktare imer
allmänhet.

Från praktiska synpunkter måste vidare beakta möjlighetenattman
för ordningsvakt bemästra de många gånger svårartade problematten

i dag vid tjänstgöringenmöter typiskt ökar, ordnings-som sett om
vakten anställd iär bevakningsföretag. Han har då normaltett
betydligt längre utbildning och erfarenhet frilansandeän ordnings-
vakter, och han har organisation bakom sig kan stöd ien som ge
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ordnings-ochvåldför övrigtdetvi detSom äravseenden.skilda ser
med-väsentliga hotetdetslag utgör motolikastörningar somav

harpersonaldenökninginteochtrygghetborgarnas somaven
bevakningsuppgifter.

fast vidhållabehöverlängreprincip inteisåledesVi att mananser
ordningsvaktsförordnandenmeddelagällerdetrestriktivitet närden att

tidigarei detuttrycktillkompersonalbevakningsföretagensför som
viktfortfarandesjälvfallet attdet storlagstiftningsärendet. Men är av

betingatdeti den mån ärmeddelas baraordningsvaktsförordnanden av
utvecklingenkontrollhar översamhälletliksombehovpraktiska att

området.
Å synpunkterdebakomställafulltvi intesidan kanandra ut oss

Bevakningsföretagensförts framharföregåendeenligt det avsom
ordningsvaktsförordnandenuppfattningFörbundets ärRiksförbund. att

i be-anställdaväktaremeddelas andrafå änbörintehuvudöver taget
drastisktmycketinnebäraskullesådantvakningsföretag. Ett ettsystem

lag-nuvarandedengrund förtillliggerprinciperfrån deavsteg som
praktiskauppenbaramedföraskulledetsamtidigtstiftningen, som

glesbygdsområdena.iexempelvissvårigheter
sådanauppgifter ochpolisensmellangränsdragningenFrågan om

allmäntvienskildapåankommakan toguppgifter meraorgansom
därvidVi1821994:122SOUdelbetänkandei vårt gavs.upp
någondramöjligtintedet äruppfattningen attföruttryck att upp

upprätthållasalltid skallverksamhetdenför avklarare gräns som
s.22.122197980:ocksåjfr.idagfinnsdenpolismän än prop.som

uppgifterpolisensfråganhargjordesuttalandendessaSedan om
155199495prop.förnyelsepropositionenden s.k.ytterligare ibelysts :
vissutgångspunkten bördet attframhålls24. Där enatt varas.

utgöraden kan sägasendastpolisen ettlösassamhällsuppift bör omav
ochordningallmänupprättahållafunktionpolisensled inaturligt att

undantagsfall kunnauppgift ifall böri andraOcksåsäkerhet. en
skäl,praktiskastarkaföranleds attt.ex.detpolisentilldelas enavom

synpunktsamhällsekonomiskfrånfå konsekvenserskullelösningannan
Dessagodtagbara.inte kanservicesynpunktfråneller ansessom

vidockså pröv-vägledandepropositionenenligtprinciper bör vara
närvarandeför ärpolisenfrånuppgifterbortföraningen somattav

aktualiseras.kan kommaframtidielleraktuell attensom
delvisdenframhållasböruttalandendessa attanledningMed av

utanförinsatserandraochordningsvaktersatsningökade organav
uppfattasfårintebetänkandei dettabakomställerpolisen osssom

förDetansvarsområde. ärpolisensfrånuppgifter förs bortnågraså att
för denhuvudansvaretharpolisendetsjälvklarhet äratt somenoss

detviSomupprätthållande.säkerhetensochordningens serallmänna
synpunktfrån allmänbetänkligheterinte någraemellertid mötadetkan
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vidga för utanför polisenatt hjälpautrymmet till medattorgan upp-
rätthållandet denna samhällsuppgift, längeså polisens grund-av
läggande inte äventyras.ansvar

Vi delar emellertid den uppfattning har förts fram från flerasom
håll under vårt arbete samverkan mellan polisen och ordnings-att
vakterna förbättras.måste Det kan ske olikarad åtgärder,genom en

vi berör i det följande. Vi delar också uppfattningensom att
ordningsvakter bör kunna utnyttjas vadän nuvarande lagstiftningmer
medger, i synnerhet på där den polisiära servicen låg.orter är

Vid vår kartläggning har tidigare nämnts många gånger möttsom
uppfattningen från kommunala företrädare och andra polisen påatt
många håll inte har tillräckliga för upprätthålla rimligattresurser en
grad polisiär närvaro.av

Den polisiära servicen framstår på många håll oacceptabelt låg.som
Detta kunna slå fast med stöd åtskilliga uttalanden ianser oss av
den riktningen vi har undermött utredningsarbetet, detävensom om

naturliga skäl få framär svårt otvetydignågon statistikattav som
belyser saken.

Att lösa dessa problem ökning antalet polismängenom en av anser
vi inte framkomlig inte minstväg, ekonomiska skäl.vara en av
Dessutom gäller den polisiära service det här frågaär i regelom
punktinsatser inte kräver heltidsanställd personal. Vi detsom anser
uppenbart problemen inte heller omfördelningatt genom en av
polisresurserna kan få alla hållpå godtagbar lösning.en
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användningutvidgadpolis ellerFrivillig av4.2 en
ordningsvakter

Förslag:

Utvidgad ordningsvakter..användning av- . lokalervidtjänstgöraförordnasOrdningsvakter bör att- finnshar Om det etttilltrü.álänhetenditoch platser
allmänsärskilt frånbetydelsedet ärochbehov syn-av,

tjänstgöring ävenförordningsvakt förordnasfåbörpunkt,
plats.lokal ellervid annan

polisen.knyts närmareOrdningsvakterna- .länspolismistai-e.meddelasFörordnanden avw

funnitsdetharWales,ochEnglandiutomlands, bl.a.hållmångaPå
änsätt attpåövervakningen annatförstärka genombehov attett av

polismän.ytterligaretillföra
specialpoliser utgörsfinnsWalesochEnglandi sompolisväsendetl

befogen-polisiäravissaharpoliser. Detillutbildasfrivilliga somav
fårlöninte någonharSpecialpoliserna menuniform.och bärheter
härpolisväsendet. Denbetaldaochutrustningutbildning, avexpenser

användsSpecialpoliserWales.ochEnglandtradition iharordningen
för-berörtVi hartidigare.utsträckning äni störredock numera

kapitel 4.iutförligtrelativtWalesochEnglandihållandena
hellerintefinnsmotsvarande. Dethaft någotvi inteSverige harI

medvi hareftersom systemetordningsådanin forgåanledning att en
lyderOrdningsvakternaSverige.igamlaharordningsvakter, anorsom

och deWalesochEnglandipolisenfrivilligadenliksompolisenunder
endastdockkanOrdningsvakternabefogenheter.polisiäravissahar

ipolisenfrivilligadenmedanobjektvissatillförhållandeanvändas i
dockDet äranvändningsområde.har störreWalesochEngland ett

användnings-möjligadethindrarnågotinte attmeningenligt vår som
fulltäri formerskerdetutvidgas,ordningsvakter somområdet för om
ske,kandetVirättsäkerhetssynpunkt. attfrånbetryggande anser
ellerutökasbehöverintebefogenheterordningsvakternaseftersom

knytaskanordningsvaktemaeftersomochsättpåförändras annat
sker.polisentill ännärmare som nu
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4.3 En ändrad reglering ordningsvakternaav

delbetänkandetl SOU 1994: 122 Trygghet brott i lokalsamhälletmot
har framhållit det tidigare funnits möjligheteratt större i dagän att
komplettera polisens övervakning särskilt förordnade ordnings-genom
vakter. När lagstiftningen ordningsvakter tillkom är 1980, be-om
gränsades dessa möjligheter. Uppenbarligen lagstiftarens avsikt attvar
polisen i betydande utsträckning successivt skulle denöver övervak-ta
ning inte längre kunde skötas ordningsvakter, låtsom av attvara
lagstiftaren i detta avseende inte gick lika långt ordningsvaktsut-som
redningen jfr avsnitt 3.2.1. Detta har dock varit svårt genomföraatt
i praktiken. finnsDet därför enligt vår mening anledning diskuteraatt
möjligheterna utnyttja ordningsvakter föratt andraäven uppgifter än
dem gällande lagstiftning medger, däribland för uppgiftersom ärsom
ägnade höja den polisiära servicen i främstatt glesbygdskommuner.

4.3.1 En modellny

l nuvarande lagstiftning uppräknas fallde där ordningsvakter får för-
ordnas. Det finns vidare bestämmelse ordningsvakter fåratten om
förordnas i andra fall, det krävs då det finns särskilt behovattmen ett
för det och det är väsentlig betydelse frånatt allmän synpunkt.av
Denna regel både enligtär sin lydelse och enligt lagmotiven avsedd

undantagsregel.som en
Denna konstruktion lagstiftningen har lett till restriktivitet närav en

det gäller använda ordningsvakteratt vi inte tillräckligtärsom menar
motiverad. Den ökade stadga ordningsvaktsväsendet erhållitsom

1980 års lagstiftning medför antalet objekt förgenom övervakningatt
ordningsvakter bör kunna utökas. Men detgenom är svårt i lagenatt

göra uppräkning skall förutsättas bestå för längre tid. Sam-en som en
hällsutvecklingen leder sannolikt till krav förändringarpå i lagstift-
ningen efter relativt kort tid.

En generell utformning reglerna användningenav om
ordningsvakterav

Vi vill därför förorda generell utformning reglernaen mer av om
förordnande ordningsvakter. Ordningsvakter bör förordnasav att
tjänstgöra vid lokaler och platser dit allmänheten har tillträde. Om det
finns särskilt behov och det betydelseett är från allmän synpunkt,av
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lokalvidtjänstgöring ävenförförordnasfåordningsvakt annanbör
sådanaområdenolikaheltexempel frånSom någraplats.eller

konsulatochambassader samtkan nämnasplatserellerlokaler
tillanknytningNuvarandetillställningar.liknandeochskoldanser
förfallflerai änförordnasdärmedkanOrdningsvakternaobjekt utgår.

i deordningsvakterbehovetprövning nyaPolisensnärvarande. avav
tillåterkommerViordningen.i deninslagviktigtblirfallen nyaett

följande.i detavsnitti flerafråganden
ordningsvakttillförordnasfådenendastbör somhittillsLiksom

förlämpligomständigheter ärövrigalaglydnad ochtillmed hänsyn
uppdraget.

åldersgräns18 Det ärår.fylltha somsökande bör sammaDen
Åldersgränsen börmyndighetsåldern.nämligen varaväktare,förgäller

skälstarkamycketintesäkerhetsområdet,helainomdensamma om
sådantinte någotfinnsordningsvaktergällerdetdet. Närtalar emot

uppdrags-ellerförordnandemyndighetensak ärEnskäl. attannan
denharinte18fyllt årjustdenfinnakunnaskullegivaren att som

arbetsuppgift. Någon övrevissförkrävaskanerfarenhet ensom
föreskrivas.behövainteåldersgräns synes

ochpolisenmellansamverkanförformerNya
ordningsvaderna

ordningsvaktlyderordningsvakter1980:5786 § lagenEnligt om
skyldigl-lan ärtjänstgör.där handistrikti detpolismyndighetenunder
intedet äri tjänsten,meddelarpolismanorder omlyda enatt somen

ellerordningsvakt atttjänstgöringenangårintedenuppenbart somatt
skalllagrumEnligtförfattning.ellerlag sammastriderden mot annan

förhållandenunderrättadpolismyndighetenhållaordningsvakt omen
tillkommabördesådanoch är attverksamhet arthansrör avsom

kännedom.myndighetens
ordningsvaktermellansamverkanbestämmelseralltsåfinnsHär om

framförtRiksförbundOrdningsvakternashardetpolisenoch trotsmen
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önskemål samverkan.bättre Förbundet har framhållitom en detatt
visserligen förekommer ordningsvakt går tillatt polisstationenen ner
före sitt och ordningsvakten skriveratt tillpass polisenrapporten

i samband med slutetsenast för ordningsvakten. Förbundetpassetav
vill det blir obligatoriskatt bestämmelse sådan ordning.en om en
Förbundet har därvid framhållit ordningsvakterna haratt erfaren-stor
het polisen kan ha Ordningsvakterna harsom nytta enligt förbundetav.
exempelvis lärt sig vilka tenderar för bråkenpersoner attsom svara
vid diskoteken och andra tillställningar. Förbundet har vidare
framhållit ordningsvakterna aldrig fåratt vad händer med deveta som
ärenden de lämnat över till polisen. Så ordnings-som snart som
vakterna lämnat bliröver det enligt förbundet tyst. Ordningsvakterna
vill enligt förbundet gärna de gjort De villrätt. ocksåveta om veta om
de skall uppmärksamma eller förändra sitt arbetssättvara påmer annat
sätt.

Synpunkter på samarbetet mellan polisen och ordningsvakterna har
också framförts Föräldraföreningen FMNQ.Narkotika, Enligtav mot
föreningen kan ordningsläget i Stockholm förbättras polisen iom
Stockholm samarbetar med dörrvakterna utanför de i detta samman-
hang kända Enligt föreningenmest restaurangerna. sker 75 procent av
våldsbrotten offentligpå plats vid och dessa ställen. Polisen borderunt
enligt föreningen enkätgöra bland dörrvakterna vid dessaen restauran-

och sina insatserrätta med hänsyn till den.på Föreningenger svaren
har betonat kritiken inte gäller enskildaatt polismän detutan nuvaran-
de där polisen kår intesystemet alltid benägenär viljasom att
samarbeta med utomstående. Dörrvakterna enligt föreningenär en
sådan kategori där polisen har mycket splittrad och strategi.en syn
Det gäller främst de storstäderna enligt föreningen.tre

Se sid 155delbetänkandeSOU 1994:22 Trygghet brott i lokalsamhället.mot
:Sesid 125 betänkande.samma
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tillknyts närmareordningsvakternaangelägetdetVi attanser
redanOrdningsvakterna ärvanligt.i dag är nupolisen än som
tjänstgör.deinteoftapolisenpolisenunderställda vet varommen

begränsad.därigenomblirde tvåmellanSamverkan grupperna
ordningsvaktförordnandebeslutmening börEnligt vår somett om

detivad vi harAvgäller.område det sagtvilketinomliksom angenu
områdefrågaibland kan ettdet somframgårföregående omatt vara

flera län.delarellerlänfleraochpolisdistriktflera avomfattar t.o.m.
aktuellatjänstgöringsställenÄr ellerendastsidanandra ettå ett par

förordnandeSkalli beslutet.inskrivasmening ettenligt vårdessabör
tillträde börharallmänhetenditsådanplatseller änlokalannanavse

förordnandet.i beslutetocksådet omanges
ordningsvaktensbörförordnandetiinte någotOm annat anges

ordningallmänupprätthållatillmedverka attuppgift attvaraanses
inledandei lagensföreskrivsredanmed vadenligheti nusom
få dennakunnanormalt börförordnandeViparagraf. att ettanser

detslag börbegränsatbliverksamhetenAvsesutformning. meraav
förordnandet.iforeskrivassärskiltemellertid

särskiltbörordningsvakternaochpolisen angesmellanSamverkan
skallordningsvaktbestämmelsefinns attdaglagstiftningen. Ii enen
hansrörförhållandenunderrättadpolismyndigheten somhålla om

myndighetenstillkommabördesådanochverksamhet är attartav
enligt vårbördenkvarståbörbestämmelsenDenkännedom. men

punkter.flerapåkompletterasmening
allmänharordningsvakternafastslåsdetbörjan bör enattTill en

börordningsvakterlagenpolisen. Imedsamarbetaskyldighet omatt
polisenmedsamarbetaskallordningsvaktsärskiltdärför att enanges

skallbestämmelsesådansamhället. Entrygghet ienskildasökaför att
visamverkanbestämmelsetill denmotsvarighet somomensomses

iframfördesFörslagetdel.polisensförpolislagenföreslagit ihar
122.1994:SOUdelbetänkandet

medkontakthållaåläggasordningsvakten attbörandradetFör
inompolismyndigheteninteOmnärvarande.förfallfleri änpolisen

enligt vårbörbestämtarbetar annat,ordningsvaktenområdedet
sambandipolismyndighetendenkontaktaalltidordningsvaktenmening

därvidbörPolismyndighetentjänstgöringstillfálle. gevarjemed
förbetydelselämnaskaninformationdenordningsvakten avsom

behövaintedärutöverskallOrdningsvaktenuppdrag.ordningsvaktens
honom.förordnatpolismyndighetmed denkontakthålla som

iåläggasuttryckligen attordningsvakttredje bördetFör en
brottinträffadepåuppmärksamtjänstgöringsintillanslutning vara
sinapolisenunderrättaomgåendeochordningsstörningar omeller
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iakttagelser. Genom denna skyldighet skall gällaatt i anslutning till
tjänstgöringen markeras den kvarstår exempelvisatt omedelbart efter
tjänstgöringspassets slut liksom vid mellan olika övervak-transport
ningsobjekt.

Utbildning

I lagen finns inte några bestämmelser ordningsvakternas utbildning.om
Det ankommer Rikspolisstyrelsenpå bestämma utbildningensatt om
längd och innehållet i den.

Utbildningen utförs i regel polismyndigheterna. Men det finnsav ett
undantag.

Efter beslut Rikspolisstyrelsenett har Partena Security ABav
alltsedan början 80-talet på bekostnad genomfört grundutbild-av egen
ningen ordningsvakterna i företaget. Under denna tid har inteav
någon anmärkning riktats företaget beträffande utbildningen.mot
Erfarenheterna såvittär goda. Antalet ordningsvaktervet som
årligen utbildats vid företaget har under de fem åren varieratsenaste
mellan omkring 75 280. Det bör anmärkas företagets utbildningatt-
i allt väsentligt ordningsvakter i storstadsomrádena.avsett På andra
håll har företaget siganvänt polisens kurser för ordningsvakter.av

I det föregående har vi förordat ordningsvakterna knytsatt närmare
polisen olika Mansätt. kan därför ifrågasätta fortsattom en
utbildning ordningsvakter vid företaget förenligtär med strävandenaav
i denna riktning, även utbildningen hittills skötts anmärkning.om utan

Vår grundinställning är ordningsvaktsutbildningen liksomatt hittills
skall bedrivas polisen företag under särskilda förhållandenattav men
bör möjlighet bedriva utbildningen inom företaget.attges

För företag skall få den möjligheten,att ett bör det för det första
krävas behovet utbildning inom företagetatt såär ellerav stort att en
flera kurser bör anordnas inom företaget för företaget skall kunnaatt
uppfylla sina förpliktelser sina kunder.mot

En viktig förutsättning är undervisningen kan genomförasannan att
med kompetenta lärare och med kvalitet i övrigt. Typiskt kan intesett

kurs genomföras, den endast skall omfatta fåtalen elever.om ett
Kostnaden elev skulle bli för hög kvalitetskravet inte skallper om
eftersättas.

Ett tredje villkor är undervisningen skall bekostas företaget.att av
Företaget skall vidare liksom Partena Security AB hittills gjort hålla

kontakt med den polismyndighet skall förordna ordningsvakterna,som
bl.a. i fråga behovet ordningsvakterna för företagets verksam-om av
het.

Rikspolisstyrelsen bör pröva ansökningar företags tillstånd attom
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ordningsvakter.förföretagetinomkurseranordna
Security ABPartenamedräknarutgångspunkterMed dessa att

kommerstorstadsområdenaföretag inom attandraoch störrenågra ges
respektive företagsförkrävsordningsvakterutbildamöjlighet att som

verksamhet.
enligtintefinnsutbildningsföretag. DärintegällerVad sagtnu

intekanHärbörundantag göras.skälstarkamening såvår manatt
verksamheten.för denordningsvakterbehovtala egnaavom

auktorise-utbildaskommerordningsvaktermångaHur att avsom
Vibedöma.möjligtdock intebevakningsföretag antarärrade att nu

andraeller någraipersonal någotsigkommer röradock det attatt om
främstochSecurity ABbevakningsföretag Partenaän omstora

andraoch tätorter.i storstädernapersonal stora
förutbildningenönskemålframförtshåll hardel attFrån omen

mini-25 timmar, ärlängrebör änordningsvakterna göras ettsom
vidatilluppfattning såför dennaförståelseVi hai dag. kanmikrav

naturligtvisminimiutbildningefter genomgångenordningsvaktsom en
kanproblemallaklaraskickadvidare kaninte att somavutan anses

avhjälpserfarenhet. Dettapraktiskfåtthaninnanverksamhetenimöta
Härutbildningen.förlängningtimmarsdock knappast ett avpargenom

erfarenhetenpraktiskadet denområdenandra ärså mångaliksom på
allaundermåstetill dettabetydelse. Hänsyngrundläggandeär avsom

uppgifter.tilldelasordningsvaktenförhållanden närtas
detperspektiv ochinternationelltifråganOm anserettman ser

denanledning krävadet inte någonfinns attattbör göra,att man
detVilag.förlängsutbildningstiden överlärarleddaminsta anser

gällerdetinte minstsjälvstudier närpåkravenemellertid önskvärt att
i dag,ställs högreverksamheten änförförutsättningarnarättsligade

skriftligaellermuntligai detåterspeglasskallgivetvis ocksånågot som
behöverundergå. Dettaordningsvakten måsteblivandedensomprov

tordePolishögskolankostnader.nämnvärdaföranleda någrainte
fåbörelevernautbildningspaketframenkelt kunnaganska ettta som

själva.betala
intevi har övervägtframhållavillsammanhangl detta att om

ordningsvakten.blivandedenbetalasbörsin helhetutbildningen i av
inte börändringgrundläggandefram till någonkommitdockVi har att

Riksrevi-slutsatskommit tilldärvidoch hargöras somsamma
avgiftsfinansieringUtökadavgivna1994sionverket i den år rapporten

till dethänvisningmedtankenavvisarområde. Verket attpolisenspå
belopp.mycket smådebiteringarantalsigskulle röra ett stort omom

högarelativtbliskulle enligtAdministrationkostnaderna settrapporten
intäkterna.överstigatroligtvisskulledeoch

ordningsvakternafortbildarpolisenviktigtutomordentligtDet är att
reglerDeuppgifter kan kräva.olikaderasavseendeni de somsom
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har förordat i avsnittet modell bör verka i riktningom en ny motovan
ordningsvakterna får löpande fortbildning iatt kontakterna meden

polisen. Om fortbildningen i övrigt ordnas allaså eller de flestaatt av
ordningsvakterna i länet kallas samtidigt närvarande vidatt ettvara par
lektionstillfállen detta vidareär genomförbart inom förutan ramen
nuvarande Därutöver kan det behövas fortbildning,resurser. annan
exempelvis genomgångar inriktas depå problem olikasom som

ordningsvakter kan ställas inför.grupper av
Såväl grundutbildning fortbildning kan behöva till desom anpassas

krav skilda tjänstgöringsområden ställer. Det givet uppgif-ärsom att
delvis blir slag i storstadsområdeterna i glesbygd.änannat ettav en

Utbildningen ordningsvakter bör möjligt genomförasav om av
personal vid den polisenhet med vilken den blivande ordningsvakten
huvudsakligen kommer samarbeta. Vi har förståelse för det inteatt att
alltid går ordna vi polisen då långtså möjligtatt börattmen anser
ordna besök för den blivande ordningsvakten vid den polisenhet,ett

han eller hon huvudsakligen kommer ha kontakt med. Det börsom att
bli inslag i utbildningen.ett

Det anförda innebär vi inte vill förorda tänkbar nyordningatt en
antyds i våra direktiv och skulle innebära ordnings-som attsom

vakterna utbildasmåste vid Polishögskolan. Polishögskolan bör dock
medverka fram utbildningspaket i överensstämmelse medatt tagenom
vad föreslagit. Självfallet finns inget hindernyss mot att t.ex.
Polismyndigheten i Stockholms polisdistrikt köper tjänster Po-av
lishögskolan vad den grundläggande utbildningen.avser

Vi har i det föregående betonat vikten praktisk erfarenhet. Frånav
denna synpunkt det väsentligtär tillsyn sker deatt attav personer som
förordnas till ordningsvakter också tjänstgör i denna egenskap. Som vi
framhållit redan i avsnitt 4.1 gäller naturligtvis generelltrent att

åtar sig ordningsvaktsuppdrag frilans-basis inte kanpersoner som
förvärva praktiska erfarenhet väktare med ordnings-samma som
vaktsförordnanden har uppgiften till yrke. förhållandeDettasom
förutsättes bli beaktat uppdragsgivarna. De frilansarbetandeav
ordningsvakterna emellertidutgör viktigt och oundgängligtett
komplement till den fast anställda pesonalen och deras medverkan är
viktig, skall denå mål eftersträvasmåste dettaom man som
område.

Slutligen vill framhålla det med den utvidgning ordnings-att av
vakternas verksamhet föreslår i princip önskvärtär deattsom

anmäler sitt intresse för utbildning och befinnes lämpligapersoner som
också får undergå utbildning inom rimlig tid. finnsDet tvekanutan en
viss outnyttjad dettapå område. Ett exempel utgörresurs personer som
har erfarenhet från militärpolistjänstgöring.
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vidhandläggasbörOrdningsvaktsärenden
kanslilänspolismästarens

polismyndighetvarjeförordnarordningsvakterlagenEnligt om
i fortsätt-gällabör ävenordningendenFrågan ärordningsvakter. om

polismyndigheterantaletsynnerhetiberättigad,Frågan ärningen. som
fortgåenderesultattidunderkraftigt ett enreducerats avsomsenare

reduceraskommakanpolismyndigheter attAntaletrationalisering.
ytterligare.

länsstyrelsenutfärdar1984:730polisförordningen2 §2 kap.Enligt
länsstyrelser-polisdistrikt. Trettoniindelninglänetsföreskrifter avom
polisdistrikt.endastindelat iskall ettlänetbeslutathar att varana

Uppgifternadistrikt.Övriga flerailänenindelathar avserlänsstyrelser
1995.juliden 1förhållandena

polisdistriktmedLän ett

knytasskallordningsvakternavår strävantidigare ärnämnt attSom
polisen.närmare

ärendenförläggabordesådan strävan attilednaturligtEtt varaen
polisorganisationenilångtordningsvakter såförordnande neravom

denkännedomgodärendet harhandläggaskall omde enatt som
sökandeden attområdedetoch avserverksamhetenaktuella somom

inom.verka
principdenriktningdock i motgår somsådan motsattsträvanEn
innebär,ochpolisväsendet attomorganisationenvid somtillämpats av
Konfliktenkansli.polismästarenstillförläggsärendenadministrativa

polis-endastmedi län etttydligastprincipernade tvåmellan ses
distrikt.

denklartvisserligendet attlaglydnadsprövningen ärgällerdetNär
omgång.störrepolisorganisationenihelst utanutföraskan somvar

polisregistercentralaisökningarfråga göraendast attDet är om
stationerad.polisdär ärterminaler påviatillgängliga orterärsom
övrigt.ilämplighetsprövningengällerdetdet närAnnorlunda är

ochlämplighetsprövningenmedförbundetkanarbeteDet varasom
utskrifterochregistreringärendetövrigt iiadminstrativa arbetetdet -

länspolismästarenstillförläggasmeningenligt vårdockbörm.m. - deigenombrytalämpligtintedetvi attkansli. Det är sersom
förutsätterVirationaliseringssträvandena. attförgällerprinciper som

förordnandeärendeitillgodosesändock kan ettsynpunkter omlokala
denipolisenmedkontakthandläggarenordningsvakt tarattgenomav

förordnandefrågaintedet är ettverka,skallsökandendär omomort
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för verksamhet i länet helhet.som
Att frågor förordnanden tillsynoch förläggs till länspolis-om m.m.

kansli, börmästarens inte leda till polisen olika platser ipå länatt ett
inte skulle kunna få uppgifter enkelt vilka ordnings-sättett om
vakter finns inom länet. Vi utgår från polismyndigheten kom-attsom

föra register ordningsvakter med giltiga förordnandenöveratt ettmer
i länet, vilken verksamhet förordnandena vilka tjänstgörings-ochavser
ställen i besluten förordnandena. Det kan vidareangettssom om
förutsättas registret kommer föras med datateknik. Ett sådantatt att
register torde komma bli tillgängligt för samtliga stationeringsorteratt
inom polisväsendet i länet. En utveckling regionala nätverk ärmot
enligt uppgift inompå gång polisväsendet och där kan sådan serviceen
bli möjlig.

Även det inte skulle kunna inrymmas i detta nätverk finns andraom
möjligheter åstadkomma enkla och billiga lösningar med dagens IT-att
teknik lösningar, där informationen lätt och kostnadseffektivt kan-
spridas till de poliser behöver informationen. Förutsättningarnasom
för sådana lösningar förbättras fortlöpande den snabba IT-genom
utvecklingen.

fleralän med polisdistrikt

När det gäller de län där det finns fler polisdistrikt iän länet spelarett
andra faktorer deäven berörts tidigare viktigän roll vidsom en

bedömningen. Den modellen generell inteär och knuten till olikanya
objekt dagens lagstiftning. Nya områden för ordningsvaktersom
tillkommer och det finns anledning ofta ingående prövaatt mer
behovet ordningsvakter för ändamål. prövningenDen bör görasav nya
på likformigt inom länet.sätt Det talar för för-ärendenett att om
ordnanden ordningsvakter handläggs länspolismästarenspå kansliav

i län med fleraäven polisdistrikt.
Administrativa skäl italar riktning. Rutinerna kan byggassamma

Ävenpå län. frånsätt, sökandenas och allmän-oavsettupp samma
hetens synpunkter det praktiskt frågornaär handläggsatt av samma
instans län.oavsett

Vi förutsätter handläggarna i ärenden angående ordningsvaktsför-att
ordnanden kommer ha kontakter med övriga distrikt och polisen-att
heter i länet på i län med polisdistriktsätt endast ettsamma som
Informationen till poliserna i länet kan vidare ordnas på sättsamma

i län med endast distrikt.ett ettsom
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skallRikspolisstyrelsen inteochlänsstyrelsen
ordningsvakterförordnabehöva

Riks-ordningsvaktförordnasordningsvakter§ lagenEnligt 5 avenom
länsstyrelsenflera län,tjänstgöringsområdet berörisstyrelsenpol avom

övriga falloch iinom länetpolisdistriktfleraberördet avom
polismyndigheten.

faller behovetmodelleni denvi förordarordningMed den nyasom
förordnanden,behovNågotlänsstyrelse bort.förordnanden avavav

eftersom vi utgårinte heller,föreliggerRikpolisstyrelsenmeddelade av
chef, skalllänspolismästarepolismyndighet, där ärfrån varaatt en

riketoch helapolisdistriktför fleraförordnandenmeddelabehörig att
medpolismyndighetenbörsistnämnda fallskulle behövas. Idetom
skallhuvudsakligenordningsvaktenlän däri detlänspolismästare

förordnandengällerdetförordnandet. Närförtjänstgöra somsvara
förordnandemyndighetenförutsättsomfatta andra län,skalläven sam-

polismyndig-berördabeslut till andrasinasändamed ochverka över
riketför helaFörordnandenchef.länspolismästaredär ärheter,

ovanliga.dock bliberäknas

Äterkallelse m.m.

förutsätterordningsvakteråterkallelse i lagenBestämmelserna omom
ochhandläggerförordnandetutfärdatpolismyndighetdenatt som
be-förordnandet. Dessaåterkallelseärendeibeslutar ett avom

docksammanhang bördettaändras. Ibehöver intestämmelser
polisdistriktflerdet finnsi län därpolismyndighetanmärkas ettatt en

därpolismyndigheten,medåterkallelsefrågagivetvis bör ta omupp
återkallelseanledning tillfinnschef, detlänspolismästaren är avom

i distriktet.verksamOrdningsvaktför ärförordnande somen

polisenOrdningsvaktAnvisning genomav

vilkenbestämmelsernuvarandeenligtuppdragsgivare bestämmerEn
Frånhos denne.för uppdraganspråkiskallordningsvakt etttassom

bestämmelsernadeönskemålframförtsordningsvaktshåll har attom
skallordningsvaktvilkenskall bestämmapolisenändras så somatt

villochförts framharsynpunkterför deVi förståelseanlitas. har som
rådpolisenhindrarinte någotgivetvisframhålla det är att geratt som

visstanlita förlämpligtordningsvakter det kanvilka ettattvaraom



158 Kapitel Ordningsvakterna 1995:1465 SOU

ändamål. Ett enligt vilket det skulle obligatorisksystem vara en
uppgift för polisen anvisa ordningsvakter skulle dock leda tillatt en
omfattande byråkrati försvarbar. Tillknappast kan sakensom anses

förutsatt det bli relativt vanligthör har kan kommunaltatt att att
ordningsvaktsförordnanden.anställda kan komma få Vi återkommeratt

fram.till den frågan längre
Vi det inte heller möjligt införa regelatt attanser en om en

vaktuppgifter.ordningsvakts uppgifter alltid skall begränsas till just
finns det fall där förening vaktuppgifterDet mångasom ser en av

uppgifter fördel föroch andra till alla och det kan svårtär parter vara
icke önskade fall.dra klar mellan önskvärda ochgränsatt en

Självfallet emellertid det alldeles klartdet angeläget stårär näratt
ordningsvakten tjänstgör i denna egenksap och han har andranär
uppgifter. får olämpligt ordningsvakt arbetarDet t.ex.anses om en

tjänstetecken, vilketentrévärd växelvis med och utan uppgessom
förekomma sina håll.på

Vi förordar därför i stället polismyndigheten i sin tillsynsverk-att
ochuppmärksam påstådda missförhållanden, utreder demsamhet påär

i sista aktualiserar frågan återkallelse. Polismyndigheten kanhand om
förordnanden.vidare frågan i ärenden förnyelseta upp om av

ändringar lagstzpningen ordningsvakterInga andra i om

vi bestämmelserna i nuvarande lag ordningsvakterI övrigt attanser om
oförändrade.bör kvarstå

aktualiserats börordningsvaktshåll har rad frågorFrån somen
bestämmelser i ordningsvaktslagen. Enregleras på änsättannat genom

i samverkandel den karaktären de bördem är att tas enav av upp
för ordningsvakterna ochmellan Rikspolissstyrelsen och företrädare

säkerhetsbranschen i övrigt.
för ordningsvakter och precise-Exempel sådana frågor ID-kortpå är

ring arbetsområden.av
finnsfrågan god lD-handling angelägen. DetVi ärattanser om en

arbetsområden för ordningsvaktervidare skäl i vad vissamånatt se
för Behovetkan preciseras bättre i modell närvarande.än av enen ny

frågor med säkerhetdetaljerad genomlysning gäller andraäven som
genomförandet modellen. Det börkommer aktualiseras vid ettatt av

företrädare förRikspolisstyrelsen i samverkan medankomma på att
föreskrifter ochberörda meddelasäkerhetsbranschen och andra

allmänna i frågor.råd sådana
föreligga vissEnligt inhämtat det sina hållvad vi har påanses

möjlighet för ordningsvakterosäkerhet vad gäller frågan attom
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Rikspolisstyrelsenförelåhandfängsel. Vi villochbatonganvända att
frågan.överväger

genomförandeeffekterTänkbara4.3.2 ett avav
modellenden nya

synpunkterAllmänna

skullemodellendengenomförandeinte medVi räknar ettatt nyaav
föregälldeordningtill deninnebära återgångkomma att somen

behovetprövningEftersomordningsvaktslagen.tillkomsten avavav
kanslihansochlänspolismästarenligga påkommerordningsvakter att

praxisjämn påfast ochutbildasvi det kommerförutsätter attatt en
inom län.ordningsvakteranvändningforområdena ettav

länspolismästaredärpolismyndigheter,tjugofyradet finnsEftersom
frånolika i länen, utgårmycketförhållandena attchef, och ärär

detlänen ochväxla mellantillämpningen kan komma motattatt svarar
landet.i olika delarbehovenskildade av

knytaskommer närmareordningsvakternavill betonaVi attatt
ordningsvakternafrågaintemodell. Detenligt vår ärpolisen attom

lyderordningsstörningar. Devidsjälvständigtheltarbetaskall kunna
med vakthavan-kontaktskall hållaordningsvakternaochpolisenunder

inom polisen.polisen ellerbefäl hosde annan
polisenuttryckbl.a. tillkommertill polisenAnknytningen attgenom

ordnings-utbildaskallberörts,tidigareundantag,med några som
Iokalhyralärarkrafter,bekostarPolismyndighetenregi.ivakterna egen

under-bekostaruppdragsgivareeller derasKursdeltagarnam.m.
Deutbildningsorten.tillsjälvstudier ochförvisningsmaterial resa

arbetsförtjänstför förloradersättningeventuellvidare för samtsvarar
undervisningen ärinstruktörsleddalogi.och Denutgifter för kostsina

kostnadsfri.
vidgadtillvi inte begränsatmodellen hardenI an-enossnya

tillkomplementglesbygderordningsvakter ivändning ettsomav
ochbrotttrygghetskapadet gällerpolisens när motattresurser

flestadärifrån dedeti samhället, ärordningsstörningar även somom
polisenssidanövervakning vidformförhöjts någonharrösterna avav

övervakning.nuvarande knappa
modellenmöjligheterdehurdock svårt sägaDet är att gersom

detbero på synsätti första handkommerutnyttjas. Detkommer attatt
polismyndig-frågor och på hurikan ha dessaolika kommunersom

för deninomkan lösasuppkommande problemfinnerheten att ramen
tillgänglig.finnspolispersonal som

blikommaförslag tordeeffekten vårtpåtagliga attDen attmest av
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ordningsvakter i ökad utsträckning används vid sådana offentliga
platser och lokaler där nuvarande lagstiftning anbefaller större
restriktivitet, innetorg. Förhoppningen givetvis detta bidrarärt.ex. att
till förbättring ordningsläget.en av

I det följande vi ytterligare fallnågra där den modellentar upp nya
bör innebära ordningsvakter förordnas i fall där det inte kan skeatt
i dag.

Parkvakter kan förordnas ordningsvaktersom

genomförandeEtt den modellen kommer sannolikt medföraattav nya
antal kommunala parkvakter kommer förordnas ord-att ett att som

ningsvakter liksom före tillkomsten ordningsvaktslagen.av

Ordningsvakter vid tunnelbanan i Stockholm

Den modell förordathar innebär ordningsvakter kanattsom
förordnas tjänstgöra vid tunnelbanan i Stockholms län påävenatt
andra ställen i biljetthallar. Det angeläget ordningen iän är att
tunnelbanan förbättras och insatser i synnerhet under degörsatt
kvällar och dånätter eller mindre allvarliga ordningsstörningar imer
tunnelbanan brukar vanliga. Vi därför positivt SL villpå attvara ser
ha ordningsvakter på och i vid tillfällenäven tågen där detperronger
behövs för ordningshållningen. Vi därför polisen bör förordnaattanser
ordningsvakter med denna utvidgade behörighet, låt åtminstoneattvara
den nytillkomna delen styrkan rimligen bör finansieras SL.av genom

bör inteDet bli några problem rättssäkerhetssynpunkt, i synnerhetur
vår modell förutsätter mycket samarbete polisennära mellanettsom

och ordningsvakterna.
l detta sammanhang bör personal inämnas säkerhets- eller 0rd-att

ningstjänst vid järnväg får enligt 26 § järnvägssäkerhetslagen
1990:1157 i vissa fall avlägsna befinner sig järn-påpersoner som

område ellervägens pä tåg. Det gäller den befinner sig påsom
områden kräver särskilt tillstånd järnvägsförvaltningen, densom av

uppträder berusad eller ordningen och denstör sittsom som genom
uppträdande säkerheten i järnvägsdriften.äventyrar Om det absolutär
nödvändigt, får personalen enligt lagrum omhänderta sådansamma en

Om sker,så skall polisen enligt lag omedelbart under-person. samma
Denrättas. omhändertagne får hållas kvar till dess han haratt

överlämnats till polisman eller det inte längre finns skäl till omhän-en
dertagande, dock längst timmar. Dessa regler har dock inte så storsex
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praktisk betydelse det gäller lokaltrañken.när
område förordnande ordningsvakter bliEtt där börannat av

vanligare hittills för dörrvakter vid vissa andraellerän är restauranger
ställen där alkoholhaltiga Vi tilldrycker återkommer denserveras.
frågan i kapitel

Modellen dessutom sådan möjligt sikt inrymmadet påär äratt att
användningsområden. Vi förutsätter polismyndigheternaattnya

kommer positivt behovet till utvecklingen imed hänsynprövaatt
samhället och i samverkan med kommunerna.nära

räknar vi redan förändringar inom andra områden,Däremot mednu
särskilt glesbygdsotnråden. Vi den frågan särskilt i dettar upp
följande.

inom i vissaPersonal räddningstjänsten glesbygd kan ges
uppgifter

möjligtGenomförs exempelvisden berörda modellen blir detav oss
tillgodose beträffande räddningstjänsten länsstyrelsenÖnskemålatt som

flerai Jämtlands län fört fram vidoch alla kommuner i länet har
tillfällen, låt förslagsställarna sig räddningstjänstenstänktatt attvara

polisiärapersonal direkt tilläggs rad enklapå grund tjänstenav en
befogenheter.

Räddningstjänstens utbildning sittpersonal har omfattande inomen
område de sysslar uppgifteroch med i vissa fall kräver tvångsan-som
vändning. Enligt 45 § räddningstjänstlagen 1986: 102 får räddnings-1
ledaren vid räddningsinsats personalbereda sig och medverkandeen

tillträde till fastighet,annans-
områden,elleravspärra utrymma-

använda, föra bort eller förstöra egendom samt-
andra iföreta ingrepp rätt,annans-

mån farans beskaffenhet.försvarligt med hänsyn tillingreppeti den är
vållas omständigheterna i övrigt.ingreppet ochden skada genomsom

egendom eller för skada ihälsa ellerfara för liv,Det krävs dock att
någothindras sätt.inte lämpligen kanmiljön annat

det biträdepolismyndigheten lämnaskallEnligt lagrum somsamma
behövs.

sådan trafikdirigeringarbetsuppgift ärofta diskuteradEn i praktiken
fara förförebyggasikteinte direktvid olycksplats atttaren som

framkomlighetenpå säkerställaliv, hälsa eller egendom snarast attutan
utföranågonpå befogenhetI detta fall kan knappast attvägen.

Räddnings-§45 räddningstjänstlagen.trafikdirigeringen härledas ur
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tjänstens personal torde visserligen åtskilligasätt andrasamma som
personalkategorier kunna anvisningar för trafikantema i angivetge nyss

fårsyfte, dessa rättsligt endast Någonkaraktär information.settmen av
straffsanktionerad skyldighet följa anvisningarna alltsågäller inteatt

sätt de harnär meddelats polisman [jfr 8 163ochsamma som av en
§§ vägtrafikkungörelsen 1972:603], anvisningarna kan givetvismen

den det ligger i trañkantemasnaturen intresse följaattvara av eget att
dem.

l glesbygder kan uppenbarligen förhållandennämnda upphovnu ge
tillämpningssvårigheter.till Med den ordning vi här har föreslagitsom

finns någotdet emellertid inte hinder ordningsvaktsförordnan-mot att
åtminstoneden meddelas cheferna för de olika räddningsstyrkoma och

deras ställföreträdare det därvid särskilt förordnandetsamt att attanges
inbegriper uppgiften dirigera trafik vid måsteolycksplatsen Dettaatt

under den grundläggande uppgiften för ordningsvaktenanses rymmas
medverka till allmän upprätthålls.ordning påpekaViatt att vill att

polismyndigheten kan bemyndiga andra polismänän meddelaatt
anvisningar för trafiken med 8 §stöd andra stycket vägtrañkkungö-av
relsen.

mån sådantI den förordnande har meddelatsett uppkommer enligt
de angivna paragrafemai vägtrafikkungörelsen skyldighet förnyss en
trafikanterna följa anvisningarna. Vi ingetatt hinder detmot attser
även i förordnandet fårordningsvakternaatt verkställa deanges av-
spärrningsåtgärder kan behövas dessa när de intetrots att ärsom -
påkallade intresset förebygga faror delvis skeratt utrednings-av av-
skäl.

Kommunalt anställd eller kan förordnasannan som
ordningshållrtingsuppgifterOrdningsvakt för vissa

Den modell har förordat det vidaregör möjligt förordnasom att
ordningsvakter för utföra vissa bevakningsuppgifter iatt centrum ettav
samhälle i önskemålDe frånglesbygd. framförts Länsstyrelsenen som
i Jämtlands län och kommunerna i Jämtland närmast räddnings-attvar
tjänsten sådanpersonal skulle möjlighet överlag. Vi integes en anser

sådan ordningatt kan den anknytning till polisväsendeten ge som
nödvändig rättssäkerhetsskäl. Vi förordar i ställetanser attav

polismyndigheten i länet behovetprövar ordni ngsvaktsförordnandenav
samrådefter med respektive kommun och meddelar förordnanden i den

omfattning polismyndigheten nödvändig försom anser vara en
acceptabel service dåordningsvakter. Förordnanden kan tillgenom ges

eller flera anställda inom kommunen personal inomen personer, -
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andraelleranställdakommunaltandraellerräddningstjänsten -
lämpliga personer.

alla dekan ibeskrivit settvi har stortmodelldenGenomförs som
framfortlänJämtlandskommunemaiochönskemål länsstyrelsensom

föregående.önskemålen 2 i detpunktenunderberörtshartillgodoses.
olycksplatservidavspärmingarocholyckorvidTrafikdirigering

Även det,vi ettkan,fallövrigaför serberört. somvihar nyss
frågainteDet attärbetydelse.haordningsvaktsförordnande omstor

område skallvissförordningsvaktsförordnande ettfården ettsom
efterendastinitiativpolisverksamhet utannågon egetbedriva

skall denfallflestaI depolisen.biträdafrån falltillfalluppdrag
vakthavandedetkontaktman gentemotfungeraförordnade ensom

ordningsvaktsför-kräveruppgifter ettutföra deochbefälet som
vakthavan-detgivetfrån Det ärdenne. attinstruktionerefterordnande

så allvarligtbedömslägetpoliser, närsändakommer utbefäletde att
till platsen.måste kommapoliseratt
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6KAPITEL

larmcentralerochBevakningsföretag
m.m.

Bakgrund1

be-1974:191lagenreglerasBevakningsverksamhet omgenom
ifinns ävenbevakningsföretagBestämmelservakningsföretag. om

Riks-ochbevakningsföretag1989:149 m.m.förordningen om
1987:1.RPS FSrådallmännaochföreskrifterpolisstyrelsens

detnärsigtagit påäven ettsedermerahar ansvarallmännaDet
1979:357lagenlarminstallationer omochdyrkverktyggäller genom

1983:1097och lagendyrkverktygförsäljning omyrkesmässig av
larmanläggningar.

ochlarminstallationsföretagenbevakningsföretagen,sidanVid av
larm-säkerhetsbranschen,ikonsulterfinnsdyrkvertygförsäljarna av

frågaInyckelbarer.ochlåssmedsföretag omlåssmeder,centraler,
företagochlarminstallationsföretagbevakningsföretag, somandra än

detbestämdastandarder,någraintefinns avdyrkverktygsäljer
allmänna.

vilkautredningen,tillframfortsönskemål harolikaradEn
hardemMångalagstiftning.nuvarandeiändringar avförutsätter

vilkain påvi gårInnandelbetänkande.utredningensiredovisats
kortfattatvillföreslå,villviregleringnuvarandeiändringar som

fram.kommitsynpunkterochönskemåldesammanfatta som
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Önskemål2 och brister

2.1 Allmänna synpunkter

Ordningsvakternas Riksorganisation OR har framfört kontrollenatt av
bevakningsföretagen måste bli bättre. Många bevakningsföretag är
enligt OR inte seriösa.

Nuvarande regler för godkärmande personal bör enligt SWESECav
Svenska Säkerhetsjöretag över. Det finns enligt SWESEC larm-ses
centraler har personal inte underkastadär någon helstsom som som
kontroll. Det inte tillfredsställande.är

Samarbetet med polisen enligtär SWESEC skulle kunnagott men
förbättras ytterligare. Man bör enligt organisationen eftersträva att
åstadkomma lokalt nätverk mellan polismän ochett väktare. Polisen
borde isätta väktarna information i förebyggandesystem syfte.att ge

Utbildning till ordningsvakt bör enligt SWESEC integreras i
grundutbildningen för väktare så väktarna, så lämpligt, kannär äratt

förordnande och befogenheter ordningsvakter.ges som
SWESEC lagen bevakningsföretag även bör gälla förattanser om

kommuner och för de bedrivernär yrkesmässig bevakning.staten
Annars snedvrids konkurrensförhållandena. Organisationen har särskilt

detnämnt ökat intresseär från kommunaltatt hållett låta personalatt
i räddningstjänst utföra bevakning och tillsyn. Det kan enligt SWESEC
leda till olämplig situation i fråga kompetens och trovärdigheten om

myndighets-när och leverantörsförhállanden sammanblandas.
En liknande oroande tendens enligt SWESECär rädd-arman att

ningstjänsten på vissa håll tycks möjlighet ävenattse en vara
kommunens leverantör larmanläggningar. Vissa räddningstjänsterav
har visat intresse för bli såväl larminstallatör larmcentral.att som

SWESEC det vidare angeläget fårsamhället kontroll överattanser
företag utanför säkerhetsbranschen, erbjuder bevaknings- ochsom
larmutryckningstjänster. Det gäller bl.a. taxi- och fastighetsjourföretag.
Det finns enligt organisationen också exempel hemvärnspersonalpå att
och s.k. beredskapspolis anlitats för bevakning i samband med

Ävennöjesevenemang. detta bör prövas det lämpligt.ärom
Kontrollerna anställda i bevakningsföretag bör enligt SWESECav

oftare.göras Bevakningsföretag bör underrättasäven misstankarom
brott väktare. Kontrollen anställda bör även gälla larmin-om av av

stallationsföretag, larmcentraler och låssmeder.
Enligt SWESEC bör vidare larmlagen över.ses
Sveriges Lássmedsmästares Riksförbund har i olika sammanhang

framhållit det bristär personal hos låssmedsföretag inteatt kanatten
medprövas hänsyn till laglydnad i samband med anställning och



m.m.167larmcentraler,ochBevakningsföretag6Kapitel1995:146SOU

senare.
säker-fått attkonsulthâllfrån omvidare propoerharUtredningen

auktoriseras.börhetskonsulter

vidsäkerhetökadrapportRikspolisstyrelsens om2.2
värdetransporter

förslagframlagthar ett omRikspolisstyrelseninomprojektgruppEn
RPSi rapportintagetFörslaget ärvärdetransporter.vidbevakning

harRikspolisstyrelsenÖkad värdetransporter.vidsäkerhet1994:4
regeringen.tillärendetöverlämnatochförslagenbakomsigställt

iförutredningen tasatttillöverlärrmat rapportenharRegeringen
arbete.utredningensibeaktande

värde-vidmedverkanpolisensföreslagitbl.a. attharGruppen
förauktorisationpåkravsärskiltochminskaskall ettatttransporter

iintresseförslageniPunkterställas avskallvärdetransporter upp.
följande.i detsammanhangdetta anges

Auktorisationskrav1

be-auktorisationkrävasbör somdetföreslagithar attProjektgruppen
värdetransporter.bevakafåskallföretagetförvakningsföretag att

värde-ordetsåändras attbevakningslagen§1föreslårGruppen att
be-med ettvadbeskrivningen avsesimed somavtastransport

vakningsföretag.
skallauktorisationsärskildföreslagitvidare atthar enGruppen

detdärvärdetransporterbevakarbevakningsföretagför somkrävas
tillfällevid någotdet transporterasvärdetsammanlagda somav

basbelopp.femtonöverstiger

planerardemförutrustningoch somutbildningpåKrav2.2.2
värdetransporteroch hanterar

vär-bevakaskallväktareföreslagit somhar att enPojektgruppen
ochtimmar40minstomfattandeutbildningskalldetransporter enges

timmar.24i daginte som
värdetransporterutför varaväktareskall somEnligt gruppen

skjutvapen.medbeväpnadeinteuniformerade men
tydlighavidareskallvärdetransportervidanvändsFordon som

terrängskörnings-och1972:603Vägtrañkkungörelsenutmärkning.
blirdetsåändras attenligtbör1974:594 gruppenförordningen
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tillåtet framföraatt värdetransport med tydligten utmärkt fordonett
på gångbanort.ex och i s.k. kollektivkörfält.

2.2.3 Prövning auktorisation, godkännandeav personal ochav
tillsyn bevakningsföretagav

Gruppen har föreslagit prövning auktorisation,att godkännandeav av
personal tillsyn auktoriseradesamt bevakningsföretagav skall utföras

handläggare på länspolismästarensav kansli. Med denna ändring i
handläggningsordningen får enligt naturligman anknytninggruppen en
till polisverksamheten. Prövning och tillsyn i dag oftast utförs påsom
länsstyrelsernas allmänna enheter bör förasäven tillöver länspolismäs-

kanslier.tarnas

2.2.4 Rikspolisstyrelsen samordningsansvarettges

Rikspolisstyrelsen bör enligt samordningsansvargruppen ett förges
värdetransportfrågor, eftersom det viktigtgruppen prövninganser att

auktorisation, godkännandeav personal och tillsynav värde-av
transportföretag blir enhetlig i hela landet.

2.2.5 Värdetransporter i E U-perspektivett

Projektgruppen har föreslagit bestämmelsernaatt laglydnads-om
prövning i lagen bevakningsföretagm.m. om över med hänsyn tillses
EES-avtalet för ledamöter m.fl. i bevakningsföretagens styrelser.
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Överväganden3 och förslag

3.1 Allmänna synpunkter

Vår

nuvarande lagstiftning är oöverskádlig och svårratt förstå-

Bevakning är område där det sedan länge nödvändigtett detansetts att
allmänna regler.sätter upp

Polisväsendet har inte möjligheter alltid tillhandahålla bevakningatt
i den omfattning behovet i dagens samhälle. Dettamotsom svarar
innebär det ankommer allmänhetenpå såväl enskildaatt företagsom-

själv till del ordna skydd i form bevakning exempelvisatt en av av-
Ävenbyggnader, anläggningar och arbetsplatser. andra myndigheter

polisen har ålderän haft utföra olika slag bevakning. Detattav av
finns inte anledning räkna med framtidanågon minskningatt av
behovet bevakning vid sidan den service polisen kanav av som
erbjuda.

I Sverige har det allmänna påtagit sig det gällernärett stort ansvar
förordnande särskilda befogenheter såsomav personer som ges
ordningsvakter och skyddsvakter, något naturligt eftersomär detsom
här frågaär arbetsuppgifter med vissa maktbefogenheter.om

Men det allmärma har tagitäven sigpå visst förett attansvar
standarden i den bevakningsverksamhet erbjuds allmänheten be-ärsom
tryggande lagen 1974: 191 bevakningsföretag. Typiskt förgenom om

svenskt bevakningsföretag är det yrkesmässigtett sig föråtaratt att
räkning bevaka fastighet, anläggning, viss verksamhet, offentligannans

tillställning eller något sådant. Det allmänna har sedermeraannat även
tagit sigpå det gäller dyrkverktygnär och larminstallationerett ansvar

lagen 1979:357 yrkesmässig försäljning dyrkverktyggenom om av
och lagen 1983: 1097 med vissa bestämmelser larmanläggningarom

Men säkerhetsbranschen har sedan dess förändrats iavsevärtm.m..
takt med samhällsutvecklingen och med tekniska landvinningar.nya

Vid sidan bevakningsföretagen, larminstallationsföretagen ochav
försäljarna dyrkverktyg finns konsulter i säkerhets-av numera
branschen, larmcentraler, låssmedsforetag och nyckelbarer. I dessa fall
saknas standarder, bestämda det allmärma. Det finns inte någonav
statistik belyser i vilken utsträckning nuvarande oenhetligasom
reglering bidrar till brottslig verksamhet skulle kunna undvikassom
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fråndockharområdet. Dethelasikte pålagstiftningmed tarsomen
nödvändigtdetframhållits ärsäkerhetsbranschen attpolishåll och att

likformigasäkerhetsbranschendelenavseddaden här styrshela avav
dessinte bättredem änenligtbevakningför ärregler. Ett system

nuvarandevidaresynvinkelallmänhetens ärBetraktatlänk.svagaste ur
förstå.oöverskådlig och svårlagstiftning att

branschenförLikformiga regler3.2

Vår bedömning:

säkerhetsbranschenförkravdet behövs gemensamma-

anledninginte finnsdetbakgrundenangivnadenVi attmot nyssanser
tillavreglering och gå överfullständig systemdiskutera att somatt en

Österrike, visskrav påsynnerhetiochTysklandEngland,ifinns som
börländer. Däremothåll i dessasinapåreglering har manrests

helakrav påprincipiställerregleringöverväga sammasomen
branschen.

ställasbörkravdock vilkaFrågan är upp.somgemensamma
beaktameningenligt vårfrågan måstedenbehandlingenVid manav
mellanjämförelseVidgrannländer.vårai främstförhållandena en

svenskanuvarandedenslåsexempelvis NorgeSverige och attman av
skälpunkterfleralångtgående påmycketregleringen är somav

1970-tillkom påregleringenaktualitet närharinte somsammanumera
be-harmedan Norgeregleringvarje formfall saknasandratalet. I av

skillnaderna mellanväsentligastedeVi berör någrastämmelser. av
följande.Sverige i detochiregleringarna Norge

till be-i Norgetillståndkonstaterabörjan kanTill attmanen
medi företagetledningen prövasförutsättervakningsverksarnhet att

medborgerligavseende påmedintelaglydnadavseende på men
utdragalltsåtillståndsärenden görsprövning iVidpålitlighet. ur

svenskaderegister. Mensäkerhetspolisensintestraffregister urmen
vanligasåväl detutdragförutsätterauktorisationbestämmelserna urom
mellanskillnadSammaregister.säkerhetspolisenspolisregistret som

bevakningsföre-anställda iövrigadet gällerföreligger när ettländerna
tag.

registersäkerhetspolisensislagningbehovetifrågasättaVi vill av en
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sådanbehovvisserligenfinnsDetaktuell personal.för här ett av
elleranläggningarvid försvaretsarbetarpersonalkontroll somav

fall finnsFör dessaför totalförsvaret.betydelseanläggningarandra av
prövning.personalensreglersärskildadock om

deprövningen. Iförligger iskillnadväsentligEn ansvaretannan
tillständsgivandedeni företagetledningenländernabägge prövas av

i NorgeankommeranställdaövrigaprövningenMenmyndigheten. av
myndigheten.tillstándsgivandedendenSverigeI görsföretaget.på av

förstraffregistretutdragfåharföretaget rättnorskaDet att ur
elleranställas ärskalldenlaglydnaden hosprövningen somav

siganställd gjortåterkallasitillstånd kan Norgeanställd. Ett enom
tillståndet.forförutsättningnågoneller överträttbrottskyldig till grovt

medanställdautbildningenividareskillnad liggerviktigEn av
80minstkrav pälagstiftningenställerbevakningsuppgifter. I Norge

bevakningsföretaget.utbildning inompraktiskteoretisk ochtimmars
tillstånds-dengodkäntskallutbildningenförProgrammet avvara

ochomfattningutbildningensbestämsSverigeImyndigheten.givande
timmar.217sammanlagtnärvarandeförRikspolisstyrelsen,innehåll av

ocksåbevakningsforetagetinomUtbildningen kan göras genommen
auktoriserade.skallutbildningsföretagsärskilda varasom

denbevakningsföretag,endastomfattarlagstiftningensvenskaDen
mottagningförcentraleromfattar bl.a. ävenlängre ochnorska gär av

inbrottslarmanläggningar.överfalls- ochfränlarm
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3.3 Grundläggande reglergemensamma

bedömning:Vår

1974:9191om bildabevalcningsföretag börLagen utgångs--
punkt för reglering säkerhetsbranschen liksomen av
grunddragen i norska bestämmelser omrâdetpâ-

denna bakgrund vi den svenska regleringen alltförMot gårattanser nu
mycket i detalj och rollfördelningen mellan myndigheterna ochatt
branschen flera punkter. Vid den svenskabör ändras pá översynen av
regleringen i bildabör grunddragen de norska bestämmelserna kunna

för diskussion reglering i Sverige.utgångspunkt en av en annan
aktuella företagDe nuvarande svenska bestämmelserna för här

bevakningsföretagenställer de högsta kraven på och väktarna. De
i lagen 1974: 191 bevakningsföretag. vikraven angivna Innanär om

in diskussion hur kommande reglering bör utformasgår på en av en
vi helt kort huvuddragen i de nuvarande bestämmelserna.anger

företag skall kunna auktoriseras enligt lagen be-För ettatt om
vakningsföretag skall det kunna verksamheten vid företagetattantas

omdömesgillt i övrigt iblir bedriven sakkunnigt och sätt ochpå ett-
inom ochöverensstämmelse med god sed branschen

inte fâ från allmän synpunkt olämplig inriktning.kommer att en-

Enligt lag skall vidare personalen i det auktoriseradesamma
prövningföretaget godkänd. Vid godkärmande medgörsettvara en

lämplighet iavseende laglydnad, medborgerlig pålitlighetpå samt
övrigt för anställning i det auktoriserade företaget. gäller allKravet
personal vid företaget, föreståndare för verksamheten ochäven

i företagetsledamöter styrelse.
enligt auktorisation.Bevakning får lagen inte bedrivas Det ärutan

alltså fråga obligatorium. Tillstånd till yrkesmässig försäljningettom
dyrkverktyg och larminstallationsverksamhet också obligatorier.ärav

1979:357 yrkesmässig försäljning dyrkverktyg före-Lagen om av
skriver sålunda sådan försäljning får bedrivas efter tillståndendastatt

polismyndigheten i den skall bedrivas.där rörelsen Lagenortav
1983:1097 vissa larmanläggningarmed bestämmelser om m.m.
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Tillståndetförutsätter vidare tillstånd för larminstallationsverksamhet.
meddelas polismyndigheten där verksamhetens ledning skall utövas.av

inte i lagstif-krav den anställda personalen ställs däremotNågot på
fram-tningen dyrkverktyg och larminstallationsverksamhet. Påom

Rikspolisstyrelsenställning larminstallationsföretag meddelar dockav
polisregister förenligt polisregisterkungörelsen 1969:38 utdrag ur

företaget vilken befattning medden söker sådan anställning vid isom
larminstallationer ingår.

bestämmelserna.Så långt de nuvarande
vi anfört i föregående finner detMed hänsyn till vad det

bevakningsföretagi princip skall förangeläget regler gällaatt samma
säkerhetsbranschenlarminstallationsföretag, konsulter ioch väktare,

likartadSom börlarmcentraler. skall beröras närmarestraxsamt en
från deför låssmedsföretag. naturligt utgåordning gälla Det är att

skall kunnagäller för bevakningsföretag. Detallmänna krav nusom
verksamhetenattantas

övrigt ioch isakkunnigt omdömesgilltblir bedriven och sättpâ ett-
med sed i branschenöverensstämmelse god

inriktning.från synpunkt olämpliginte kommer få allmänatt en-

vidare godkännaauktorisationen börmyndighetDen som ger
utdraglaglydnad. krav på sä-ledningen med avseende på Något att ur

ställasregister skall bör intekerhetspolisens göras upp.
Övrig denmyndighet. lpersonal i företaget bör inte godkännas av

lagstiftningennorskabör utformas med dendelen reglerna om
larminstallationersvenska lagstiftningenbevakning och den omm.m

Riks-utdragskall alltså haFöretaget rättmönster. att ett ursom
anställas i härpolisregister för den skallpolisstyrelsens avsettsom

utformas den norska såföretag. bör lagstiftningenDessutom attsom
medinte bara i sambandföretaget plikt laglydnadenhar prövaatten

anställnings-jämna mellanrum underanställning medävenutan senare
tiden.

befogenhetenviberörasSom skall närmare attattansersenare
branschorga-överlämnas tillauktorisation skall kunnafrågorpröva om

samfund.nisation eller annat
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3.3.1 Utländska företag med verksamhet Sverigei

Vår bedömning:

Nuvarande kontroll styrelseledamöter utgårav-
Nuvarande kontroll föreståndare kvarstårav-

Vår anslutning till EU medför vi inte får upprätthålla någotatt
etableringshinder visavi företag i EU-land.annat

Om utländskt företag, sig frånett EU-land eller frånannatvare stat
utanför EU, vill etablera sig i Sverige, gäller enligt lagen 1992: 160

utländska filialer företaget skall bedriva sin verksamhetattom m. m.
avdelningskontor med självständig förvaltningett filial.genom

Vidare företagetmåste föreståndare för verksamhetenutse en som
skall ha i lagen angivna befogenheter fllialen.att representera
Föreståndaren skall bosatt i Sverige. Något hindervara mot att
tillämpa bestämmelserna vandels- och lämplighetskontroll i denom
nuvarande lagen bevakningsföretag i fråga föreståndaren finnsom om
alltså inte.

Lagen bevakningsföretag föreskriver emellertid ocksåom att en
vandels- och lämplighetskontroll skall medgöras avseende på
styrelseledamöterna. l denna del blir den nuvarande regleringen uppen-
barligen mycket svår tillämpa diskrimineringseffekteratt medutan
avseende på i utlandet bosatta styrelsemedlemmar utländskaärsom
medborgare. Regleringen bör därför ändras antingen så föreskriftenatt

vandels- och lämplighetskontroll styrelseledamöter begränsas tillom av
fall då dessa bosatta i Sverigeär eller också på det kontrollensättet att
beträffande styrelseledamöter helt utgår. Den lösningen enligtärsenare
vår mening följdriktig. Vi föreslår denna skallmest gälla generelltatt
beträffande den del säkerhetsbranschen skall bli föremål förav som nu
reglering.
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lássmedyöretagAuktorisation3.3.2 av

Vår

låssmedsverk-auktorisation tillstånd förbehövs ellerDet-
samhet

tidigarestatsmakternaharföregåendei detkapitel 3framgårSom av
auktorisa-1975från årförslaglåsutredningensavvisat omhuvudsaki

förEndastlåssmedsverksamhet.beträffandetillståndskravochtion
uppställts.tillståndskravhardyrkverktyg ettförsäljning av

uppenbarligenbördyrkverktygförsäljningförTillståndstvånget av
mycketfrågahärdet äreftersomframtideni omupprätthållas även

verksamhet.känslig
tillståndskravdettaredan närvadmedenlighetI angavssom

problemvissaemellertidff23 är1978791169prop.infördes s.
oreglerad.heltövrigt ärilåssmedsverksamhetenmedförenade att

dominerarABASSAdäriblandfabrikanterna, somgällerSå attt.ex.
låsochnycklargällerdetkrav närställer strängamarknaden,

ochbehörighets-striktEnsäkerhetskategorier.högretillhörande
nyckelämnenaochfall,i sådanarekommenderaslegitimationskontroll

Sådanaprövning.särskildefteräntillgängligainte annathålls
patentskyddade.delvisocksåärnyckelänmen numera

skälflerasäkerhetssystemetuppfattas somrutinerdessa avTrots
egentligvandelskontroll inågongällerbörjanTill attihåligt.delvis en

svårigheterhar attFabrikanternaområde.dettaske påkanintemening
tankemedochlevereras,nyckelänmenvilkatillföretagdekontrollera
vägramöjlighetalltidinte attfinnskonkurrenslagstiftningenpå

låssmedsföre-visstfrågaiuppstått ettosäkerhetäven omleverans om
polisregisteruppgifterinhämtaintesida kansinåFöretagentag.

anställda.sinabeträffande
okontrolleradedelvisdenärsäkerhetssystemetibristEn annan
användas ävenibland kannyckelämnenutländskahanteringen somav
nyckelärnnen.spärradetillverkadenycklarkopieringför s.avav

betydandeEnområdet.påförekomma oromisstänksPatentintrång
deflertaletinträda närkanutveckling avdenförföreligger som

utgår.kortinomgiltighetstidnuvarande patentens
äroch besvärkostnaderdesigunderkastar somdenFör som

säkerhetsgradhögrelåssysteminstalleralåtamed ettförenade avatt
väsentligsjälvfalletsäkerhetssystemetiluckor endessainnebär
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olägenhet.

Auktorisation Sveriges låssmedsmästares riksförbundgenom

I den promemoria från handelsdepartementet återgiven i prop.
1978792169 23 f låg till grund för statsmakternass. som avvisande

låsutredningens förslag konstateradesav ordning med frivilligatt en
statlig auktorisation låssmeder inte skulle innebäraav några större
fördelar från konsumentsynpunkt. Därvid åberopades konsumenter-att

hade möjlighet vända sig tillna att medlemmar Sveriges låssmeds-av
mästares riksförbund.

Detta gäller fortfarande. Riksförbundet har dessutom med början
hösten 1986 infört auktorisationsförfarande.ett eget För bli medlematt
i riksförbundet krävs bl.a. sökanden inneharatt mästarbrev och har
drivit företag i minsteget två år sökanden har gjortsamt att sig känd
för redbarhet, har sin verksamhet i tillfredsställande skick och
erforderliga lokaler lämnar allmänhetensamt fullständig låssmeds-en
service. För medlem skall fåatt auktorisation krävsen ytterligare bl.a.

medlemmen förbinderatt sig följa de beslutatt har meddelatssom av
förbundets disciplinnämnd. Någon ändring i dessa principer planeras
inte.

För närvarande är 150 låssmedsföretag auktoriserade.ca Av de
drygt 100 låssmedsföretag förekommer i yrkesregistret i tele-som
fonkatalogen för Stockholms län knappt 70 de är auktorise-anger att
rade. Det kan beräknas det i hela landet finnsatt högst 200ca
låssmedsföretag fastär etablerade saknar riksförbundetssom men som
auktorisation.

I de angivna siffrorna ingår inte nyckelbarer,nyss dvs. företag som
uteslutande sysslar med kopiering nycklar, ofta sidoverksamhetav som
till näringsverksamhet, framför alltannan skomakeri. Dessa företag
betraktas riksförbundet inte låssmedsföretagav och kan flerasom av
skäl inte komma i fråga sig för medlemsskap eller auktorisation.vare
Så erbjuder de inte allmänhetent.ex. någon fullständig låssmedsservice

sannoliktoch lokalerna skulle i flertalet fall inte kunna godkännas från
förbundets sida. Hur många företag detta slag finns i landetav ärsom
osäkert; enligt uppgift vi har erhållit skulle deten röra sigsom om ca
1.000 företag, vissa uppskattningar vi har gjortmen tyder påsom att
siffran tilltagenär i överkant.
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kvarståförbundetauktorisationenfrivilligaSkall den genom

kan kommastatligteventuelltihellerintenyckelbarerna systemAtt ett
detuppenbart. Närvifinnerauktorisationsförfarandeföri fråga ett

tillräckliga skäl ersättavi intelåssmedsföretagegentliga attgäller ser
alltauktorisation,infördafrivillig attvägriksförbundets på som av
statligtmedansvarsfullt sätt,påoch hanterasväl ettfungerardöma ett

förenadede problem ärdelauktorisationsförfarande. För att somaven
enligtemellertidbörundanröjasskallordningennuvarandemed den

inhämtamöjlighetskall hariksförbundetgälla attmeningvår att
sökerföretagi deföreståndarebeträffandepolisregisteruppgifter som

auktorise-försorg. Deförbundetsauktorisationerhållithareller genom
be-uppgiftersådanainhämtasida kunnasinbör årade företagen

förut-anställning. Ensökerdemelleranställdasinaträffande som
vidatillverksamhet såförbundetsför dettasättning attvarasynes
blirauktorisationsärendenibeslutkontroll dessstatligunderställs att

överklaga.möjliga att
behörighetslagsvadtill frågornaföljandei detåterkommerVi om

till-behovetochauktorisationenförenad med ettbör avvarasom
auktorisationssystemet.vid sidanståndsförfarande av

inomsektoringenframhållavivillsammanhangdetta attI annan
slagdetauktorisationsförfarandeharsäkerhetsbranschen somett av

utvecklat. den månIriksförbundlåssmedsmästaresSveriges annanen
motsvarandeinföraviljaskullesäkerhetsföretag ettförening av

Enriksförbundet.möjligheterdenbörförfarande somsammages
certifie-s.k.praktikeni nära ettordning kommer motsvarasådan att

följande.i dettill dettaVi återkommerringssystem.

regleringennuvarandetill denBakgrunden3.4 av
bevakningsföretagen

auktorisationobligatoriskinföranödvändigtdet ärFrågan är att enom
medsignöjaintesäkerhetsbranschen. Kaniföretag enför man

auktorisationfrivilligerhållabranscheniför företagenmöjlighet att en
bevakningsföretagställs påde kravprincip byggeri som nusom

väktareoch
tillkomstennågotvill nämnaden fråganvi går avInnan om

bevakningsföretagen.regleringnuvarande av
bevaknings-auktorisationbestämmelsernaursprungligaDe avom
enskilda be-1951:640kungörelsen1950-taletfrånföretag omvar -

Denauktorisation.frivilligenbartKungörelsen avsågvakningsföretag.
länsstyrelse.meddelades av
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Nuvarande lag

Men vid tillkomsten nuvarande frånlag 1974 ändrades bestärnmel-av
Ändringentill gälla obligatorisk auktorisation. baserades påattserna

förslag i promemoria enskilda bevakningsföretag. Den hadeen om
utarbetats arbetsgrupp med för Justitiedeparte-representanterav en

Rikspolisstyrelsen och Försvarsstaben. Förslagen redovisadesmentet,
i propositionen 1974:39 förslagmed till lag bevakningsföretag.om

Varför obligatoriumett

Arbetsgruppen sid i17 propositionen 1974:39 pekade bl.a.
riskerna för den tvingades vända sig till icke-auktoriseratatt att ettsom
bevakningsföretag skulle tillhandahållas ineffektiv bevakning elleren

bli för brottsliga gärningar från bevakningsföretagets ellert.o.m. utsatt
dess personals sida. Arbetsgruppen menade de riskerna bordeatt
undanröjas.

Det hör dock till bilden inte hade statistik visade påatt gruppen som
missförhållanden pekade fallpå några enligtmen gruppen som gruppen
belyste behovet vidgad kontroll bevakningsföretagen.av en av

Gruppen fann det inte möjligt skaffa in underlag för samladatt en
redovisning de fall då missbruk bevakningsverksamhetenav av som
sådan eller brottslighet i fall hade förekommit i samband medannat
utövande bevakningsverksamhet i icke-auktoriserad form. Gruppenav
hade i stället försökt få fram uppgifter underhandsför-att genom
frågningar hade inte fått fram samlad bild läget.men en av

Konkurrensskäl

Arbetsgruppen åberopade också konkurrensskäl för sin ståndpunkt.
Gruppen framhöll bl.a. driva bevakningsföretagrättenatt att utan
auktorisation kunde medföra förskjutningar från konkurrenssynpunkt
på bevakningsmarknaden. Enligt mening kunde de icke-gruppens
auktoriserade företagen anställa personal inte skulle fylla måttetsom
vid prövningen enligt kungörelsen auktorisationen. Sådan personal,om

alltså mindremåste kvalificerad, fick enligtsom anses gruppen av
naturliga skäl i fall nöjamånga sig med löneförmåner densämre än
personal hade förutsättningar bli godkänd för anställning iatt ettsom
auktoriserat företag. Att lönekostnaderna oftast blev lägre för det icke-
auktoriserade företaget innebar enligt detta kunde erbjudaattgruppen
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anställdeendastföretagdepris änbilligaretill somtjänstersina ett
personal.kvalificerad

etableringsrättenfriadenmedfördemeningarbetsgruppensEnligt
auktoriseradedeförkonkurrenshänseendeinackdeläven annanen

ianställasskulle ettprövningeneftersom somperson,företagen, enav
tiden.pådrakundeibland utbevakningsföretag,auktoriserat

mellankonkurrensavseendeiskillnaderangivnaundanröjaAtt nu
bevakningsföretagenskildaicke-auktoriserade varochauktoriserade

medminstuppgift inteangelägenmeningarbetsgruppensenligt en
förriskenökadeföretagenicke-auktoriserade endetillhänsyn att

falliellerbevakningsbranschen vartinomstandardensänkning av
den.höjninghindratillbidrog avatt en

taladeskälövervägandearbetsgruppenansåg attskälangivnahärAv
bevaknings-allförökatsigpåbordesamhället ett ansvartaför att

bevakningsföretagenenskildadekontrollen öververksamhet attgenom
obligato-införabordeMan ettföretag.samtligatillutökades att avse

drivaför rättenförutsättning attauktorisationkravriskt som
medveten ettattsigsadeGruppen ombevakningsverksamhet. vara

näringsfrihetensingreppinnebarförslag ettdessgenomförande av
skulleauktorisationreglernadärför m.m.föreslogoch attområde om

i lag.tas
ställningstagandetill dettaanslutningikonstateradeArbetsgruppen

arbetsuppgifterökademedföraskulleotvivelaktigtordningsådanatt en
enligttordemerarbetedettaOmfattningenallmänna.detför av

arbetsgruppensenligtbordeochbetydandealltförinte varagruppen
andraochbrottsförebyggandefrånvinsterdemening vägas mot

medföra.skulleauktorisationobligatorisksynpunkter ensom

synpunkterNO:s

Närings-framhöllpromemoriaarbetsgruppensremissyttrande överI ett
offentligauktorisation,formvarjeNOfrihetsombudsmannen att av

riskmedförkonkurrensbegränsningprincip somäriprivat,eller en
vidareframhöllNOtillämpningen.praktiskai denskadeverkningarför

tillavvisandesigställtsammanhangolikaitidigareämbetetatt
allmännastarkamedmotiveraskunnatinteauktorisationssystem som

NOSamtidigtsäkerhetssynpunkter. somolikafrämstintressen,
förslagetsigville motsättafall intedettaihankonstaterade att

iväsentligtkonkurrenssynpunkt är ettfrånalltiddethanbetonade att
avgörandesökande ärdenhoskompetensenauktorisationssystem att

ellerföretagytterligarebehovetinteochauktorisationen avför
bransch.ianställda en

förslag.arbetsgruppenshuvudsakföljde istatsmakterna
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3.5 Tillstånd bör under alla förhållanden ettkrävas i antal
fall även i fortsättningen

Ser till vad förekom vid tillkomstenman lagen 1974:som 191av om
bevakningsföretag kan det onödigt ställa frågan obligato-attsynas om
risk eller frivillig auktorisation för här avsedda företag i säkerhets-
branschen. Men förhållandena iär dag i många avseenden helt
annorlunda dåän lagen bevakningsföretag tillkom.om

Det dockär klart det i fortsättningenävenatt bör bl.a. rättstrygg-av
hetsskäl krävas tillstånd för viss verksamhet. Det kan behövasäven för
verksamhet på eller gripersättett i polisenssom annat eller en

myndighets organisation och verksamhet.annan
Vi belyser dessa frågor i det följande.

Om skall med maktbefogenheteren utrustas börperson alltid tillstånd
krävas

Det självfalletär så det alltid måste krävasatt tillstånd för uppgifter
innebär någon form maktbefogenheter.som Uppgifter det slagetav av

kan någon form myndighetsutövning.ses som Något särskiltav
tillstånd skall naturligtvis inte behövas i den mån sådana befogenheter
enligt lag förenadeär med själva tjänsteställningen, såsom fallet förär
exempelvis räddningstjänstens och järnvägarnas personal. Men det
måste alltså fortsättningsvisäven krävas tillstånd för arbetaatt som
ordningsvakt, skyddsvakt, ñskeritillsynsman, jakttillsynsman eller i
andra funktioner utövaren särskilda befogenheter ingripasom ger att

andra ellermot använda våld föratt genomföra åtgärderatt som
hänger med tjänsten.samman

Auktorisation bör krävas föräven företag erbjuder bevakningsom
ordningsvakter och skyddsvaktergenom

Av skäl det krävs tillstånd arbetasamma ordningsvaktsom att som
eller skyddsvakt bör företag erbjuder bevakning ord-som genom
ningsvakter och skyddsvakter ha tillstånd till denna verksamhet.

Statliga och kommunala myndigheter undantagnaär från tillämp-
ningen nuvarande lag bevakningsföretag.av Frågan detärom om
undantaget bör gälla i framtiden.

Vi dock statliga och kommunalaattanser myndigheter inte skall
behöva ha särskilt tillstånd. Det givetär exempelvis försvarsmyn-att
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digheter skall kunna utföra bevakningsuppgifter varandra utan
tillstånd. Detsamma gäller samverkan mellan de kommunalaen

i kommun, kommunenäven bolagiserat viss verksam-organen en om
intehet och behållit den myndighetsform tidigare den normalasom var

formen för verksamheten. Den omständigheten de kommunalaatt
tillämpar interndebitering eller form för betalningorganen annan av

tjänster utförs kommunalt eller flera andraettsom av organ en
kommunala förändrar inte bilden enligt mening. Vi föreslårvårorgan

verksamhet utförs eller uppdrag statlig elleratt som av av en
kommunal myndighet principiellt skall tillståndsfri. l densett vara

statligt ellermån kommunalt bolag till delnågon arbetaett attavser
den marknaden,öppna bör dock krav ställas dempå ettsamma som
privat företag.

Tillstånd bör också krävas för larminstallationsverksamhet,
för försäljning dyrkverktyg och för larmcentralervissaav

Som krävs tillstånddet polismyndighetnämnts för bedrivaattav
larminstallationsverksamhet. Bestämmelserna det finns i lagenom
1983: 1097 vissamed bestämmelser larmanläggningarom m.m.

har främst tillkommitLagen för falskas.k. larm skall kunnaatt
undvikas och för arbetsbelastningen polisenpå på grund falskaatt av
larm skall kunna reduceras till minimum. Larminstallationsverk-ett
samhet påverkar polisens arbetsmiljö oacceptabeltpå intesättett om
den sköts riktigtpå Bestämmelser tillståndsätt. den berördaett om av
polismyndigheten behövs därför i fortsättningen.även

För närvarande krävs inte auktorisation företagnågon endastav som
sig och vidarebefordraägnar larm företagatt ta emot som-

bedriver vanligenvad kallas larmcentralverksamhet. Många desom av
nuvarande larmcentralerna drivs dock bevakningsföretag harav som
auktorisation enligt lagen bevakningsföretag, därför de ävenattom
bedriver bevakningsverksarnhet faller under lag.dennasom

Men det finns företag inte faller under den nuvarande lagensom
bevakningsföretag. företagetDet detta SOSstörsta slag ärom av

Alarm i Sverige AB. Dessutom finns det företagantal mindreen som
driver larmcentraler. Vi saknar dock uppgift antalet.om

hörDet till bilden försäkringsbolagen har intresserat sig föratt
frågor gäller larmcentraler och ställt regler för hur sådansom upp en
verksamhet skall bedrivas för verksamheten skall försäkras.kunnaatt

Den verksamhet bedrivs larmcentraler vid företag intesom av som
auktoriserade enligt nuvarande lagstiftningär bevakningsföretagom

har, såvitt fungerat i tillfredsställande finnsdetvet, stort sett men
dock anledning ställa sig frågan verksamheten böratt om vara
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underkastad obligatorisk auktorisation.
För sådan ordning talar larmcentraler ofta sitter inneatt meden

information säkerhetssystem hos myndigheter, företag ochom
enskilda. Informationen finns ritningarpå och andra handlingar som
personal hos larmcentralen har tillgång till. Centralen disponerar ofta
nycklar och koder till låsanordningar i kundernas lokaler tilloch andra

Med den teknikutrymmen. underär stark utveckling blir detsom nu
vidare möjligt från larmcentralatt stänga vissa larm hosen av
centralens kunder åtgärder vid själva centralen.genom

Om informationen, nycklarna och koderna kommer i händerorätta
kan de utnyttjas till skada för myndigheterna, företagenstor och
enskilda.

För frivillig auktorisation talar verksamheten vid larm-atten
centralerna har fungerat tillfredställande.

Vi har fråganövervägt och funnitnärmare krav obligatoriskapåatt
regler bör ställas endast i de fall det fråga företagärupp men om som

larm och regelmässigt vidarebefordrartar dem tillemot företag som
underkastadeär obligatorisk auktorisation enligt den säkerhetsla-nya

därför de rycker efter larm brottsligt.ex. att verksamhet.gen, ut om
Det emellertidär angeläget prövningen detnär gäller dennaatt nya
form auktorisationspliktig verksamhet i möjligaste mån förenklas.av

Vi vill därför förorda larmcentralverksamhet vid företag,att som
inte faller under lagen säkerhetsföretag skäl, visserligenannatom av
skall kräva tillstånd den kontrollennärmare förutsätt-attmen av
ningarna för tillståndsgivningen och verksamhetens bedrivande läggs
på certiñeringsorgan konstruktionett vi också valt detnären som-
gäller låssmedsverksamhet. Vi utvecklar den frågan i följandeett
avsnitt.

I detta fall förutsätter tillstånd skall meddelas polismyndig-att av
het där länspolismästare chef.är Innan sådana tillstånd kan meddelas,

Rikspolisstyrelsenskall dock ha utarbetat kravspecifikationen
beträffande förutsättningarna för sådana tillstånd. Styrelsen bör ta
fram dem i samarbete med bl.a. försäkringsbolagen, företrädare för
säkerhetsbranschen och SWEDAC styrelsen för ackreditering och-
teknisk kontroll.

För här aktuellt företag skall kunna få tillståndatt skall företaget
kunna visa det godkänts certifieringsorgan, ackrediteratsatt ettav som

SWEDAC. Organets godkännande efter prövningav ges en av om
företaget uppfyller de krav Rikspolisstyrelsen och SWEDAC harsom
ställt Polismyndigheten integör någon sådan prövningupp. utan
begränsar sin kontroll till godkännande finns och kontrollatt ett en av
företagets ledning och föreståndare för verksamheten. Kontrollen av
de anställda följer i övrigt regler gäller för auktoriseradesamma som
företag, dvs den uppgiften skall ligga företagetpå självt.
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liggaverksamheterantalutgångspunkter kommerMed dessa attett
gällergenomgåendetillståndsplikt. Menutanför bestämmelserna om

där det gällerverksamhetalltillstånd kommerkrav på attattatt avse
ryckapersonal skallföretag hartillvidarebefordra larm utsomsom

Reglernadet behövs.verksamhetbrottsligingripasyftei att mot om
larmcentral kommertillstånd tillauktorisation ochobligatorisk attom

säkerhetsområde.principi sammaavse
påi Göteborg gårbörjat tillämpasharverksamhetEn ut attsomny

för kontrollanvändsradiosändare,medförseddadresserade hundar, en
siguppgift begerEnligthamnområden.inhägnadebl.a. enav

vadhunden ochhandförför larmettill platsenhundförare att ta seom
formingripa. Dennainte i uppdraghan harinträffat att avmensom

betraktasverksamhettill företagetsledautryckning bör inte att som
frivilligföremål förbliverksamheten kantillståndspliktig. Men

auktorisation.

gälla SOS ALARMtillstånd bör intepåKravet

Sverigeigälla SOS Alarmbörtillståndsplikten ävenFrågan är om
Kommunförbundet ochSvenskaAB. Det ägs staten,gemensamt av

helaSOS-larmcentralerdriver överLandstingförbundet. Företaget
bedrivsoch påupphandlasVerksamheten statenslandet. statenav

personalenharföretagetochmellanEnligt avtaluppdrag. statenett
följa devidareföretagetskallavtalEnligttystnadsplikt. samma

förordningenenligtstatliga myndigheterförgällerbestämmelser som
myndigheter.statligavidsäkerhetsskyddet1981:421 om

myndigheterstatligaden påtillämpasförordningenEnligt 1 § som
totalförsvaretförhållanden röruppgifter ellersig medbefattar som

2 §enligtmyndighet skallVarjeövrigt.irikets säkerheteller svara
myndig-inomsäkerhetsskyddtillfredsställandedet finnsför ettatt

säkerhets-paragraf omfattarEnligtverksamhetsområde.hetens samma
skyddet bl.a.

betydelseäruppgifterkännedomobehöriga fårskydd mot att som avom
sekretessla-enligtövrigt ochsäkerhet iriketsellerför totalförsvaret som

sekretesskydd,sekretessomfattas1980:100 avgen
områden, fartyg,anläggningar,tillträde tillobehöriga fårskydd mot att

uppgifterfå kännedomkanställen där deandraflygplan och somom
totalförsvaretförbetydelseharverksamheteller därpunkti 1 somavses

tillträdesskydd,övrigt bedrivsisäkerhetriketseller
säkerhetssynpunkt får sådanfrånpålitliginte ärskydd någon3. mot att som

förbetydelseäruppdragvikariat ellersådantellertjänst avsom
infiltrationsskydd,övrigtisäkerheteller riketstotalförsvaret

sekretess-,och uppdragstagarearbets-berördainformation till4. om
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tillträdes- och infiltrationsskyddet vid myndigheten,
kontroll sekretess-, tillträdes- och inñltrationsskyddetav vid myndig-
heten och informationen detta skydd.av om

Enligt 1 § fjärde stycket personalkontrollkungörelsen 1969:446 i-dess lydelse enligt förordningen 1994: 109 har företaget möjlighet-
personalkontrolleraatt sin personal. Stycket lyder.

Med tjänst jämställs också anställning eller uppdrag hos företag ellerett
något enskilt med funktionannat inom totalförsvaretorgan detutan attsom,

frågaär upphandling enligt tredje stycket, harom verksamhet där deten
förekommer uppgifter skall hållas hemliga med hänsyn tillsom rikets
säkerhet.

Enligt 4 § förordningen beslutar Regeringen eller myndighet som rege-
ringen bestämmer inplacering i skyddsklass i fallom i l §som avses
fjärde stycket. Enligt uppgift kommer företaget inom kort begäraatt

alla operatörstjänsteratt vid företaget skyddsklassas.
Det vi velat uppnå krav tillståndpå förett larmcentralergenom är

redan inskrivet i de regler gäller för verksamheten, företagetssom
organisation och inriktning. När det gäller kontroll personalen vidav
företaget kontrollenär långtgående viän förutsätter förmer tillstånd
för larmcentraler. Vi vill därför förorda SOS Alarm i Sverigeatt AB
undantas från tillståndsplikt enligt lagen säkerhetsföretag. I denom
mån andra företag kan komma sigägna larmcentralverksamhetatt
på uppdrag bör detsamma Ävenstaten gälla för sådanaav företag. på
detta område bör den generella princip vi förut har slagit fast hasom
tillämpning, nämligen obligatoriskt auktorisationskravatt ett inte skall
gälla verksamhet utförs eller på uppdragsom statlig ellerav av
kommunal myndighet.

Tillstånd bör krävas föräven bevaøzingsföretag med verksamhet som
ligger polisverksamhetnära

Vissa delar bevakningsföretagens verksamhetav har sådan betydelse
för polisens arbete och är så närliggande detta arbete det under allaatt
förhållanden bör krävas auktorisation det allmänna fören av att
verksamheten skall bedrivas. Vi det alldeles klart auktori-anser att
sation bör krävas för företag skallatt fåett åta sig uppgifter med
möjlighet ingripa ordningsstörningaratt mot allmänna platser eller
utryckning efter larm inbrott eller brottslig verksamhet.om Medannan
uttryckning efter larm brottslig verksamhet inte varjeom fall dåavses
personal beger sig till platsen för sådant larmett endast situatio-utan



SOU 1995:146 Kapitel 6 Bevakningsföretag och larmcentraler, m.m.185

då personalen har till uppgift ingripa eventuell brottsligner att mot
verksamhet. Generellt bör också under alla förhållanden gälla att
endast auktoriserade företag bör få arbeta med personal ärsom
utrustad med batong, skjutvapen eller annat vapen.

Tillstånd till lássmedsverksamhet

det föregåendeI har avstyrkt tanken på Sverigesersättaatt
Låssmedsmästares riksförbunds på frivillig infördaväg auktorisation
med statligt auktorisationsförfarande förordatett det tillattmen
riksförbundets auktorisationsförfarande skall kopplas fårätt att taen
del polisregisteruppgifter beträffande anställningssökande ochav
anställda. Det emellertidär flera skäl nödvändigt tillhandahål-attav

alternativ för de låssmedsföretag inteett kan erhålla auktorisa-som
tion.

Som det bör nämligen någon form auktorisation ellerser av
tillstånd principiellt krävas inte bara för försäljning dyrkverktygav

också för företag fåskall sigåtautan uppdragatt ett går påut attsom
installera, eller låsöppna fast installeradeär ellerreparera som
avsedda för fast installation i byggnader. Därmed skulle de säker-
hetsproblem har påtalats på detta område kraftigt minska.som
Allmänheten har i dessa avseenden krävarätt lagstiftningenatt att
bidrar till godtagbar säkerhet.en

Härvid beaktasmåste Sveriges låssmedsmästares riksförbundatt
ställer särskilda krav bl. visspå tids dokumenterad yrkesverksamheta.
och förbundet auktoriserar inte andra företag sådanaän kansom

Ävenerbjuda fullständig låssmedsservice. seriösa företag intesom
uppfyller dessa villkor kunnamåste tillstånd bedriva sinatt
verksamhet.

Vi därför företag inte auktoriseradeär böratt kunnaanser som
erhålla tillstånd i form, dock inte skall meddelas efterannan som

ingående prövning i dag gäller för auktorisation. Församma som
tillstånd bör emellertid krävas föreståndaren lämpligär med hänsynatt
till laglydnad och övriga omständigheter. Vidare bör vissa krav
utbildning ställas. Tillstånd bör ha verkan Sverigessamma som en av
låssmedsmästares riksförbund meddelad auktorisation, bortsett från att
det inte innebär förgaranti yrkesskicklighet sådansamma som en

Ävenauktorisation. företag har tillstånd bör således ha rättsom att
begära polisregisterutdrag beträffande de anställda. Av de uppgifter

har lämnats i det föregående framgår med denna utgångspunktsom att
200 företag torde komma begära tillstånd för sin verksamhet.ca att

När det gäller nyckelbarer, i enlighet med vad förutsom som
anförts ofta komplement tillutgör verksamhet såsom exempelvisannan
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skomakeri, finns det enligt vår mening inte tillräckliga skäl införaatt
ordning skulle innebära dessa företags verksamhetatten som

omöjligggörs. Detta skulle dessutom innebära klar försämring frånen
servicesynpunkt.

En fråga vi emellertid har övervägt särskilt kravetär påsom om
auktorisation eller tillstånd bör införas för kopiering elleräven annan
efterbildning nycklar. För egentliga låssmedsföretag dvs. sådanaav -
företag erbjuder fullständig låssmedsservice skulle sådantsom ett-
krav sakna betydelse, eftersom dessa företag enligt föregåendedet
under alla omständigheter måste ha auktorisation eller tillstånd.
Nyckelbarerna skulle emellertid bli skyldiga söka särskilt tillståndatt
för få fortsätta sin verksamhet, varvid kontroll polisregisteratt mot
skulle kunna ske. Av skäl har i det föregående kan dessaangettssom
företag inte komma frågai för auktorisation.

Vad framför allt skulle tala för tillståndskrav dettapåettsom
område intressetär erforderlig behörighetskontroll företas innanattav
kopierade nycklar lämnas Det gäller då inte den enklasteut. typen av
nycklar; beträffande sådana företar inte heller egentliga låssmedsföre-

kontroll.någon detNär frågaär nycklar tillhörandetag om mera
avancerade låssystem tillämpar däremot föruttyper nämntsav som
låssmedsföretagen i enlighet med fabrikanternas anvisningar en
behörighetskontroll ingåendeär säkerhetstörresom mer som
Iåssystemet erbjuda. Att låssmedsföretagen tillämpar sådanavses en
behörighetskontroll regelmässigt också villkorär för leverans.ett
Någon garanti för nyckelbarerna tillämpar motsvarande kontrolleratt
finns inte i dag.

Möjligheten för nyckelbarerna från håll deänatt annat genom
etablerade fabrikanterna komma över spärrade nyckelämnens. som
kan användas för kopiering sådana nycklar har ökat tid.påav senare
Dels säljs efterbildningar i viss utsträckning illegalt särskilt i vissa
främmande länder, dels har patentskyddet i del fall upphört.en

Enligt vad har framhållits för ASSA och andra nyckel-som oss av
fabrikanter kommer mycket del patentskydden upphörastor atten av
kring sekelskiftet, vilket innebär de flesta slags nyckelämnen kanatt
komma förvärvas nyckelbarerna. Säkerheten skulle därföratt av
minska mycket kraftigt, i den intemån nyckelbarerna dels blir föremål
för laglydnadskontroll, dels för bedriva sin verksamhet bliratten
skyldiga undergå utbildning vad behörighetskontrollen iatt avser
avancerade låssystem och blir föremål för viss tillsyn i dettaen
avseende.

Nu angivna förhållanden har lett till slutsatsen det önskvärtärattoss
även nyckelbarernas verksamhet ställs under kontrollatt ettgenom

tillståndssystem. Detta har också sedan lång tid tillbaka varit kravett
både från låssmedsbranschens sida och från fabrikanthåll.
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riktlinjerDe gäller för statliga åtaganden medför vi inteattsom nya
föreslåkunna sådant kontrollsystem skall hanterasatt ettanser oss av

Som förut har det sig här 000 företag.nämnts rör 1staten. om ca
Styrelsen för Sveriges Låssmedsmästares riksförbund har emellertid

framhållit för förbundet berett för kontrollsystemäratt att ettoss svara
omfattande inte bara de etablerade låssmederna nyckel-ävenutan
barerna. förutsätterDetta delegation till förbundet lagstift-en genom
ning. Under förutsättning andra branschsammanslutningarävenatt som
har förutsättningar för hantera kontrollsystem kan fåatt ett motsvaran-
de delegation vilket självklarhet attanser vara en anser en- -
sådan ordning frångodtagbar allmännaär synpunkter.

Vårt förslag innebär därför förbundet liksom eventuella andraatt -
sammanslutningar skall få behörighet inte bara frågorprövaatt om-
auktorisation frågor tillstånd för sådana företag inteävenutan om som

uppfyllakan auktorisationskraven. Vi föreslår vidare all lås-att
smedsverksamhet, således kopiering nycklar, förutsättaäven skallav
auktorisation eller särskilt tillstånd. Detta krav bör begränsasdock till

lås eller bli installerade i byggnader.äratt avse som avses
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3.6 Behövs regler för verksamhetannan
i säkerhetsbranschen

Vår bedömning:

Det bör finnas möjligheter till frivillig auktorisation fören-
fall inte faller under reglerna obligatorisk auktori-som om
tation
reglerna för obligatorisk och frivillig auktorisation bör- vara
likformiga

Är det inte fråga företag med personal med särskilda maktbefogen-om
heter eller andra företag det slag under punkten 3.5,angettsav som
kan diskutera det behövs auktorisationman statligom en av en
myndighet.

Vi det viktigtär allmänhetenatt har möjlighetanser att anlitaatt
företag i säkerhetsbranschen erhållit den kvalitetsstämpelsom som en
auktorisation faktiskt kan Att allmänhetenrent utgöra. har denanses
möjligheten har betydelse flera synpunkter. Allmänheten harur en
berättigad för brott. Det viktigtär åtgärder vidtas i syfteoro att att
minska denna Att kunna anlita auktoriserat företag bör verkaettoro.
i den riktningen. En auktorisation bör också typiskt kunna före-sett
bygga brott inom säkerhetsbranschen vandelsprövningen ochgenom

den tillsyn säkerhetsföretaget följer med auktorisa-genom av som en
t10n.

Det enligtär vår mening viktigt auktorisationen i säkerhets-att
branschen blir långtså öjligt likformi För allmänheten bör reglerna

framståför auktoriserade företag helt, där reglerna förettsom van-
tillsyrPdelsprövning och likformiga.är För det krävs intem.m. att

auktorisationen obligatoriskär helaöver linjen. Det möjligtär att
utforma enda för auktorisationett obligatorisksystem är för visssom
verksamhet och frivillig för I sådant bör med-ett systemannan.
delandet auktorisation och tillsynen auktoriseradeöver företagav
läggas på endast myndighet län, det frågaären oavsettper om om
obligatorisk eller frivillig auktorisation. I valet mellan olika harorgan
vi för polismyndighetenstannat i länet eller, det finns flerom
polisdistrikt länspolismästareni län, polismyndigheten, därett chef.är

Under punkten 3.5 har vi tagit fall där det bör obligato-upp vara en
risk auktorisation. I övriga fall skulle frivillig auktorisation kunna
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komma fråga.i Väljes frivillig auktorisation i dessa fall får ettman
blandat med både obligatorisk och frivilligsystem auktorisation.
Systemet bör dock utformas så det för allmänheten framståratt ettsom
enda där reglerna för auktorisationsystem desammaär detoavsett om

frågaär obligatorisk eller frivillig auktorisation. Allmänheten skallom
inte behöva hålla reda på gränserna för de olika formerna auktorisa-av
tion.

det följandeI beskriver vi i hur lag skulle kunna byggasstort en ny
med dessa utgångspunkter.upp

3.7 En lag obligatorisk och frivillig auktorisationny om

I Omfattningen lagav en ny

En lag skulle lämpligen kunna benämnas lag säkerhetsföretag.ny om
Med sådant företag bevakningsföretag,ett larmföretag, säker-avses
hetskonsulter och låssmedsföretag.

Liksom bevakningsföretag enligt nuvarande lagstiftning bör be-
vakningsföretag definieras i den lagen den yrkesmässigtnya som som
åtar sig för räkning bevaka fastighet,att anläggning, vissannans
verksamhet, offentlig tillställning, plats dit allmänheten tillträdeäger
eller något sådant eller också bevakaannat enskild föratt person
dennes skydd. Med väktare liksom i nuvarande lagstiftningavser
den är anställd i auktoriserat bevakningsföretagett för utförasom att
bevakningstjänst.

definitionenI bevakningsföretag bör även bevakning värde-av av
med. Enligt den tidigaretransporter tas nämnda ökadrapporten om

säkerhet vid värdetransporter, publicerats i Rikspolisstyrelsenssom
rapportserie, har de rättsvårdande myndigheterna hittills uppenbarligen
inte uppfattat vissa budfirmors och andra liknande företags transporter

värde bevakning. Gruppen vill därför utvidga bestämmelsernaav som
i lagen bevakningsföretag till olika former värdetransporter ochom av
har i detta syfte försökt definera vad värde liksomatt är, vad värde-
transport

Som kommer framgå den följande framställningenatt viav avser
inte föreslå särskild auktorisationatt företag bevakar värde-en av som

enbart på dennatransporter grund. Vi därför det inte behövsattanser
några närmare definitioner begreppen värde och värdetransportav -
definitioner är svåra göra gråzonerna bliratt ochutansom att stora

också kan leda till byråkratiska gränsdragningsproblem.som Larm-
företag är beteckning tidigare inte i lagstiftning.använts Meden som
den beteckningen vi här den yrkesmässigt sigåtar förmenar som att

räkning installera, eller ändra larmanlägg-annans montera, reparera
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sådana anläggningar.larm frånningar eller ta emot
lagstiftningen. Medilåssmedsföretag inte heller använtBegreppet är

ellersig installera,yrkesmässigtvi den åtardet att reparerasomavser
efter-kopiering ellertillverka nycklarlås elleröppna att annangenom

ingår nyckel-det begreppetsäljer dyrkverktyg. lbildning eller som
barer.

omfattalagsådanangivna utgångspunkter kommerMed attennu

omkring 250bevakningsföretagauktoriserade-
17.00016.000väktare --

tillståndlarminstallationsföretag med-
omkring 1.100polismyndighetav

försäkringsbolagensuppfyllerlarmcentraler som-
35för larmcentralerkrav

omkring 350låssmedsföretag-

uppskattasnyckelbarer. Deintelâssmedsföretag ingårsiffran förl
saknarSammanställningenosäker.siffrantill 1.000. Men ärhögst

Antaletsäkerhetskonsulter.vissa larmcentraler ochuppgiftervidare om
beräknasdock litet.vara

Obligatorisk auktorisation2

huvudfall. Denauktorisationfrivilliglagen bör haDen ettsomnya
I överensstäm-undantag.auktorisationenobligatoriska ettsomanges

auktorisationinteanfört får företagvi förut harmelse med vad utanett

personal medtillhandahålla ellerskyddsvakterordningsvakter, annan-
förordnande,myndighetssigbefogenheter grundarsärskilda som

skydd,enskild för dennesbevaka person-
offentliga platser,ordningsstömingaringripa mot-

brottslig verksamhet,efter larmrycka ut om-
utrustad med batonger,personalverksamhet med ärbedriva som-

andraskjutvapen eller vapen,
larmanläggningar,eller ändrainstallera, montera, reparera-

polisen ellervidarebefordran tillfrån larmanläggningar förlarmemotta-
1iföretag som avses -

avseddalås ellerfast installeradeellerinstallera, äröppna somreparera-
låssådanatillframställa nycklarelleri byggnaderfast installationför

dyrkverktyg.eller säljaefterbildningellerkopiering annangenom

föreskrivasföregående kunnabör det attSom i dethar uttalat
ellerbranschorganisationmeddelaskunnaauktorisation skall genom
ochsådana meddelatsmån föreskrifter harIsamfund. denenskiltannat

--

.
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förspeciella kravsammanslutningen har ställtenskildaden upp
tillståndfå särskiltmöjlighetdet finnasauktorisation bör att somen

auktorisation.alternativ till
frågan entrévärdsverksam-s.k.I kapitel 7 kommer att ta upp om

utgångar därochin- eller till lokalerbevakninghet, dvs. utrymmenav
Även sådan enligtverksamhet börbeträffandealkoholdrycker serveras.

särskiltauktorisation ellerutvecklar krävasvi därvad närmare
tillstånd.

dock inte gällaobligatorisk auktorisation börBestämmelserna om
Motsva-myndighet.kommunalutförs statlig ellerverksamhet avsom
Sombevakningsföretag.ifinns i dag lagenrande undantag om

ocksåpå, för företagundantag gällavarit inne börredan har som
Detmyndigheter.åtar och kommunalaenbart uppdrag statligasig av

organise-exempelvis för kommunmöjlighetnämligen finnasbör atten
åter-företag. Vikommunaltbevakningen ikommuninternaden ettra

frågan författningskommentarerna.till den ikommer
bevakningheller gällaauktorisation bör inteBestämmelserna om

uppdrag medendast fullgördenneutförs enskild person, omavsom
Den bestämmelsenhonom.förordnande meddelatsstöd ett somav

i lag.finns i dag samma
alltsåmodellpå auktorisation enligt denna ärobligatoriskKravet

förhållande bevakningsföretag.till nuvarande lagistarkt begränsat om
för närvarande ärverksamhetdel denEndast mindre somaven

auktorisationspliktig. Denbliauktorisation kommerunderkastad att
fråga låssmedsverksarnhet innebärkonstruktionen iföreslagna enom

Detsamma gällersåvitt dyrkverktyg.försäljningnyhet utom avavser
föreslås larmcentraler.infört för vissaauktorisationskravdet som

frågaalltså frivillignämnda detfall de ärI andra än omnyss
avgränsnings-återkommer tillspecialmotiveringenVi iauktorisation.

frågor dockvill vifrågorna. Två allmännaprincipiellt viktiga, mera
ochanläggningarbevakning fastigheter,nämligenredan här,beröra av

bevakning värdetransporter.liknande samt av

tillstånd bevakning fastigheter.förBör krävas av
objektliknandeanläggningar och

verksamhetbevakningsföretagensdelmycketEn stor avserav
objekt, oftaliknandeanläggningar ochfastigheter,bevakning genomav

åtar bevakning dennasigFöretagbevakning.ronderande avsom
erhålla auktorisation.fortsättningen kunnagivetvis iskall ävenkaraktär

sådanfrågan motiveratdet ärställtVi emellertid atthar oss om
auktorisa-obligatorisktomfattasiverksamhet ettnytt systemett av

auktorisation kanfrivilliginte tillräckligttionskrav det äreller attom
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fråga någonförekomma. Det här inteär verksamhetom som
sammanfaller eller den bedrivs polisen.tangerar som av

vårMed utgångspunkt såvittgrundläggande det kvalitetenatt avser
på bevakningstjänsten påi första hand bör ankomma kunden liksom-
eventuella försäkringsgivare ställning till vilket företag böratt ta som-

påanlitas skulle obligatoriskt krav auktorisation inte nödvän-ett vara
Man utgå fråndigt. bör kunna den eller förvaltaräger störreatt som

värden vänder sig till företag erbjuder det skyddett som som anses
utifrånmotiverat de föreliggande Omomständigheterna. samhället

tillhandahåller frivillig auktorisation instrument tillförsäkraett attsom
uppdragsgivaren påpersonalen kontrolleradär med avseeendeatt

genomgåttlaglydnad och har tillfredsställande utbildning bör detta vara
Så utgåtillräckligt. finns fråndet anledning och kom-t.ex. att att stat

måni den inte vill bedriva bevakningen i regi,mun. man egen
regelmässigt kommer vända sig till auktoriserade företag, ävenatt om

på områdedetta avskaffar obligatoriskmed auktorisa-systemetman
tion.

En fördel frågamed slopa auktorisationskravet i denatt om
dåbevakningsverksamhet ifråndiskuteras är kommerattsom nu man

gränsdragningssvårigheterde delvis mycket besvärande otvivel-som
aktigt förenade den ordningenär med nuvarande och motverkarsom

önskemål åt.grundläggande vi tidigare har uttryckett gettsom
nämligen öka den tillsyn enskildas försorg.skeratt som genom
Fastighetsjourer, åtarkommunala bolag, taxiföretag och andra sig i dag
tillsyn fastigheter fogoch anläggningar ibland med kanav som

gårkarakteriseras bevakningsverksamhet. ingenVar kangränsensom
klart och ingripanden slumpvissäga oauktoriserad bevakning skermot

svårt någonoch delvis irrationellt. Det realistisk lösningär att se annan
övergår tillän ordning där frivillig auktorisationendastatt man en
på områdeförekommer detta se 3.8.2.detta avsnittetävenom

En omständighet skulle kunna förtala detta slagattsom synas av
bevakning i fortsättningen blir auktorisationspliktigtäven denär att

tillgångmed nödvändighet fårförutsätter företaget ibland tillatt
nycklar till stängda Detta naturligtvis möjligheterÖppnarutrymmen.
för missbruk. långt. SåMen denna synpunkt kan inte drivas för t.ex.
erhåller lokalvårdsföretag påofta nycklar ungefärligen samma
villkor bevakningsföretagen.som

på områdeDet anförda har lett till slutsatsen även dettaattoss man
avstå frånbör obligatoriskt krav auktorisation.ett

.I
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yrkesmässigförauktorisation krävasobligatoriskBör
värdetransporterbevakning av

vidbevakningRikspolisstyrelsens rapport2.2 berörs omavsnittetI
förslås värde-1994:4. I attrapportenRPS rapportvärdetransporter

erhållit generellharfå företagbevakasskallenbart somavtransporter
värdenGäller transportenfå värdetransporter.bevakaauktorisation att

15 basbelopp,överstigernågot undertillfälle transportenvidsom
auktorisation.särskildkrävasföreslås skalldetatt en

störrebörinte ettfunnit taoch statenattförslagetövervägtVi har
delarandragällerdetän när avvärdetransportergällerdetnäransvar
Deverksamhet.polisens somintesäkerhetsbranschen tangerarsom

vidbevakning transportererbjuder avyrkesmässigtföretaganlitar som
företagvilkabedöma sommöjligheter attharvärden storastörre

Utvecklingentjänster.godakvalitativt avochtillhandahåller säkra
Desnabbt.gårvärdetransportområdet vidareteknikochmetoder

teknik iochvårdenstörrebevakning transportererbjuder avavsom
konkurrensskälsäkertkommer attsådana avtill transporteranslutning

oftaauktoriserade,De kommerlångt attfratnme. varaalltid ligga
andraauktorisationkräververksamhet avde utövargrund somattav

frågai attkommerpraktikeniockså från det inteutgårVi attskäl.
försörja trans-regelmässigt har attandraochbanker merasomorgan

värdepapperellerkontanter somformivärdenstörre avporter av
sådanaföretag änandraanlitar somiomsättaskanomedelbart pengar

auktoriserade.är
införaviljaskulle ettuppkommerproblemsärskilt manEtt omsom

klarsvårigheten görabestårområde i attpå endettaauktorisationskrav
självaoch trans-värdetransportbevakningmellandistinktion enav

åtar sigmarknad ochnärvarandeför storharKurirföretagen enporten.
Detvärden.betydandemycket synesofta transporter avsersom

tillgörasskullekurirföretagenfrågaikomma attkunnaemellertid inte
gällerdenauktorisationsprövning motsvarar somföremål för somen

så skullefallisvårighet upp-Enbevakningsföretag. somannanför
kännedomsaknaroftaföretag omdessamedsammanhänger attkomma

transporteras.detvärdet somav
medsvårigheter att enmedföraÖver mandetskullehuvud taget

kommerinteauktorisationobligatoriskkravställerordning som
haregendom somVarje transport envärdegräns. avnågonifrån sorts

auktorisations-kunnaintenaturligtvis varaskullevärdeekonomiskt
sigmeddettaförslag,dettavärdegrånsuppställs avMenpliktig. en

berördadetochkundenbåde försvårigheterformiproblem avnya
kundenochtransporteras somföretaget detvärdetberäkna somatt av

närmareskall haföretagetönskarinte atthuvud tagetöverkanske
kännedom om.
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De i all korthet anförda Synpunkterna harnu lett till denoss
slutsatsen det inte tillräckligtäratt motiverat lagstiftningsvägenatt
uppställa strängare krav för företag erbjuder bevakning vidsom
värdetransporter än för andra företag i bevakningsbranschen intesom

någonägnar sig verksamhet ligger nära den bedrivssom som av
polisen.

Med denna lösning kommer det naturligtvis även bortserom man-
från kurirtransporter förekomma företagatt inte falleratt insom-
under bestämmelser obligatorisk auktorisation åtar sigom bevakning

framförallttransporter mindre värden. Dessaav företagav har dock
möjlighet få auktorisation mångaatt och kommer säkert ofta att av
konkurrensskäl söka få sådan.och Men måstedet i sista hand
ankomma uppdragsgivaren bestämma hanatt vill anlitaom ett
auktoriserat företag någoneller Det är dock viktigt allmän-annan. att
heten upplyses vad auktorisationen innebär frågaiom kontrollom av
personal med hänsyn till laglydnad, återkommerVi till denm.m..
frågan längre fram.

I detta sammanhang bör slutligen nämnas vi har övervägt detatt
tidigare avsnitt 2.2.2 nämnda förslaget i Rikspolisstyrelsens rapport

ändringari vägtrañkkungörelsen ochom terrängkörningsförordningen
påmed sikte värdetransporter. Förslaget har inte remissbehandlats, men

känner till från kommunalt hållatt har negativ inställningman en
till förslaget. Vi vill därför föreslå frågan inte lösesatt genom
generella föreskrifter den iutan stället lösesatt det sättet att
prövning sker dispensvägen. En förutsättning för detta skall kunnaatt
ske med godtagbart åresultat är andra sidan gällande föreskrifteratt
följs dåi de fall dispens inte har meddelats. Hithörande frågor lämpar

vårsig enligt mening samrådväl för med närpolisen.

3.7.3 Allmänna förutsättningar för auktorisation

Oavsett frågadet är obligatorisk eller frivilligom auktorisationom är
de allmänna förutsättningarna desamma. För företag skallatt ett
auktorisation bör det enligt den lagen kunna verksam-antasnya att
heten

l blir bedriven sakkunnigt och omdömesgilltett och isätt övrigt i-
överensstämmelse med god sed inom branschen,

2 inte kommer från allmänatt synpunkt olämplig inriktning.en-

Vid prövningen bör myndigheten särskilt beakta företaget haratt en
lämplig organisation och planläggning sin verksamhet.av

Nu angivna krav finns iäven nuvarande lag bevakningslkäretag.om
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personalenvillkorställas attbördet därutöverVi somuppattanser
Det allmännautbildning.anpassadverksamhetenfå förkan väntas en

intedetfall därdetförfrämstnödvändigt,vivillkoret varaanser
beslutetiutbildningsärskildnågot villkorställaskommer omatt upp

vilkenbestämmadå företagettill attblirDetauktorisation. uppom
enligtbedrivaskunnaskallverksamhetenförkrävsutbildning attsom

auktorisation.förgrundläggande kravende
förpolisenmedsamarbeta attberettvidare attskallFöretaget vara

i dagfinns intesådant kravEttsamhället.itrygghetenskildasdeöka
vipolislagenändringi denvad sägs somavdet mot somsvararmen

ibrottTrygghet1994:122SOU motdelbetänkandetiföreslog
regeluttryckliginnehåller attförslaget omDetlokalsarnhället. en

statligaorganisationer samtallmänheten,medsamarbetaskallpolisen
itrygghetenskildasöka deförmyndigheterkommunala attoch

dessföråta även attsigvidareskall attFöretaget svarasamhället.
ordningsstörningarochinträffade brottpolisenunderrättaranställda om

fall.följandei
underdenneskallobjektolikabevakauppdragiväktare attHar en

på inträffadeuppmärksamobjektenmellani tjänsten varatransport
sinapolisenomgående underrättaochordningsstörningar omochbrott

iakttagelser.
också ställasdetbörbevakningsföretagnuvarande lagiLiksom om

skalljuridisksökanden ärOmledning. person,på företagets enkrav
ochverksamhetenföreståndare förhaföretaget utsett sompersonen
tillmed hänsynuppgiftenförlämpligbedömasskalldenne som

ifinnskravMotsvarandeomständigheter.övrigaochlaglydnad
påockså kravfinnsDär ettbevakningsföretag.lagnuvarande om

denVi har berörtförorda.villintevipålitlighetmedborgerlig som
föreslår viförut attockså berörtsharföregående. Somfrågan i det

utgår.kontrollen styrelseledamöterav
verksamhetslagsvilketbör somauktorisationl beslut angesom
verksamhetfår bedrivaföretaget somochauktorisationen omavser
få tillbegränsasbörAuktorisationenauktorisation.obligatoriskkräver

kanbeslutsärskiltområde. Genomgeografisktvissttid ellerviss
auktorisation.utvidgadansökanefterföretaget enges

beträffandegällaprincipi ävenkravenangivnaDe avsesnyss
i sakensdockligger naturDetlåssmedsverksamhet.tillstånd tillsärskilt

gällerlångtgående detnärtillnärmelsevis likakanintekravenatt vara
Förallmänhet.ipå säkerhetsföretagavseendemednyckelbarer som

fortsättning-imeddela ävenriksförbundetauktorisationden avsessom
går längrebetydligtbibehålla sina krav,kunnaförbundetbör somen,

lagens.än
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7.4 Auktoriserande myndighet

I de fall prövningen auktorisationen inte har anförtrottsav en
branschorganisation någoneller sammanslutning bör prövningenannan
göras polismyndigheten i det län, där företagets ledning harav sitt
säte, och det finns flera polisdistrikt i länet, den polismyndighet,om
där länspolismästaren chef.är

Det pånuvarande kravet frånyttrande Rikspolisstyrelsen vid
auktorisation bevakningsföretag har särskild förklaring medav en
anknytning till omständigheterna vid lagstiftningens tillkomst och bör

kunna avskaffas.nu
Enligt 2 kap. 2 § polisförordningen 1984:730 utfärdar länsstyrelsen

föreskrifter länets indelning i polisdistrikt. Tretton länsstyrelser harom
Övrigabeslutat länet skall indelat iatt endast polisdistrikt.ettvara

länsstyrelser har indelat länen i flera polisdistrikt. Uppgifterna avser
den 1 juli 1995. Skälen för polismyndighet, där länspolismästareatt är
chef, skall för prövningen iär huvudsak följande.svara

Som tidigare frågornämnts ligger de auktorisation tillståndochom
finns påi dag olika händer. l sammanhållnadetsom försystem

auktorisation för säkerhetsbranschen här det inteär lämpligtsom avses
lägga påuppgiften fleraatt i och sådanlän. Enett ordningsamma

skulle riskera bli ineffektiv. Den skulleatt inte heller de sarnord-ge
ningsfördelar med endastett ansvarigsystem myndighetsom en per
län, när det gäller exempelvis tillsyn och kunskap säkerhetsbran-om
schen inom länet.

I valet mellan länsstyrelsen och polismyndighet i länet är deten
därför naturligt välja polismyndigheten, iatt synnerhet polisen harsom
den kontaktennärmaste med branschen. Polisväsendet kan vidare ordna

enhetlig registrering uppgifter de auktoriserade företagen.en av om
Redan för närvarande gäller för övrigt del länsstyrelser haratt en
utnyttjat möjligheten förlägga prövningen hos länspolismästaren.att
Polismyndigheten i alltsålänet skall för prövningen det finnsnärsvara
endast polisdistrikt i länet. Finns det flera polisdistriktett i länet detär
följdriktigt välja polismyndigheten, där länspolismästarenatt chef.är

7.5 Godkännande personalav

Personal anställs i auktoriserat företag skall inteett godkännassom av
den auktoriserande myndigheten eller myndighet. Företagetannan
förutsätts denpröva anställdes vandel i samband med anställning och

för den anställde i övrigtäven lämpligär föratt arbete inomsvara ett
företaget. Företaget förutsätts vidare efter anställningen denpröva
anställdes vandel med jämna mellanrum eller det finnsnär anledning
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Förlag.ibestämmelseframgå en nybörVad endet.till sagts avnu
rättföretagetvandelsprövningdenna gesgöraskall kunnaföretagetatt

på sättpolisregisterRikspolisstyrelsens sammautdragbegära uratt
börbestämmelsen tasDeni dag.görakanlarminstallationsföretagsom

196938.polisregisterkungörelseniin
företag attauktorisationen ett enförutsätter avtidigare nämntsSom

tjänsteniobjektolikamellanunderåta transportsigskall attväktare
ochordningsstömingarochbrottpå inträffadeuppmärksamvara

Bestämmelseniakttagelser.sinapolisenunderrättaomgående om
Menbevakningsföretag.lagstiftningnuvarandeiinte omåterfinns

framgångsrik brottsbe-förbetydelsefåkan enbestämmelsen stor
vårenligtskallföretagauktoriseratEttlokalsamhället.ikämpning

väktare.anställningvidbestämmelsenframhålla avdensärskiltmening

personalSkydd för7.6

bevak-lagstiftningnuvarandeenligt omliksomskallväktareEn
Vibrottsbalken.§517 kapiskydddetha avsesningstjänst som

författningskommentarerna.frågan identillåterkommer

Tillsyn3.7.7

polis-utövasbörföretagauktoriserade avavseddahäröverTillsyn
företagetsdärlänchef, i detärlänspolismästaredärmyndigheten,

alltså förskalli länetPolismyndigheten svarasitt säte.harledning
fleradetFinnspolisdistrikt i länet.endastfinns ettdetnärprövningen

länspolismästaredistriktetpolismyndighetenii länetpolisdistrikt svarar
uppgiften.för

dentillsynsmyndighetenlämnabegäranskallmyndigheterAndra
tillsynen.förbehövshjälp som

villkorenkontrollerasärskilt attpolismyndighetenskalltillsynenVid
uppfyllda.ärauktorisationenför

depolismyndighetenlämnavidareskallauktoriseratföretagEtt
förbegärdenverksamhetenauktoriserade somdenupplysningar om

tillsyn.sin
utgång tillmånadsårligen föreskallBevakningsföretagen mars

auktoriseradeför denredogörelseinsändapolismyndigheten en
ipolismyndighetensåvida inteår.föregåendeunderverksamheten

anmälningsskyldig-Dennaföreskrivit annat.auktorisationbeslutet om
tillsyn.sinutövaskall kunnamyndighetenförviktig atthet är

iskyldighetenfrån dendispenseradock kunnabörPolismyndigheten
medonödigtuppenbartdet är enellerauktorisationsbeslutet senare om
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sådan redogörelse för polismyndighetens tillsyn. Polismyndigheten bör
också kunna ålägga andra företag anmälningspliktsamma som
bevakningsföretag.

Polismyndigheten har rätt inspektera företagatt auktoriseratssom
och delatt ta samtliga handlingar rör företagensav auktoriseradesom
verksamheter. Någon form inspektion skall sågörasav det finnssnart
anledning till det, dock minst gång år.vartannaten

För företag har auktoriserats ellersom meddelats tillståndsärskilt
Sveriges låssmedsmästaresgenom riksförbund bör givetvis förbundet

för tillsynen.svara

3.7.8 Vite

Underlåter auktoriserat företagett

lämna angivnaatt upplysningar, sända in redogörelsennyss att eller-
lämna tillgång tillatt handlingar begärts,- som

bör polismyndigheten förelägga vite.
Polismyndigheten bör vidare få förelägga auktoriserat företagett att

vidta de rättelser och andra åtgärder föranleds tillsynen. Före-som av
läggandet bör få förenas med vite.

Återkallelse7.9 auktorisationav

Auktorisation skall kunna återkallas, förutsättningnär för auktorisation
inte längre föreligger eller det i övrigt finns särskild anledning till det.

I stället för återkalla auktorisationenatt kan polismyndigheten
-begränsa dess omfattning.

Fråga återkallelse auktorisation eller begränsningom dessav om av
omfattning prövas den polismyndighet tillsynutövarav över detsom
berörda företaget. Har auktorisationen meddelats enskildav en
sammanslutning, prövas sådan fråga den sammanslutningen.av

10 Straff

Till böter eller fängelse i högst månader bör den dömassex som
uppsåtligen eller oaktsamhet bedriver verksamhetav kräversom
auktorisation eller lämnar uppgift vid tillsynen.osann
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ÖverklagandeI1

få över-förutsättsauktorisationbeslutPolismyndighetens m.m.om
Även Sverigesbeslutförvaltningsdomstol. avallmänhosklagas

förMendit.överklagaskunnabörriksförbundlåssmedsmästares
prövningstillstånd.krävasdetbörkammarrättentillöverklagande

Verkställighetsföresknjier12

auktorisationlagtillämpningen avföruppgifter omen nyNärmare av
frågaisättförordning på omi somlämnas sammasäkerhetsföretag en

bevakningsföretag.1974:191lagen om
utbildning,föreskrifterutfärdarättbör omRikspolisstyrelsen attges

säkerhets-ipersonalförutrustningochhjälpmedeltekniska annan
företag.

lagenpåuppmärksamhetenfästasammanhangi dettavillVi
forstyrelseninnebärkontroll, attteknisk1992:1119 somom

certifie-förordnaSWEDAC kankontrolltekniskochackreditering --
tekniskvissmedöverensstämmelsenkontrollförringsorgan av

personal.ochkvalitetssystemföretagskontrollför ettstandard samt av
allmännågongenomföraformerdessaiintekanDäremot man

företaggodkännaeller ett somlaglydnadsprövningochlämplighets-
sådant.

före-redancertifieringssystem nuanlita somMöjligheten ettatt -
värdefulltkan utgöra ettbranscheninomfrivillig vägpåkommer -

önskarRikspolisstyrelsenexempelvisOmprövningen.tillkomplement
larminstallationföre-påstandardkravtekniskabestämdaställa några

certifieringsorganfrånintyg ettåläggasföretagen attkan genomtagen,
företagenfalli såankommerDetkraven.uppfyllerdevisa att

någotcertifieringen, varaanserför somkostnadernabetalasjälva att
delsär attsådantför systemFörutsättningarna ettordning.rimligen

kontrolleras,skallde kravspecificerar somRikspolisstyrelsen närmare
hosförordnandebegärcertifieringsorgannågraellernågotdels att

iinteinhämtatvi harvadenligttordefråganDenSWEDAC. senare
problem.någoterbjudapraktiken

SWEDAC börmedsamrådefterRikspolisstyrelsenVi attanser dentillkomplementinföra ettmöjligheterna attundersökanärmare
linjer.dessaefterlämplighetsprövningenallmänna

detförutsatthar attemellertid nämnas attbörsammanhangdettal
samfund attellerbranschorganisation annatöverlämnasskall kunna

Förutsättningartillstånd.särskildaochauktorisationfrågorpröva om
därlåssmedsområdet, ettbaranärvarandeförfinnsdettaför

LåssmedsmästaresSverigestillämpasredanauktorisationssystem avnu
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riksförbund, andra branschorganisationer kan komma tillskapamen att
liknande Denna ordning ligger nära certfieringssystem.arragemang. ett
I inledningsskede bör det ankommaett på regeringen bestämmaatt om
befogenheten frågorpröva auktorisationatt skall överlämnas tillom
enskilda regeringen bör kunna myndighet varvidorgan, men ge en -
Rikspolisstyrelsen eller SWEDAC kommernärmast i fråga beslutaatt-Ävensådant överlämnande. när enskilt samfund harom fåttett
behörighet frågorpröva auktorisationatt eller särskilda tillståndom
kan givetvis det sökande företaget styrka det uppfyller kravenatt

intyg från certifieringsorgan.genom

Olika slag utbildningav

Behovet utbildning givetvisär mycket olika för skilda verksam-av
heter. Att det föreligger behov utbildning för väktareett ärav
uppenbart. Men det viktigtär kravet denpå minst omfattandeatt
obligatoriska utbildningen för bevakningstjänst inte ställes högre än

kan behövas för allmänna väktareuppgifter. I densom mån detanses
behövs ytterligare utbildning för andra uppgifter bör det enligt vår
mening fråga för förstai hand branschen kommavara en överensatt

sådan. Företagen får sedan i sin marknadsföring klargöra vilkaom en
tjänster företagen kan erbjuda. Det bör inte uppgift försom vara en
Rikspolisstyrelsen bestämma sådan utbildning,att inte mycketen om
starka skäl talar för det allmänna bör gå medatt reglering ävenen
för sådant fall och därmed brytaett principerna för den rollfördelning

vi förordar.som
Vi exempelvis frågan vilken utbildningatt böranser om som ges

väktare isätts bevakningsuppgifter i samband med värdetrans-som
inte bör bestämmas föreskriftporter Rikspolisstyrelsen.genom en av

Styrelsen skall givetvis bestämma vilken grundläggande utbildning en
väktare i allmänhet skall ha i övrigt det företagensär sak i sinmen att
marknadsföring framhålla vilka tjänster företaget kan erbjuda. Detsom

inteär något hinder för företag kommeratt överensen grupp av om
vilken utbildning de vill sina väktare denutöver Riks-som ge av
polisstyrelsen föreskrivna och de på olika sätt upplyser sina kunderatt

det. Det dock inteär detsamma alla företagom i branschenattsom
måste sina väktare utbildning denän Rikspolisstyrel-ge en annan som

har föreskrivit för väktare i allmänhet.sen
För andra än väktare fråganär det behövsgrupper ut-om

bildning och, i fall,så vilken inte lika klar. Kraven på sådan särskild
utbildning låssmeder och andra nytillkommande börav grupper som

förutsättning för auktorisation bör styrelsenvara en medta upp
företrädare för de olika yrkesgrupperna. Vi finner det särskilt
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branschenmedöverläggningarefter tarRikspolisstyrelsenangeläget att
i lås-nyckelärnnenspärrades..k.hanteringenfrågor avomupp

smedsverksamhet.
Även utrustning börhjälpmedel ochtekniskafrågor varaarmanom

bevakningsföretagföruppmärksammarRikspolisstyrelsenfrågor som
säker-andrafrågaaktuella iknappasttordeDeoch väktare. omvara

hetsföretag.

Säkerhetsråd

regleringtillämpningenframhållavivillallmäntHelt att avav en
brottsföre-därhelhetssyn,präglasbörsäkerhetsföretagen enav

fram-spelapolisen börmedsamverkanochfrågorbyggande en
till sigRikspolisstyrelsen knytaskälet bördetfrämstroll. Avträdande

förbeståenbartbör inteRådet representanterfrågor.i dessaråd avett
företrädareexempelvismening ävenisäkerhetsbranschen trängre utan

ochtjänstersäkerhetsbranschensförsäkringsbolag, avnämareför av
brott.organisationer mot

bildarRikspolisstyrelsenkrav ettinte någotdockbör attDet vara
avseddaför de härformväljagivetviskanStyrelsenråd. armanen

haförhållandenallaunderbörstyrelsen ettkontakternalöpande men
in-andrasäkerhetsforetagen ävenendastintemed utansamarbetenära

tressenter.

larmanläggningarbestämmelserSärskilda13 om

larmanläggningarbestämmelservissamed1983:1097lagenI om
larmanläggningaranslutningbestämmelserradfinns avomenm.m.

frågor hurgäller främstDefalsklarmochpolisentill omm.m.om
ochfalsklarmvidtill polisenersättningfalsklarm,följabör uppman

meningenligt vårbestämmelserna bördetaljfrågor. Dedylikaandra
larmanlägg-i lagenkvarstålagentill deninte föras över utan omnya

larminstallationsverksamhettilltillståndBestämmelsernaningar. om
säkerhets-lageni denbestämmelsernaeftersomdock utgå,bör omnya

larminstallationsverksamhet.gällerföretag även
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3.8 Tänkbara effekter genomförandeettav

3.8. I företagMånga berälmas söka auktorisation

Det angeläget försökaär bedöma vilka effekter genomförandeatt ett
lag säkerhetsföretag kan få,väntas de ekonomiskautöverav en ny om

effekter berörs i kapitel 10 i det följande. Det givetvisär svårtsom att
säkergöra bedömning vissa troliga följder vill vi beröra här.en men

De nuvarande bevakningsföretagen och de s.k. ordningsvaktsföre-
kommer falla in under reglerna för obligatorisktagen auktorisation.att

Det gäller också larminstallationsföretagen och de säljer dyrkverk-som
tyg.

Hur kan det tänkas bli i andra fall
Den frivilliga auktorisationen inte förenadär med förbud förett

andra bjuda tjänster inom säkerhetsområdet inte kräveratt ut som
obligatorisk auktorisation.

fårDet dock förutsättas många företag söker fåroch auktorisa-att
tion. liggerDet i de auktoriserade företagens intresse i sin mark-att
nadsföring framhålla vad auktorisationen innebär. Många köpare av
Säkerhetstjänster kommer värdesätta auktorisation. Eftersom deatt en
berörda bestämmelserna auktorisation utformadeär på enhetligtettom

bör de blisätt lätta förstå för bredare allmänhet och allmän-att en
hetens intresse för anlita sådana företag bör bli Marknadsfö-att stor.
ringen kan också komma underlättas branschen och Riks-att om
polisstyrelsen kan märke för auktoriserade företag inteettenas om -
enbart för bevakningsföretag användas i marknadsföring ochatt-
andra lämpliga sammanhang i verksamheten. De kunder anlitarsom nu
bevakningsföretagen sannoliktär mycket angelägna anlitaattom
auktoriserade företag, det inte finnsäven bestämmelsenågonom om

de måste auktoriserade.att vara
Konsulter i säkerhetsbranschen och larmcentraler arbetar ofta nära

bevakningsföretag och det sannoliktär de villendast arbetaatt senare
Ävenmed auktoriserade företag. andra kunder tillstörresamman

konsulter i säkerhetsbranschen och larmcentraler kan efterfrågaväntas
auktoriserade företag i branschen.

På låssmedsområdet har vi föreslagit generellt krav på auktorisa-ett
tion eller särskilt tillstånd omfattande nyckelbarer. De låssmeds-även
företag redan har auktorisation bör auktoriserade ävensom anses som

Övrigaenligt den lagstiftningen. egentliga låssmedsföretag dvs.nya -
företag erbjuder fullständig låssmedsservice torde komma attsom -
söka auktorisation eller tillstånd. Sannolikt kommer del nyckel-en av
barerna upphöra med sin verksamhet, flertalet torde kommaatt men

söka särskilt tillstånd enligt den lagstiftningen.att nya
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Även värdefulla insatserkommerföretagandra göra3.8.2 att
lokalsamhälletbrottförebygga iför att

yrkes-avsnitt finnsföregåendeiberörtsföretagdeVid sidan somav
arbets-bevakning ochsigutsträckningviss ägnarigrupper som

i dagföreliggerbevakningen. Härmedhängeruppgifter sammansom
in.vill kommafleraarbetar och gärnaföretagdär mångagråzonen

finnsintedetframhållavi förstvillfråganden attvi pågårInnan
bevakning.ordetdefinitionvedertagenallmäntnågon av

ordetåterfinnsförfattningssamlingi SvenskförfattningargällandeI
1974:191lagenförfattningarandra änfemtiotalibevakning omett

bevakningsföretag1491989:förordningenochbevakningsföretag om
betydelser.olikai radförekommerordetsannoliktDet är att enm.m.

ordet.legaldeñnitionfinns inte någonbevakningsföretagI lagen avom
nuvarandeframhållitharsäkerhetsbranschenför attFöreträdare
fall därfrämstgällerantal fall. Det ettihelt klarreglering inte är ett

bevakning.verksamhet änhuvudsakliga är annatföretags ett

fastighetsskötselförföretagVissa

fastighetsskötselslag kandettaverksamhetexempel påSom ett aven
visst måttuppgifter ingår ävenfastighetsskötarens ett avInämnas. en

fastighetsskötaretjänstenvanligtrelativtbevakning. Det är att som
kanfastighetsskötsel. Detsigspecialiserat påföretaghyrs ett somav

efter-fastighettill denanknytningmed någonföretag somettvara
Menjuridiskaolikafrågaoftadettjänsten ärfrågar personer.ommen

fastighetsskötselnanknytning. Denalltid dennainteföretaget har rena
nuvarandetillämpningenvidproblemtill någraupphovinte avger

främstbranschen,deninomtjänsterförekommerdetlagstiftning men
i gråzon.liggautryckningskaraktär, enansessomav

berörts.dettahardelbetänkandetI
slagsharRiksbyggenochSABO ettbl.a.betänkandet nämns attI

inom någraflerfamiljshustillserportvakterflygandemoderna som
bostadsrättsföreningar,antaloch inombostadsföretag ettallmännyttiga

vidarefinnsbetänkandetIordningsfrågor.vissagällerdetnäräven
blandliknandenågotFastighetsägareförbundet haruppgift attomen

medlemmar.sinanågra av
serviceDennaHSB-rörelsen.inomfastighetsservicebedriverHSB

ochRiksförbundHSBfrånärbostadsrättsföreningarnabl.a. somges
harRiksbyggenjuridiskafristående enHSB-föreningarna personer.

bostads-tillfastighetsskötselfrågauppbyggnad imotsvarande om
Även före-fallangivnairörelsen.deninomrättsföreningarna nu
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kommer enligt uppgift vissa fall Servicetjänster kanav som ses som
bevakning.

Fastighetsskötarna har inte väktarutbildning.
Väljer statsmakterna med frivillig auktorisation detett system av

slag berörts i det föregående, blir frågan auktorisation behövssom om
inte längre aktuell följdmed de för närvarande mycket besvärandeatt
gränsdragningsfrågorna bortfaller.

Taxiföretag

Ett fall gäller taxiföretag erbjuder viss tillsyn vid sidanannat som av
sin taxirörelse. Iakttar taxiförare under tillsynsådan brottsligtnågoten
eller ordningsstörande kontaktar denne polisen.

I detta sammanhang bör regeringennämnas givit taxiföretagatt
m.fl. dispens från nuvarande regler i lagen 1974: 191 bevaknings-om
företag och dess följdlagstiftning, 1985.år Då begärdesenast ett
taxiföretag i Drottningsholm dispens från gällande föreskrifter om
väktares utbildning och uniformering. Bevakningen avsåg kontroll av
lägenheter och villor och utförande olika sysslor där vid innehavar-av

bortovaro. Syftet med verksamheten förhindra inbrott ochattnas var
skadegörelse. Verksamheten omfattade sådant släktingar ochsom

normalt hjälper varandra med vid bortovaro. företagetIgrannar
förutomarbetade taxiägaren ytterligare en person.

Rikspolisstyrelsen och länsstyrelsen avstyrkte dispens. Regeringen
upphävde dock den 14 november 1985 länssstyrelsens beslut och biföll
ansökan auktorisation utföra bevakningsuppgifter begärtpå sättattom
och i önskad omfattning. Genom beslut medgav regeringensamma
undantag från Rikspolisstyrelsens föreskrifter utbildning ochom
uniformering väktare.av

Nu nämnda fall kommer falla bort. Begreppet bevakning iatt
nuvarande lag uppräkningersätts åtgärder, vilka enligt denav en av

lagen kräver obligatorisk auktorisation se avsnitt 3.7.2. De fallnya
berörts i det föregående tillhör inte någon de uppräknadesom av

åtgärder.grupperna av
Andra exempel skulle falla utanför lag säkerhetsföretagsom en om

skulle kunna fallDe här berörtsnämnas. bör dock ha läsarengettsom
klar bild hur lag skulle iverka de gränsområden där deten av en ny

hittills vissrått oklarhet.
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räddningstjänstenkommunalaDen

räddningstjänstenuppmärksammas attvidarebörsammanhangdettaI
innebärarbetssätttillövergåtthar ett somglesbygdskommuneri många

kommunaladeandra änutförs organenävenbevakningsuppdragatt
harKommunförbundetSvenskaenkätEnligtkommunen.inom somen

utförräddningstjänsten70 kommuneri drygt attdetförekommergjort
inbrott.larmvidinsatsförochronderingsuppdrag omsådana svarar
vidare-eventuelltföljaochiaktta samtendastdock attInsatsen avser

ingripanden.regelrättainte göraalltsåochhändelsen attrapportera
i formbrist pådenallmänhetiarbetssätt är resurserför dettaMotivet

ihandenförbevakningsföretagoch varapolis ansermansomav
ettkommunernasutnyttjaönskemålet resursermedförening att

effektivt sätt.mera
kommunalaochstatligaförutsättersäkerhetsföretag attLagen om

enligtgäller äventillämpning. Dettalagensfrånundantasmyndigheter
obligatoriskReglernabevakningsföretag. omlagnuvarande om

utformadesåvidare attsäkerhetsföretag äri lagenauktorisation om
någonfrågaiformiarbetar omkommunen annanäven enom

kommerDetoklarhet.råda någonintedetbörverksamhetkommunal
i deträddningstjänstenförauktorisationnågonbehövasintealltså att

fallet.beskrivna
§72 kap.kommunallagenpåpekasemellertid attförtjänarDet

denendastnäringsverksamhetdriva ommöjlighet attkommunernager
allmännyttigatillhandahållapåoch gårvinstsyfte attutdrivs utan

detkanHäri kommunen.medlemmarnatjänsterochanläggningar
förbetydelseuppkommergränsdragningssvärigheter avtänkas att
sigåtarräddningstjänstensynnerhet näriarbete,räddningstjänstens

enskilda.uppdragbevakningsuppgifter påenklare avvissa
preciserasökauppdragvårtutanför attfalladetbedömtdockVi har

dettaprincipkommunalrättsliggrundläggande avinnebörden enav
lämpligtsker idettaangeläget annatemellertid attdetVislag. anser

Underintagitsnyligenståndpunkt har avSammasammanhang.
iKonkurrens1051995:SOUbetänkandetiprissättningsutredningen

balans.

ochökaögon kommer attextraAntalet
medarbetaryrkesmässigtdemförförutsättningarna som

förbättrassäkerhetsfrågor

säkerhets-lagkonstaterasalltså att omSammanfattningsvis kan en
organisa-ochföretagandratillleda ävenskullesannolikt attföretag

tillstånd kommer attsärskiltfåttellerauktoriseratsdetioner än som
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verksamma för förebygga brott. De säkerhetsuppgiftervara att desom
kan utföra torde dock inte kunna jämföras med den service som
företag med auktorisation eller tillstånd kan erbjuda. Uppgifterna blir
säkert enklare slag.av

Det torde i regel bli fråga tjänster från företag och andraom
organisationer, huvudsakliga verksamhet ligger på andravars områden

inomän den säkerhetsbranschen. Men sådana insatser skallrena inte
underskattas. De behövs enligt vår mening för ökad trygghet iatt en
samhället skall kunna skapas.

l detta sammanhang vill vi erinra vi i delbetänkandet SOUattom
1994: 122 Trygghet brott i samhället framhållitmot utvecklingenatt
utomlands på många håll går andra befogenhetermot att utanpersoner

demän tillkommer varje medborgare bidrar till trygghetensom genom
samarbeta med polisenatt ett öga. Lagen säker-extrasom om

hetsföretag tänktär bättre förutsättningar föratt verksamhetge av
detta slag samtidigt de yrkesmässigt arbetar med säker-som som
hetsfrågor får bättre förutsättningar för sitt arbete.
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Kapitel 7

Dörrvakter

Bakgrund1

vissabesökavilldevanligtblivitdetharår attUnder somsenare
utanföri köfår ståstorstädernainöjeslokalerochstörre restauranger
relativtbliKötiden kaninsläppta.blirdeinnantidunderentréerna en

ävenhar öppetnöjeslokaler,ochgällerdet somlång när restauranger
idärförfinnsDetbråk.tilloftalederKöbildningen24.00.kl.efter

Dei köerna.ordningentilluppgifttillhar attnågonregel sesom
deliordnasentrévärdar. Köernaellerdörrvakter enkallasoftabrukar

anförtrottsuppgiftenfall harandraIvidpersonalfall restaurangen.av
ordningsvakter.ellerföretagfriståendefrånpersonal

blivittidunderharköervid sådanaochiOrdningsstörningar senare
inträffat.incidenterallvarligamycketfall hardelvanliga. Imycket en

mordentillleddehändelserdehittillsfallet ärallvarligaste somDet
Stockholm.StureCompagniet ivid restaurangen

Lagstiftningen2

dryckermedhandelLagen2.1 om

verksamhetenreglerarlagstiftning sominte någonfinnsDet som
anförtrosuppdragetfallet ettentrévärd. I deteller attdörrvakt

intedet ärdiskuterasvisserligendetkanföretag,utomstående om
be-1974:191i lagenbevakningsådan omfråga avsessomom

myndigheterberördaövrigaochPolisen synesvakningsföretag.
fallet.detta ärharegel inteemellertid ansett attsom

upphördedrycker,medhandel att1977:293lagenEnligt somom
endastalkoholdryckerfick1994,decembermed utgångengälla av
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tillstånd till det hade meddelats. Tillståndsmyndighetserveras om var
länsstyrelsen. Enligt 40 § lagen fick länsstyrelsen i tillstånd till
servering alkoholdrycker meddela de föreskrifter behövdes. lav som
tillståndsärenden skulle alltid yttranden inhämtas från polismyndig-
heten. Det möjligt för länsstyrelse utfärdade tillstånd tillvar ut-som
skänkning spritdrycker i samråd med polismyndigheten, ställaatt,av

villkor eller flera dörrvakter skulle ha förordnandeattsom en som
ordningsvakter. Enligt uppgift meddelade länsstyrelsen i Stockholms
län några sådana beslut. Det gjordes dock inte regel.som

2 Alkohollagen

Lagen handel med drycker har fr.o.m. den 1 januari 1995om ersatts
alkohollagen 1994:1738. finnsDet dock rad övergångs-av en

bestämmelser.
En övergångsregel, gäller i fråga tillståndsproceduren,som om

berörs i det följande.
Enligt 7 kap 12 § meddelas tillstånd till servering sprit-numera av

drycker, vin och starköl den kommun där serveringsstället ärav
beläget. Enligt 14 § i kapitel får inte ansökansamma en som avser
servering året eller årligen under viss tidsperiod behandlas,runt utan

polismyndighetens yttrande inhämtas.att Länsstyrelsen dockär
övergångsvis involverad i ärendet. Enligt övergångsbestämmelserna till
alkohollagen skall kommunen underrätta länsstyrelsen allaom
ansökningar serveringstillstånd. Ansökningarna får under nämndaom
tid inte bifallas innan länsstyrelsen sig. En motsvarandeyttrat
övergångsbestämrnelse finns också beträffande återkallelse m.m.

För få tillstånd krävs den sökanden lämpligatt äratt utövaatt
utskänkningen. Enligt 7 kap 7 § alkohollagen får serveringstillstånd
meddelas endast den visar han med hänsyn till sina personligaattsom
och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt lämpligär

verksamheten.utöva Vid tillståndsprövningenatt skall särskild hänsyn
till sökanden laglydig ochär benägen fullgöra sinatas skyldig-attom

heter det allmänna.mot
frånBortsett kommunen meddelar tillstånd och deatt numera

Övergångsbestämmelser knutits till den ändringen, tycks inte be-som
stämmelserna i alkohollagen ha ändrat tidigare gällande förutsättningar
för meddelandet tillstånd.av
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Ordningslagen3

1994, in-aprillkraft denträdde i1993:1617,Ordningslagen som
2 kap.Enligttillställningar.offentligabestämmelserbl.a.nehåller om

vid lokalertjänstgöraförordnasordningsvaktfår attordningslagen§4
medallmänhetentillalkoholdryckerdäreller serverasutrymmen

drycker. Dennamedhandel1977:293§37 lagenenligttillstånd om
befogenhetpolismyndigheten attinteemellertidföreskrift ger

anlitalokalsådaninnehavarenför attskyldighetföreskriva någon enav
ordningsvakter.

önskemålBrister och3

synpunkterAllmänna3.1

0rd-kapitlet 5ivi berörtochordningsvakterbrister rörDe somsom
dörrvaktertjänstgörordningsvaktergällerningsvakterna även somsom

områden.i dessanöjeslokalervidochstorstädernaivid restauranger
bl.a.kanbrustit. Häroftapolisen harochdemmellanSamarbetet

Föräldraföreningenframförts motsynpunktertill dehänvisas avsom
4.3.1.avsnitt5kapitelirefereratsochnarkotika som

tjänstgjortharvanligt mångamycketvaritvidare att somharDet
Vidordningsvaktsförordnande.haft någotde hardörrvakter attutan

länsstyrelse-tidigare nämnts,utskänkningstillstånd har,beslut somom
Somförordnande.sådantkravställt någotintei regel ettna
intedörrvakttjänstgörauppdragvidarehartidigare berörts, att som

1974:191lagenenligtbevakningsuppdrag ombetraktats ettsom
i sådanaställtshellerhar inteväktarepåKravbevakningsföretag.

såvitt vitillstånd, vet.
inteharpolisenochordningsvaktsförordnandeDörrvakter utan

varitskälnaturligafalli dessaharsamverkat. Lägetalltidheller av
ordningsvaktsförordnande.meddörrvakterfrågaiänsämre om

håll harflerafråndet attsagtssammanhang bör nämnasdetta attI
ordnings-förordnandefåkunnatskulle haintedörrvakter sommånga

undersökningarVissabrott.begångnatidigaregrundvakter på av
förhållande.dettabestyrkaförefaller

synpunkterSärskilda2

tagitsynpunkterfåtthållvi från någrahargångUnder arbetets som
entrévärdar.ochdörrvaktermedproblemensikte pådirekt
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I delbetänkandet SOU 1994:122 Trygghet brott i lokalsam-mot
hället har framhållit skall utreda säkerhetsbranschenatt som
helhet inte närmare något entrévärdare eller dörrvakter.angettmen om
Som tidigare nämnts har Riksförbundet Föräldraföreningen Mot
Narkotika framfört synpunkter på dörrvakternas situation i Stockholm.
Frågan har tagitsäven i två på Justitiedepartementets remissupp svar

betänkandet, nämligen i yttrande Länsstyrelsen i Stockholmsav ett av
län och i yttrande LO.ett av

Enligt Länsstyrelsen i Stockholms län bör dörrvakter i större ut-
sträckning förän närvarande ha ordningsvaktsförordnande för att
kontrollen vad sker vid entréerna till de populäraav som mest restau-

skall bli bättre. Detta enligtär länsstyrelsen särskilt angelägetrangerna
vid de har servering efter denrestauranger s.k. normaltidensom
01.00. Ordningsvakter restaurangvakter enligt länsstyrelsensom ger
polisen möjlighet sin befälsrätt tillsyn.att utöva störreen genom
Vidare kan polisen ha kontinuerlig kontakt med vakternaen genom
återkommande uppföljning.

Länsstyrelsen vill komplement till nuvarande ordning.ettse
Länsstyrelsen det bör övervägas skapa formatt någonattanser av
legitimering alla har dörrvaktsfunktioner. Denna legitimeringav som
skulle möjlighet till vandelskontroll, skulle kräva lämplighet förge
uppgiften och förutsätta viss utbildning. En sådan lösning torde enligt
länsstyrelsen förutsätta lagstiftning.

LO, organiserar väktare, ordningsvakter ochattsom anser restau-
rangvärdar saknar den kompetens krävs för de skall kunnaattsom
upprätthålla ordning. Många restaurangvärdar saknar enligt LO helt ut-
bildning för uppgiften. Den utbildning kan erhållas 25är påsom nu
timmar. Detta enligt LOär otillräckligt.

Ett kommasätt till medrätta dessa missförhållandenatt enligt LOär
bevakningsföretag tillgörs huvudmanatt för ordningsvakterna.även

Restauranger och nöjesetablissimang skall enligt LO inte tillåtas att
använda sig restaurangvärdar för ordningshållning sig vidav vare
entréer eller inne i lokalerna. De skall ha hand sådan ord-som om en
ningshållning bör fyllda 25 år ha genomgått väktarut-samtvara
bildning. Med bevakningsföretag huvudman eller medsom en
organisation motsvarande bevakningsföretagens skulle enligt LO kon-
trollen ordningsvakterna förbättras.av

Rent allmänt och huvudman förär ordnings-oavsett vem som
vakterna, måste utbildningen enligt LO och förstärkas.överses

Företrädare för Sveriges Hotell- och restaurangföretagare SHR har
i kontakter med Trygghetsutredningen inte sig företagenmotsatt att
åläggs skyldighet anlita ordningsvakter dörrvakter iatt större ut-som
sträckning förän närvarande. Men organisationen har fört fram
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förpersonalmedbranscheniföretagareönskemål egenatt enom
personalendenmöjlighet prövaskall haordningshållningsuppgifter att

möjlighetvidare havillOrganisationenlaglydnad. atttillhänsynmed
ordningvillentrévärdartillhandahållerföretaganlita se enmensom

värdarnakontrolleramöjlighetrestaurangföretagetsamhället attdär ger
laglydnad.tillhänsynmed

tillståndställen medoch andraKontroller3.3 restaurangerav
alholholatt servera

olika formermedpolisochlänsstyrelserhåll arbetarfleraPå av
utskänkatillståndmedställenandraoch attkontroller restaurangerav

uppgifternågraföljande lämnasdetdrycker. Ialkoholhaltiga om
ochGöteborgsochMalmöhusStockholms,iverksamheterpågående

Bohus län.
Krogsa-Operationprojektetlän driverStockholmsiLänsstyrelsen

projekt sedanför dettainomStockholm hariPolisennering ramen
Stockholmspolisenkrogpatruller.s.k.organiserat1995början årav

patruller. Desådanaverka iför kunnapoliser50-talutbildathar attett
veckoslut.vid främstskall fungera

organiserarStockholm,ipoliseninomdenEnligt somgrupp
andraochantaletkrogpatruller,med är restaurangerverksamheten
8.000omkringdryckeralkoholhaltigautskänkatillståndställen med att

polisdistrikt.Stockholmsinomfinns1000 demhelhet.landeti avsom
medserveringarochvidordningsstörningarnaflestaDe restauranger

uppgiftenligtinträffardryckeralkoholhaltigautskänkatillstånd att
sådanafemtioomkringfinnsdennaNorrmalm. Inomstadsdeleninom

05.00 påtill kl.håller26 dem öppetlokaler. morgonen.av
framhållitutredningentillunder hand atthariMedlemmar gruppen

skyldigabörvidtjänstgör attordningsvakter, restauranger, varasom
önskemåluttrycktvidarepolisen. harmed Dekontakthålla närmareen

fleraiordningsvakter-anlitasföreskrivaskalllänsstyrelsen attattom
iframförthar dedelennärvarande. I den settför stortfall sammaän

yttrandei sitttagitlänStockholmsiLänsstyrelsensynpunkter uppsom
övrigthar iFrånberörts.ochdelbetänkandetöver gruppensom nyss

ombesörjerhandi första är närdet inteframförts restaurangernaatt
uppkommitharproblempersonal utanordningshållning med somegen

entrévärdar.tillhandahållitfristående företagfrämst när
ingickprojektetdet94. lprojektet Krog1994startadeMalmöpolisen

skattemyndig-kronofogde- ochlänsstyrelsen i länet,förföreträdare
2000. detlKrogprojektet94 har avlöstsProjektet Krogheterna. av

projektet.i förradetmyndigheterföringår representanter somsamma
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Polisen Göteborgi har förordnat ordningsvakter skall finnas vidatt
handfull och andra ställen där alhoholhaltigarestauranger dryckeren

Polisen i Göteborg har vidare sedan lång tid tillbakaserveras.
meddelat särskild föreskrift vid förordnande ordningsvakter.en av
Enligt föreskriften skall ordningsvakten hålla kontakt med polismyn-
digheten i samband med ordningsvakten åtar sig uppdrag.att

I Göteborg finns med entrévärdar ochrestauranger restauranger som
sköter ordningshállning med personal. Någon ändring denegen av
ordningen företrädare för polisen i Göteborg inte pákallad. Omanser
allvarliga ordningsstörningar skulle uppträda kan polisen alltid
förordna skall ha ordningsvakt.att restaurangen

Polisen i Göteborg driver inte några särskilda krogsaneringsprojekt
polisen i Stockholm och Malmö vid sidan Göteborgspolisenssom av

sedvanliga kontroller branschen.av

BRÅ4 rapporter

Våld4. 1

BRÅl Våld kunskapsöversikt, 1992rapporten åren utsom gavs- -
har Per-Olof WikströmH diskuterat våldet i nöjeslivet. Olika svenska
undersökningar polisanmälda brott och offerundersökningar, visarav
enligt honom åtminstone tionde våldsbrott sker i nöjeslokal.att vart en
Siffrorna varierar från ll till 36 anförHan vidare bl.a.procent.upp

Räknar bort farniljevåldet blir siffrorna betydligt högre. Tarman man
vidare hänsyn till de flesta våldsfallen mellan obekantaatt inte skersom-
i nöjeslokaler sker kring dem eller människornär sigrör mellan eller-
till och från nöjeslokaler, visar det sig det i nöjeslivetär denatt som
överväldigande delen våldet mellan obekanta sker.av

Detta våld är geografiskt starkt koncentrerat till stadskämoma där det
finns nöjeslokaler. Tidsmässigt är det koncentreratgott tillom sena
kvällar och nätter och till veckoslut.

Enligt Per-Olof H Wikström den vanligasteär bakgrunden till ivåld
nöjeslivet olika situationskonflikter. Som exempel dettyper påav

hannämner

Dansande ihop,stöter är plats i taxikön etc.par man oense om
Det är också vanligt våldshändelser utvecklas från ingripandenatt eller

avvisningar. Någon nekas inträde till åskådare försökerrestaurang,en en
avbryta pågående bråkett etc.
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föregåsvåldetovanligtintedet avungdomsvâld är attgällerdetNär
Överfall sällsynt,förvarning ärcigaretter.tigga utant.ex.antastningar

inblandade.ungdomaroftastdetärförekommerdetnärmen

medvåldetdetkonstaterar mestatill att avFörfattaren rapporten
någonkonfliktverbalmednöjeslivettill omanknytning startar en -

händelse.trivialbetraktares ögonutomståendefrånåtminstone en -
roll vidförfattarenenligtspelar stor upp-Alkoholpåverkan en

obekanta.mellanvåldgällerdetsynnerhet närivåldsbrott,komsten av
enligtoffren är rapportenmångaochgärningsmänflestaDe av

alkoholpåverkade.
olikamedmellandeltillförfattarenenligt personerstorVåldet sker

mellanungdomsgäng,olikamellanslagsmålbakgrund. Det är t.ex.
andra.ochmissbrukaremellanandra,ochaktiva samtkriminellt
nöjeslivetideltardemmångaslutligenhar somEnligt avrapporten

imänniskorvåldshandlingar äntill gemen.beredskaphögretroligen en
kriminelltWikströmPer-Olofenligt attvisarundersökningarOlika

samtidigtframhåller attHannöjeslivet.imycketdeltaraktiva personer
svek,mobbningar,besvikelserradtillupphovnöjeslivet kan enge

aggression.ochilskatillledakanvilketetc,svartsjuka

på allmännaochidrottsevenemangvidnöjeslivet,Våld i4.2
sammankomster

BRÅ forsknings-utifrånuppdraghaft ihar attinomarbetsgruppEn
istrukturochomfattningvåldetskunskapochresultat omannan

minskaföråtgärdermöjliga attanalyseraochkartlägganöjeslivet m.m
våldet.

BRÅ PMiutredningsinredovisat rapportenharArbetsgruppen
allmännaochvid idrottsevenemangnöjeslivet,iVåld1993:2

kommunikationer.
iochvåld påhotochvåldavsnittfinns om1 ett omrapporten

huvudsakiavsnitt ärdettaiFörslagentillanslutning restauranger.
följande.

detenligtärförproblem gruppenallvarligt restaurangernaEtt
dörrvakter.framför alltvåldhotantalet motökande om

till rättakommarestaurangbranschen attförsökerEnligt gruppen
agerandeförregler ettinföraproblemenmed gemensammaattgenom

drogerellermedföraförsöker attrestauranggäster vapennär
Avsikten ärdörrvakter attvåld etc.vid hot motomrestaurangerna,

underförövare från restaurangerna enskall avstängarestaurangerna
tid.fastställdförvägviss, i
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De initiativ restaurangbranschen tagit drog- ochsom mot
våldsproblem enligtär angelägna. Berörda myndigheter börgruppen
enligt fortsatt stöd till utbildnings-ett och informationsin-gruppen ge

för förankrasatser policyatt våld och droger hosmoten gemensam
personalen i branschen.

Stockholmspolisens restaurangpatruller fungerar enligt bra.gruppen
Dörrvakter vid restautrangentréerna bör enligt för-gruppen vara

ordnade ordningsvakter med genomgången utbildning för ordnings-
vakter. Räcker inte polisens för utbildningsbehovet, bör enligtresurser

dispens lämplig utbildningsanordnare.gruppen ges annan
Köerna utanför vissa har ofta våld.restauranger Branschengenerat

bör enligt överväga vilketpå förändringarsätt kan vidtasgruppen som
minskar köernas provokativa effekter.

Restaurangbranschen bör enligt i samverkan med polis-gruppen,
myndigheter, berörda kommunala förvaltningar föreningslivet,och ta

större för aktiviteterett anpassade till ungdomar ochansvar t.ex turas
anordna ungdomsarrangemang.attom

Etniska konflikter enligt ligga bakom relativt mångauppges gruppen
våldshändelser. Beskyllningar på grund sittattom man av ursprung
nekats tillträde till krog, enligtär vanliga i polisutred-en gruppen
ningar. detI samarbete etablerats mellan krögare och myndighets-som
företrädare bör enligt undersöka vilka möjligheterman gruppen som
finns bättre hittillsän behovenatt möta nöjesaktiviteter i detav
svenska mångkulturella samhället.

Nya tekniska hjälpmedel för förebygga våld vidatt restaurangentréer
håller enligt införas,på TV-övervakningskameroratt ocht.ex.gruppen
vapendetektorer. Det enligtär angeläget bl.a. det brotts-attgruppen
förebyggande värdet dessa hjälpmedel utvärderas innnan deav ges en
vidare spridning.

Våldet5 enligt SCB:s offerundersökning

Statistiska Centralbyrån har nyligen publicerat s.k. offerundersök-en
ning. Genom den har byrån försökt besvara frågoratt som:

vilka befolkningsgrupper drabbas oftare än andra-
vilka blir konsekvenserna i form läkarbesök eller oförmåga utföraattav-
sina vanliga sysslor

någonstans inträffar de olika vâldshändelsemavar-
kontakt med polisentog man-

är bekant med gärningsmannenman
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tillhyggenandraellerknivaranvändes vapen,- hotelserellervåldförbliorolig för utsattär attman-
kvällarnaofta ärhur ute omman

platserochvissaundvika gatorförsöker osvman-

mellanbefolkningendensjudrygtSCB har procentEnligt vuxnaav
blivit19931992ettårsperiodunder84 år16 och uppgett att enman -
enligtvåld. Dettaeller hotvåld motsvararformför någon omutsatt av

åldrar.dessai480.000SCB personer
intedetfrågorolika ärradÄven pådelatsundersökningen enom

ställenandraellerhot påellervålddirekt belysa restaurangmöjligt att
närheteniellerlokalertill dessai köerutskänkningstillstånd, avmed

hotellervåldfrågordock belystharUndersökningen omlokalerna.
eller hotvåldocksånöjesställeellervåld på annat menrestaurangom

enligtSiffrorna ärplats.allmänellervåld på torggata, annanom
SCB.

ellerpåpå gata, torgålderoch restaurangKön
allmäneller annat annan

platsnojesställe
totalbefolkningenprocent av

9,88,816 24Män -
3,92,025 44-
2,20,245 64-
1,40,265 74-

3,82,27416Samtliga män -

1,70,216 74kvinnorSamtliga -

bäggefrånutgåbörSCBför gruppernaföreträdareEnligt manen
studera våld påhotochvåldvillundersökningen när omi man

iochutskänkningstillståndmedställenandraochrestauranger
plats ingårallmänellerpåIkring dem. torggata,områdena gruppen
ställenandraellertillköer somvåld i restaurangeroch hotvåld om

dessanärhetomedelbariplatserockså påalkohol avmenserverar
lokaler.
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överväganden6 förslagoch

Vid diskussion ordningshållningen på och inviden ochav restauranger
andra ställen med tillstånd utskänka alkolholhaltiga dryckeratt detär
viktigt hålla i minnet våld och hotatt våld på dessaatt platser ärom
relativt vanliga företeelser på många håll i främst storstäderna. Det
krävs därför frågan ordningshållningenatt vid sådana ställenom
uppmärksammas särskilt i fortsättningen. Det måste, vi det,som ser
läggas företagarenpå ellerett stort anordnare med sådantansvar annan
tillstånd för ordningen i lokalernaatt också omedelbaradesssvara men
närhet, vidnärmast köbildning. Att förbjuda köbildning vi inteanser

någon realistisk utväg, de och lokaler därvara köerrestaurangermen
ofta uppstår har uppenbarligen särskiltett ansvar.

6.1 Behovet ordningsvakterav

förslag:Vårt
Ordningsvakter bör förordnas i större utsträckning än-
hittills, i varje fall detnär gäller eller andrarestauranger
ställen med utskänkningstillstánd har öppet efter mid-som
natt.

l de fall där ordningsstörningar förekommer eller där riskerna för
ordningsstörningar börär kunna föreskrivasstora, före-som attnu

eller anordnaretagaren skall anlita ordningsvakter förannan att upp-
rätthålla ordningen vid tider då polisen bedömer det behövs. Villatt
företagaren eller anordnaren anlita ordningsvakter vidäven andra tider
skall denne givetvis fri det.göraattvara

Det är det viktigt ordningsvakter i ökad utsträckningattsom ser
ianvänds här avsedda fall. De lyder under polisens befäl och har vissa

polisiära befogenheter kan behövas vid ordningsstörningar härpåsom
aktuella platser.

kapitelI 5 har vi föreslagit ordningsvakter skall knytasatt närmare
polisen i flera avseenden. En sådan knytning vi särskiltanser vara
angelägen i detta sammanhang. Ordningsvakter här skallsom avses
alltså anmäla till vakthavande befäl eller polisen närannan, som anger,
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Detpolisen bestämt ärintetjänstgöring,sinbörjarde annat.om
ordningsvakternaunderrättarfortlöpandepolisenviktigt omatt

förbetydelse derasförhållandenoch andraordningsstörningar av
fortbildar ordnings-polisenviktigtocksåtjänstgöring. Det är att

för ordningsvakterbetydelsesärskildområdenpå ärvakterna som av
platser.aktuellavid här

aktuellaanvänds för härhinder väktareintegivetvis någotDet är att
väktarnatillfördel med hänsynkan detuppgifter. Tvärtom attvara en

I den månerfarenhet.utbildning ochharnormalt ensett mera
sådanaemellertidmeddelats måsteordningsvakter harföreskrift om

avseenden arbetai alla näraordningsvaktsförordnande ochväktare ha
berörts.polisen på sätt som nysssamma

ställenoch andravidordningsvakterFöreskrifter restaurangerom
utsträckning.givits ihittills inte störreharalkoholdryckerdär serveras

fallihittills, näromfattningi änbör skedet störreVi vartattanser
utskänknings-ställen medeller andrasådanagällerdet restauranger

andravidgällamidnatt. börefter Det ävenhartillstånd öppetsom
vid entréerna.bildas köerbrukardär dettider vid ställen

tillståndansökanprövningenmedsambandI att serveraomenav
särskilt. Prövninguppmärksammasfrågorbör dessaalkoholdrycker av

tidigareinteochkommunenpåankommerslagdetta somnumera
slag. Manärenden dettasig iskallPolisenlänsstyrelsen. yttra av

medi sambandfall då det intesådanauppmärksammaemellertidmåste
föreskrivaföreligga skälhar bedömtstillståndsprövningen attatt

tider på dygnet.eller vid vissadagaranlitas vissaordningsvakter
emellertidkanför sådanaallvarliga riskerellerOrdningsstörningar

förordnaPolisen bör dåtid. rättefter denna attuppträda att omges
in-sådanaskall kunnaPolisen göraskall anlitas.ordningsvakter

kommunenbörbeslut prövassådantsnabbt. Ettgripanden somav
det på sätt,eller ändraåterkalla tillståndetsista hand kan annatockså i

behövas.skulledetom
interimistiska beslutsådanabestämmelserVi föreslår avatt om

1994:1738.alkolhollagenipolismyndighet tas
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6.2 Entrévärdar ordningsvaktsförordnandeutan

Várt ñrslag:

tillhandahåller entrévärdar skall under-Företag som vara-
kastade obligatorisk auktorisation
Föreståndare företag hotell- restaurangbranschenochi inom-

fåskall polisregisteruppgyier för anställd med ordningsháll-
ningsuppgifier

Som tidigare företrädarehar for hotell- och restaurangbran-nämnts
fört framschen önskemål s.k entrévärdar eller anställdnågonattom

vid företageller i branschen får kontrollerasrestaurang ett annaten
med hänsyn till laglydnad i samband anställningmed for ordnings-
hållning och tiden uppgiften.under har den Det finnssenare personen
enligt företrädaren berättigat krav sådan möjlighet i allapå deett en
fall där myndigheterna inte föreskrivit ordningsvakter skall anlitas.att

Vi föreslår företag tillhandahåller entrévärdar skallatt som vara
underkastade obligatorisk auktorisation i enlighet med gällervad som
för bevakningsföretag. Kravet på sådan auktorisation vianser vara
nödvändigt hänsyn till den våldsbrottslighet knuten tillärmen som
nöjeslivet.

Den obligatoriska auktorisationen innebär företaget skall prövaatt
personalen vid företaget med hänsyn till laglydnad och lämplighet i
övrigt. skall därförFöretaget erhålla polisregisterutdrag be-rätt attges
träffande personal skall ställas till förfogande för entrévärdsupp-som
gifter. Uppmärksamheten bör framfördärvid allt inriktad påvara
våldsbrottslighet alkoholrelateradeoch brott. En med sådanperson
belastning bör inte anlitas entrévärd i fall brottslig-änannatsom om
heten ligger långt tillbaka i tiden skötsamhetenoch sedan dess är
dokumenterad.

En auktorisation behöver inte nödvändigtvis förutsätta personalenatt
vid företaget utbildning gäller för väktare i allmänhet.ges samma som
Frågan vilken utbildning kan förutsättskrävas branschenom som
komma med Rikspolisstyrelsen. form instruktionNågonatt ta upp av
för entrévärdar torde i fall behövas det gäller denärvart moment av
ordningshållning bli inslagkan i entrévärdarnas uppgifter.ettsom
Uppgifter har lämnats till Diskrimineringsombudsmannensom oss av
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vill verka entrévärd bör få kännedomtyder på den ocksåatt som som
brottsbalkens bestämmelse olaga diskriminering 16 9 §.kap.om om

Riksåklagaren i 1995I detta sammanhang bör novembernämnas att
handläggning inom åklagarväsendetmeddelat beslut ärendenett om av

olaga diskriminering, det framgår misstankar dettaattom varav om
samband förekommit i obetydligbrott i med restaurangbesök en

omfattning.
företag inom hotell- och restaurangbranschenNär det gäller och

möjlighetenderas anställda kommer till auktorisation inte tillståatt
buds. brottsförebyggandeFrån synpunkt det dock allmäntär ett

företagintresse personal, anställd i sådant ochäratt ettsom avsessom
till ordningshå1lning, inte kriminelltdel syssla mednågon äratt

belastad.
den företag vill anställd vid företaget ordnings-l mån någonett ge

hållningsuppgifter skall föreståndaren kunna få polisregisteruppgifter
för den sig polismyndigheten.aktuella hänvändaattpersonen genom

uppgifter få förutsättasFör sådana skall lämnas bör dockatt ut, att
företaget troligt ordningshållnings-skall ha eller hargör att personen
uppgifter inom företaget. fall företagetI skulle kunna kontrolleraannat

sina intealla anställda, vi bör godtas integritets-något som anser av
skäl.

Rikspolisstyrelsen eller polismyndighet skall dock inte behövaannan
för uppgiften.prövning den anställdes lämplighet Detnågongöra av

bör ligga företaget helt hållet. sådan ordningpå och Enansvaret
förfarande föreslagitockså med det vi har be-överensstämmer som

träffande företag auktorisation.som ges
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Kapitel 8

enskildas rolldefrågorNågra om

Bakgrund1

i lokalsam-1994:122 Trygghet brottSOUdelbetänkandeI vårt mot
för olikaföreträdarehurredovisat rad synpunkterhället har omen

brottsförebyggande arbetet. lsina roller i detorganisationer påser
förts fram tillvi synpunkterdelbetänkandet har återgett oss avsom

företrädare för bl.a.

försäkringsbolagen,ochbankerna, posten-
och anställda,organisationer för företagare-

och fastighetsägare,organisationer för boende-
Skola-rörelsen,ochHem--

idrottsrörelsen,-
drogmissbruk,organisationer mot-

pensionärsorganisationer,-
trossamfund,-

kvinnojourer,brottsoffer- och-
påFryshuset, Farsor Morsorungdomsorganisationervissa som-

Generation, ochFightingGuardian Angels och Nonstan,
organisationer brottmot-

organisationer-delbetänkandet harkartläggningen iframgårSom av
verksamhet,brottsförebyggandeomfattandei fallredan många enna

sinverksamhet itillregel sekundärden ilåt äratt somenvara
brottorganisationer ärsyften.huvudinriktning tjänar andra Några mot

verksamhet.brottsförebyggandeinriktadedock helt på
främst pekati övrigt harföretagen och näringslivetförFöreträdarna

brister.insatser Det ärsamhälletsdärpunkterpå ansett attman
sedanpolisen harför uppgifterutökadefråganärmast somresurserom

utvidgadmetodfrågor såsomfall tagitharlänge. I några uppman
använda institutetmöjligheternaTV-övervakning ochanvändning attav
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vifaller,frågor här. DeVi inte dessaordningsbot. går på som
falli fleraoch behandlasutanför uppdragframhållit i kapitel vårt

utredningar.andraav
organisationer harnäringslivet och andraföreträdare förMen många

detbereddaframhållit de göraarbetets ärunder gång attatt mer
frågorantal viktigaharbrottsförebyggande området. Det rest ett om

principiellafråni delbetänkandetrollfördelningen vi berört ut-som
bedömningeni gjort denVi har betänkandetgångspunkter. att

börtrygghetsskapande arbetetienskildas insatser detde ettges-
stöd det allmänna,ökat av

med enskilda,samverkauttryckligt uppdragpolisen bör attettges-
förinstrumentkunna blitrygghetsplanering börkommunens ett en-

enskilda.och demellan polisen, kommunenbehövlig samordning

författningsförslag tilluppdrag ladefrågan polisensl ettom
i detbehandlatroll harändring i delbetänkandet. Kommunernas

samverka medbörkommunernaföregående och där bl.a. betonat att
bevaknings-ordningsvakter,behandlatVi också utförligtenskilda. har

säkerhetsbranschen.andra företag iföretag och
enskildafrågorytterligareberör vi någraföljandeI det somom

ochförebygga brottgällerrollfördelningen detgäller närnärmast att
samverkansfrågor.vissa
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överväganden förslag2 och

enskildas roll2.1 polisens och deAllmänt om

bedömning:Vår

enskildadegrundläggande viktDet är att organensav-
från allmännasdetochinsatser uppmuntrasaccepteras

sida

framhållitdelbetänkandeutredningar har vi iLiksom flera tidigare vårt
samhällets ocksåolikaviktigt det inte barahur är utanatt organ

ioch förhindra brott. Dettai förebygga ärenskilda attengageras
goda krafter måsteinom vilket allagrad områdeutpräglad ett

fram till verkligtmöjligtdet skall nåsamverka, för attatt vara
betydelsefulla resultat.

tid tillutvecklingsarbete har frånkriminalpolitiskttidigareI annan
enskildauttryck för inställningeninte saknats attatt organ, genom

det områdesig brott, intrång påför skyddavidta åtgärder göratt mot
intesamhället. gällerförbehållet Detprincipiella skäl bör varasom av

verksamheten.minst övervakandeden
inställningen övertygelsensannolikt legathargrund för denTill -

övrigaoch samhällets såpoliseneller förhoppningen att organ-
brottåtgärdererhålla sådanasmåningom skall kunna motattresurser

angelägenhet för det allmänna.blirhelt och hållet en
detförenligt mening synsättet.Tiden vår övergeär attnu mogen

påsamhällets brottsbekämpandemedkan inte räknaMan att ensorgan
behöverenskildas hjälp för allt arbetesikt kanlängre utan somsvara

remissUtfallet denoch förhindra brott.för förebyggautföras att av
dendelbetänkandet visar ocksågjortJustitiedepartementet attavsom

vi förordarenskildas insatserbetoning vikten deytterligare somav av
uppslutning.vunnit allmänhar

insatserenskildagrundläggande vikt dealltsåDet är att organensav
sida.från det allmännasochområdedettapå uppmuntrasaccepteras

andraanledning ställaprincipiellt inteharallmännaDet attsett upp
tillpåkallade hänsynkanbegränsningar sådanaän avvarasom

utformas såfall risken insatsernai vissarättssäkerheten eller attatt--
sitt syfte.de motverkar

ytterligare betoningframhålla denviktigtdockDet är attatt av
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detinverkar påinteförordarvienskildas insatserdevikten somav
brottsbekämpning.församhälletsfaller påallmänna organansvar som

särskildapåi frågakommauppenbarligen intedet attSå bör mant.ex.
upprätthållaförfrån polisensundantag attskulleområden göra ansvar

åtgärderdemotiveringensäkerhet med denochordning attallmän som
försorg.enskildasutförasbörbehövs genom

rolloch skolansFöräldrarnas2.2.

bedömning:Vår

ytterligareroll betonasfamiljens börFöräldrarnas och-

förändringar ägtharkonstateratssammanhang har storaSom i många
iungdomarochbarnkontroll övergäller dedetnär vuxnasrum

från barn-övergångensamhälletforindustrielladetfamiljen. I var
tidigastesinaodramatisk. Frånochrelativt enkelvuxenlivettilldomen

arbetsplatser.ochrollerföräldrarnasövertränades barnenår taatt
kundehemmet,anslutning tilliofta lågarbetsplatserna näraEftersom

familjemed-Enställena.bådauppgifter pålämpligafåde vuxenunga
arbetsdagen.underallmänhet hemmailem var

kontroll.möjligheter utövaintehar de attNumera sammavuxna
föräldrarnabådafrån hemmen,har flyttatsundervisningochArbete ut

sigbefinneroch barnenföräldrarnaochfall,i flertaletyrkesarbetar
utvecklingdagen. Dennadelenunderolika platser störrealltså på av

fostranbarnensalltmerkommithartill mångabidragit atthar att se
därmedFamiljebanden harinstitutionerna.uppgift försom en

försvagats.
mycketfamiljen haremellertidvisar storforskningtillgängligAll att

barnensbetydelsefullt ärminstutveckling. Inteför barns attbetydelse
engageradeföräldrarnaspräglastidigaste årendeunderuppväxt av

relationerbrakapital i formsocialtEttfastaoch avnormer.avomsorg
skalli livetbarnetförutsättningar förföräldrarnatill att senareger

tillbindningDåligmänniskor.till andrarelationerskapa bralyckas
skilda slagproblemtillupphovinte sällanföräldrarna somavger

missbruk.brottslighet elleriuttrycksigibland kan ta
iskillnaderpåvisatillsyftarforskningför den attInom somramen

föri riskzonenhamnatungdomarmellanförutsättningar som
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oftaocksåsigdetvisarungdomarandraochmissbrukellerkriminalitet
denEnligtfamiljesituationen.tilljustknytaskanriskfaktorermångaatt

inomarbetsmetodvanliglänge ärsedanhelhetsprincip ensom
familjensofta påhärmedenlighetiarbetetinriktassocialtjänsten

framgångsriktblir såalltidintearbetedettaAtthelhet.situation som
hängaförutsättassällanintekan sammanönskvärtvaritskulle hasom

väl ut-Harför ogynnsamåtgärderna sätts sent. enmed attatt
bryta.svårmycketden attpåbörjats, kanveckling vara

väsentligtbakgrund atttecknadekorthetallidennaDet är mot
omvårdnadför barnenshuvudansvarföräldrarnassamhället betonar

detta,medinteviLyckasuppgift.i dennademstödjerochfostranoch
övrigtiarbetettrygghetsskapandeochbrottsförebyggandedetriskerar

familjensstärkaalltsågällerDetbetydelse. attmarginellendastfåatt
fårdeochutveckling attbarnensförgrund skapasgodroll, så att en

värderingar.ochsamhälletssigtillägnaförutsättningar normeratt
uppgifterSkolansområdedettapåhar ettskolan ansvar.Men även

utvecklaochfärdigheter attoch ung-kunskaperförmedlaär att
undervisningingårHärivärderingar. omdemokratiskadomarnas

ochriktningi rättpåverka barnenkanSkolanvärderingar.ochnormer
derasforbetydelseharskolklimatetoch storerfarenheter,positivage

tillförmågaochsjälvkänslabarnensStärkandeutveckling.framtida av
debakgrunddennadelarViuppgifter. motväsentligaempati utgör

ochHem-bl.a.rollskolansochföräldrarnas somsynpunkter om
ihar återgettssynpunktertillframförthar somSkola-rörelsen oss -

delbetänkandet.
skola ärochhemmellansamarbetet enförbättrasuccessivtAtt

trygghetsskapan-ochbrottsförebyggandelångsiktigtuppgift iviktig ett
skolanhand påförstailiggerutvecklingenför denAnsvaretarbete.de

roll.betydelsefullspelarandraävenoch hemmen enmen
statligaiminstintesammanhang,olikaitagitsharfrågorDessa upp

BRÅ. svårtdet ärMen attochtilltidfrånutredningar avannan
ochHem-attitydförändringarna.önskvärdastånd detillfåsiktkort
harslagdeorganisationerandra sommångaSkola-rörelsen avmen

insatserinsatserbetydelsefulla somhärdelbetänkandet göriberört -
dessaviktigtDet är att organkunna göra.skulleintesamhällets organ

olika sätt.verksamhetderasstödjer
dockharuppdrag,utanför vårtnågotÄven liggerfrågordessaom

oftaintekanFrågornasammanhang. nogdettaiframhålla demvelat
berördaväsentligtmening attenligt vårDet ärdebatten.itas upp ochuppmärksamhetfortlöpandeproblemenägnarsamhällsorgan

ochföräldraattitydernapåverkasyfteistudier attytterligare
ocksåbörProblemkomplexetungdomar.ochbarnförnormbildningen

utredning.särskildförföremåltillgöraskunnasammanhanglämpligti
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2.3 Närpolisen verksamheten ny-

Vår bedömning:

Polisen kommer arbeta problemorienteratatt än- mer
tidigare och i samarbete med enskilda

l polisens manifest Rakt På Brottsligheten, publicerades 1991,årsom
sammanfattades statsmakternas intentioner. Budskapet i manifestet var
att

den dagliga polisverksamheten måste effektiviseras och förankras i-
närområdet,
verksamheten måste bedrivas problemorienterat och- mer
samverkan och kontakterna med samhället i övrigt måste utvecklas.-

I denna anda arbetar polisen i viss utsträckningnumera som
närpoliser. De finns över hela landet. Hösten 1995 fanns omkring
2.000 närpoliser. Antalet poliser i närpolisområde varierarett från
några få till 30 40 i storstäderna.-

Närpoliserna för de flesta de vanliga arbetsuppgifternasvarar iav
polisverksamheten, även enklare brottsutredningar. Fot- och
cykelpatrullering skall naturligt led i arbetet.ett Men närpolisernavara
har begränsat förett utryckningsverksamhet. Liksom tidigareansvar
skall dock polismyndigheten ha full utryckningsberedskap dygnet runt.

Närpoliserna skall samordnare och pådrivare i det lokalavara
brottsförebyggande arbetet och därvid arbeta i kontaktnära med bl.a.
skolan och de sociala myndigheterna.

Viktiga uppgifter blir på tidigt stadiumatt lokaliseraett och lära
känna ungdomar i farozonen för kriminalitet och missbruk och sedan
samarbeta med föräldrar och andra i omgivningen för kommaatt
tillrätta med problemen. Närpolisen skall exempelvis i helgerna kunna
följa sina ungdomar till tätorterna och cityområdena för att
förebygga våldsbrott och ordningsstörningar.
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inriktningendenmed avvidareräknar att nyaPolisen genom
problem änvardagsnäraallmänhetensförtidfåverksamheten mer

cykel-vindsutrymmen,ochkällarelägenheter,iinbrottsåsomtidigare,
bilar.iinbrottmopedstölderoch samt
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2.4 De boende

Vårt förslag:

Grannsamverkan bör spridas ytterligare-
börDen inte begränsas till enbart brottsförebyggande-

åtgärder itrångre mening även positivautan avse
insatmr för ungdomar i förområdet samverkan

I betänkandet SOU 1985:62 Inriktningen polisverksamhetenav
föreslog 1981 års polisberedning form for samverkan mellanen ny
boende och polis i brottsförebyggande syfte. Den samverkansformen
fanns bl.a. i Storbritannien. Den kallades Neighbourhood Watch. I
Sverige fick företeelsen beteckningen grannsamverkan.

Enligt polisberedningen fanns inte grannsamverkan i Sverige vid
tiden för beredningens arbete. Grannsamverkan dettrotssynes vara
mycket vanlig i Sverige i dag det saknas statistik belyser denmen som
totala omfattningen företeelsen och dess spridning landet.överav
Mycket talar för det är storstads-att eller i fall tätortsfore-en vart
teelse. På landsbygden torde samverkan mellan de boenderena sedan
gammalt så nära den organiseradeatt samverkanvara härsom avses
inte framstår angelägen.som

1 Grannsamverkan

Grannsamverkan är försätt de boende iett område hjälpaett att
polisen den ochatt ögon i syftegenom extra öron minskage att
brottsligheten i området. De boende i flerfamiljshus, villor och andra-
bostäder förenar sig i ansträngningarna skydda sig själva och sinaatt-

Polisen ofta initiativ tillgrannar. tar grannsamverkan i områdeett
det är vanligt även de boendemen att initiativ bildar dennaegetav

form samverkan efter kontakt Ävenmed polis och försäkringsbolag.av
BRÅ har denna verksamhet,uppmuntrat rådets publikationt.ex.se
från år 1986 Bra lås och goda handbok för brotts-grannar en-
förebyggare.

Områdena för grannsamverkan varierar och bestäms de boendeav
med hänsyn till lokala förhållanden. Initiativtagare och ipartners sam-
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ochbostadsrättsföreningarvillaföreningar,oftapolisen ärmedarbetet
detIbåtklubbar.ocksåhyresgästorganisationer senarelokala men

båtsamverkan.talabrukarfallet omman
särskildiinteregelidrivsområdei enGrannsamverkan ett

någoninombildninglösligoftaingårdenorganisation ensomutan
föreningsverksarnhet.form av

uppmärk-boendedegrannsamverkan ärför attKännetecknande
detinomförmögenhetsbrott ärfrämstförriskernavilkapåsammas

ochvaksamma attboendeDe attområdet. varaaktuella uppmanas
Polisentekniker.olikaförmögenhetsbrottsigskydda genommot

ibrottsutvecklingeninformeradeboendedehållaefter omsträvar att
mellansamarbetetförbetydelseförhållandenandraochområdet av

boende.deochpolisen
förhållandenmisstänktaboendedetill attinformation angesI en

ringerboendedebättredetframhålls är attDetanmälas. attskallalltid
litet.förgångmycket änförgångpolisen enen

inte ärdetsärskiltocksåframhålls attboendetill deinformationenI
Ingripandenpolis.lekaochingripandenskall görademeningen att

behörig göraär attpolis ellertillöverlämna somalltid annandebör
dröjsmål.skall görasanmälan utanbetonasdetMen attingripanden.

i detinstrumentviktigttillutvecklatshar ettGrannsamverkan
boendedeförhoppningvår attdetoch ärarbetetbrottsförebyggande

visavetenskapligtÄven svårtdet är attdenna väg.vidaregår om
alla överensbrottslighet, ärminskande omtilllettgrannsamverkanatt

olikapåutvecklatsharboendetiGemenskapeneffekter.positivadess
skyddsfrågor.enbartalltjämtgällersätt men

grannsamverkanförföremåletÖnskvärd utveckling2.4.2 av

iboendeorganisationerflerainomanvänds engrannsamverkanOrdet
bostadsområde äveninomsamverkangäller ettbetydelse. Detvidare

vanligsamverkan ärsådansyfte. Enbrottsförebyggandei än rentannat
förföreningstödmedoftabostadsområde, eni aväldredebland ett

ocksåoftagällerSamverkanpensionärsorganisation.ellerboendede en
harvanligtsåinte attdetär manDäremotför barn.aktiviteter
påförekommersäkertdetungdomar, ävenföraktivitersärskilda om

håll.sina
påinriktadenbart attformnuvarandei sinGrannsamverkan är
kunnaocksåskulledenMenbrott.förebyggaochförhindra att

ungdomarnahandandapositivi tasätt omtillutvecklas attnyttett
ungdomsårenvisatharForskningen attsamverkan.förområdetinom
dessutomharungdomarblandVåldetbrottsaktiva.deär mest
väsentligtdärför attDet ärformer.allvarligaretagit allttidsenare
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ungdomarna och deras problem uppmärksammas hittillsän ävenmer
andra demän tradition har sysslat med sådanaav frågor.som av

En sådan utveckling, där ungdomarnas intressen och aktiviteter i
området bliräven föremål för samverkan bland de boende, bören
typiskt minska de ordningsstörningarsett och den skadegörelse som nu
uppenbarligen orsakas ungdomar i många fall.av

Vi har i det föregående berört frågan föräldrars och skolansom an-
detnär gäller barns och ungdomars utveckling. Visvar ävenattanser

och kringboende har i sammanhanget.grannar Detett gälleransvar att
åtminstone till del återskapa den s.k. sociala kontroll tidigareen som

betydelsefull brottsavhållande faktor ivar en vårt nuvarandemen som
samhälle i utsträckning har förlorad.gåttstor Detta skall inte tolkas så

vi de boendeatt skallatt över den roll bl.a. kommu-menar ta som
fritidsforvaltningar har de boendes insatsernernas förattnu men anser

ungdomarna inom för grannsamverkan skulle kunna bliramen en ett
väsentligt komplement till samhällets samlade aktivitet för ung-
domarna.
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Näringslivet2.5

förslag:Våra

förenklasReglerna säkerhetsbranschen.för- . utvecklasmellan polisenochnäringslivetSamverkan-
ytterligare i. iA samverkabörpolisenochFörsäkringsbolagen- ochbrottsanmälningargällerdettytterligare
brottsutredningar

åtgärderbrottsförebyggandeunderlättarreglerFörenklade2.5.1

mångaarbetardelbetänkandetiredovisningarvåraframgårSom av
brottsförebyg-mednäringslivetinomorganisationerandraochföretag

ned påläggsOmfattandefrågor.trygghetsskapande resurserochgande
olikafrämstskyddförmetoder motochteknikutveckling nyav

Detsker.såviktigtDet är attegendom.ochlivbrottformer motav
åtgärderbrottsförebyggandeför dekanintesamhälletgivet svaraär att

väsentligamycketdärföråtgärder ärin. Dessanäringslivet sättersom
samhället.svenskadeti

hindrandeverkakanochställtharsamhället somregler uppDe som
det ärlångtförenklas såbörarbetebrottsförebyggandenäringslivetsi

tillsyftarbetänkandei dettaframförtvi harförslagDemöjligt. som
förenklingar.sådana

be-förenkladetillförslagetbör nämnasdettaexempel påSom
därövrigt,isäkerhetsbranschenochbevakningsföretagförstämmelser

hardärfrågor etttill statenbegränsasområdetregler påobligatoriska
särskilt ansvar.

utförarättenreglering attförordatinteexempelvis avVi har en ny
Rikspolisstyrel-inomarbetsgruppslagdetvärdetransporter som enav

skullereglerSådanaföregående.i detberörtsochföreslagit somsen
vidsäkerhetengaranterade attuppfattas statenkunna omsom

garantisådanNågoni dag.bli änstörreskulle kunnavärdetransporter
intrycketkunnaskulleområdetregler på geSkärptaintekan staten ge.
utvecklakommerbranschen attfrånvi utgåtthar attställetdet. Iav

medsamarbeteivärdetransportervidskyddförmetoderförbättrade
polisen.bl.a.

värdetrans-föranlitardenfrån enutgåttockså annanattVi har som
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kommer anlitaport företagatt kanett väntas det skyddsom ge som
denne sig behöva för just denanser Det måstetransporten. ligga
i uppdragsgivarens intresse förvissa sig denatt åtar sigattom som en
sådan har kompetenstransport för uppgiften. Men det viktigtär att
säkerhetsföretagen kan kontrollera sin personal med hänsyn till
laglydnad. I våra förslag har vi förutsatt företagen skall fåatt rätt att
inhämta uppgifter från polisregistren för personal är anställd ellersom
skall anställas.

l detta betänkande har vi vidare tagit fråga börupp en som
underlätta bl.a. affärsinnehavares möjligheter förebygga brott,att
nämligen s.k. portförbud. Den frågan behandlas i det följande under
punkten 2.8 Portförbud och liknande.

2.5.2 Näringslivets metoder och teløzik för skydd brottmot
utvecklas successivt

På motsvarande sätt utgår vi från banker, ochatt andra företagpost
arbetar med penningmängder ochsom stora värdepapper kommer att

utnyttja de tekniker och skyddsmetoder utvecklas ochsom nu som
kommer utvecklas i framtiden. Viatt förutsätter dessa företag inteatt

på dessa frågor enbart ekonomiskasnävtser lönsamhetssynpunkterur
de även andra hänsyn.utan att Vitar tänker här på sådana hänsyn som

visserligen inte går kvantifiera i ekonomiskaatt hartermer men som
betydelse för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i
samhället.

Banker och utsätts förpost rån i relativt omfatt-numera grova stor
ning. Banker och i storstäderna har enligtpost uppgift infört många
tekniska anordningar försvårar rån. Men skyddet för sådanasom
institutioner i landsorten bristfälligt.synes vara mera

Det gäller här ofta studerad form brottslighet beträffandeen av
vilken det förär svårt anvisa några radikaltatt arbetsformer.oss nya
Intressanta och tankeväckande uppslag i vilka näringslivets ansvar
betonas har förts fram i skrivelser till regeringen hovrättslagmännenav
Olle Ekstedt och Carl-Johan Cosmo.

Vi frånutgår näringslivet kommeratt liksom hittills följa dessaatt
frågor i samarbete med polisen, särskilt frågor rån och andraom
våldsbrott riktar sig banker, ochsom mot andra delarpost av
näringslivet. Eftersom polisens verksamhet inriktas på blinumera att

problemorienterad tidigare,än har förutsättningarmer skapats för
polisen i större utsträckningatt medverka i sådant arbete. Som framgår

redovisningen i vårt delbetänkande arbetar företagenav kontinuerligt
för finna den teknik och deatt arbetsmetoder behövs för rånattsom
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skerså ärminskas. Attskall kunnaföretagbrottslighetoch motannan
samhälletförför företagenintresseviktigtinte bara utan somett

helhet.
enligt depåankomTV-övervakningfrågorDe osssomom

kommitté.särskildpådirektiven fallerursprungliga numera en

vidförsäkringsbolagochmellan polisSamarbete2.5.3
brortsanmälningar

försäkrings-ochföreslagit polisenKöpmannaförbund harSveriges att
brottsanmälningar.registreradet gällersamverka närbörbolagen att

inte börförsäkringsbolagenhävdatförbundet harförFöreträdare att
medföre kontaktenpolisanmälangjortharförsäkringstagarnakräva att

anmälankopia påföreteskall attförsäkringstagarnaochbolagen att en
rimligtintedet ärhävdathar attföreträdareskett. Denne attså

ställetiFöreträdaren hardubbelregistrering.dennasamhället tolerar
och sedanfall direktsinaregistrerarförsäkringsbolagenföreslagit att

eller påtelefonlinjeviaelektroniskttill polisendemsänder över -
sätt.annat

brottsanmälningarde falltänkt påharFörslagsställaren närmast av
aktivitet änspaning eller någonföreta attbrukarintepolisendär annan

för Sveriges Köp-Företrädarenrättsstatistiken.föranmälanregistrera
misstänktfall där någonfrån deha utgåttocksåmannaförbund synes

brottsanmälan.iinte anges
försäk-polis ochhinder förbör någotdetinteVi kan att varase

samhälletsminskasyftefråga isamverka i dennaringsbolag att attatt
valdaförslagsställarendenifrågasättervikostnader att avmen

vibeskrivits. Däremothardengenomförassamverkan kan ansersom
försäkringsbolagensåväl poliseninteundersökadet värt att somom

mellansamarbeteområde närmaredettapåvinsterkan ettgöra genom
Vinsternaförsäkringsbolagen.förföreträdareochRikspolisstyrelsen

andraförfrigörsarbete såpolisensmåhända minskakan att resurser
lagstiftningsfrågorantaldockfinnsi dag. Häruppgifter än ett som

får i uppdragRikspolisstyrelsenVi föreslår attbelysas.behöver att se
försäkrings-förföreträdaremedsamverkanifrågordessanärmare

bolagen.
företräda-synpunktvill vi kommenterasammanhangdettaI somen

utredninggällerdetfört fram närförsäkringsbolagen harför avre
i delbe-frågandenberörtVi har någotförsäkringsbedrägerier.

intepolisenFörsäkringsbolagen102.sid.tänkandet attanser
försäkringsbedrägerier.anmälningarprioriterar om

med alloch den kommerpolismyndigheterna ärBelastningen på stor
deviktigtdärförframöver. Detmindre ärbli attsannolikhet inte att
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polisen brottsutredningsätter på kan utnyttjas såresurser som
effektivt möjligt inom för den prioritering stats-som ramen som
makterna har ställt upp.

Eftersom försäkringsbolagen lägger kraft utredningarpå istorner
skadeärenden och utnyttjar personal tidigare varit anställd isom
rättsväsendet, bör det möjligt för bolagen, polisen och åklagarnavara

i samverkan kunna komma fram till ordning där det utrednings-att en
arbete ankommer polispå och åklagare kan underlättas. Det ärsom
givet försäkringsbolagen inte får den brottsutredninggöra skallatt som

polis och åklagaregöras de bör kunna underlätta det admini-av men
strativa hanterandet ärendena hos polis och åklagare IT ochav genom
andra moderna metoder i kontorsarbetet. Brottsutredningen bör vidare
kunna underlättas försäkringsbolagen relevantaatt presenterargenom
uppgifter för brottsutredningen. Metoderna för presentationen bör
givetvis utvecklas i samarbete mellan bolagen, polisen och åklagarna.

En samverkan kan också tänkas värde för intresset attvara av
säkerställa inte försäkringsbolagens ansträngningaratt att t.ex.
återställa stulen egendom undantagsvis sig uttryck riskerartar attsom

sikt fåpå negativa effekter for brottspreventionen.
Den ordning vi förespråkar kan givetvis inte medföra nämn-som

värda vinster på kort sikt fördjupat löpande samarbete mellanettmen
polis och åklagare, sidan,ä och försäkringsbolagen, den andra,å bör
kunna bättre resultat förän närvarande.ge

Rikspolisstyrelsen och Riksåklagaren bör uppdragett attges
undersöka frågan närmare.
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Idrottsrörelsen2.6

bedömning:Vår

i detbred frontarbetar påIdrottsrörelsen-
brottsförebyggande arbetet

kändautestängamöjlighetbörIdrottsrörelsen att-
idrottsarenornabråkstakar från

myndigheterberördaandrapolisen ochIdrottsröreisen,-
samarbete i frågaintensifiera sittbör om

brottsförebyggande åtgärder

hurvi bör övervägasärskiltharutredningenfördirektiven attsagtsl
ienskildaökasskall kunnabrott atttryggheten personermot genom

brottsförebyggandeslagsig i olikautsträckningökad avengagerar
skälfinnasammanhangetvi i det attdirektiven kanEnligtaktiviteter.

inomungdomsarbeteförebyggandebl.a.anförsvadbeakta omsom
arbets-regeringen tillsattafrän deni slutrapportenföreningsrörelsen av

tillöverlämnatsharläktarväld. Rapporteninsatserför motgruppen
oss.

läktarvåldför insatserArbetsgruppen2.6. I mot

och1991slutet ärbildades iläktarväld,förArbetsgruppen avsom
ungdomsministern.dåvarandetill1992, knutenbörjan är varav

Justitiede-ochCivil-, Finans-förföreträdarebestodArbetsgruppen av
Fotbollförbundet.SvenskaochRiksidrottsförbundetsamtpartementen

Fotbolls-införfrågoraktuellasärskilt dåstuderade ettArbetsgruppen
läktarväld.frågorallmännaocksåSverigeiEM ommen

antalsärskilt påarbetsgruppen1992 pekade ettårI rapporten
dem berörsframtiden. Någraiuppmärksammasbordefrågor avsom

följande.i det
viktenframhöll1992,sitt arbete år attavslutadeGruppen, avsom

utvecklasochvidmakthållsbedrivitverksamhetden gruppensom
myndigheter,ligger påför detmenadevidare. Den ansvaretatt

föreningarna.ideellaoch deförvaltningar
massmediasförväntningarnegativadomineradeEnligt gruppen

kan intedetochFotbolls-EMinförförberedelsernabevakning av
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uteslutas det påverkat det faktiska skeendet under GruppenEM.att
ansåg därför massmedias roll kring förväntningar införuppståratt som

bör studeras närmare.stora egagemang
Gruppen vidareansåg det finnsär värde det projekt-att stort attav

medel tilllgängliga för nyskapande och utvecklande projekt.
idrottsrörelsen,Inom liksom i övrigt föreningsliv, finns det enligt

mängd ledare funktionäreroch starkutgörstorgruppen en som en
kraft också i allmänt förebyggande ungdomsarbete. Flerett mer
initiativ till förkurser ungdomar med någon problem medtyp av men

intresse för idrott bör Därmed kan samhället till-ett stort uppmuntras.
godogöra sig den kvalitet finns i åtskilliga de ideella verksam-som av
heterna.

2.6.2 idrottsrörelsens nuvarande arbete fråganz

I delbetänkandet har vi redovisat företrädaresynpunkter för idrotts-av
rörelsen frågornapå hur skall komma till med läktarvåld ochrättaman
hur idrottsrörelsen kan delta i det brottsförebyggande arbetet i
allmänhet 120 . Som framgår denna redovisningav anser
företrädare för idrottsrörelsen det inte finns något egentligtatt
läktarvåld. Våldet finns i huvudsak utanför Därför hararenorna.
idrottsrörelsens och supporterklubbarnas arbete inriktats depå senares
medlemmar och deras uppträdande inte bara läktarnapå också vidutan

till och från tävlingarna.resor
Det vanligtär idrotts- och supporterklubbarnaatt utsernumera

matchvärdar och bussvärdar bl.a. har ordningshållningsuppgiftersom
vid till främst bortamatcher. förekommerDet sådana värdarattresor
får viss utbildning eller instruktion polisen.av

idrottsrörelsen arbetar kontitnuerligt med frågor bl.a. ordnings-om
hållningen vid idrottsevenemang och vid till dessaresor evenemang.
Detta idrottsrörelsengör tillsammans med många andra, bl.a. polisen.
Två projekt intresse i detta sammanhang Starta idrottensär vågenav -
etiksatsning och Supporterkultur.

Starta vågen idrottens etiksatsning-

Idrottsrörelsen vill alla nivåerpå bedriva idrotten denså utvecklaratt
människor positivt såväl fysiskt och psykiskt socialt och kulturellt.som
Projektet Starta vågen idrottens etiksatsning samlad satsning.är en- -
Målet aktiva förändringsprocesserär bland de medverkandeatt starta

barn, ungdomar och det gäller attitydernär och värderingar.vuxna- -
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diskussionerlokalaochinitiativcentralakombinationGenom aven
ochidrottenstärkavillfrågoretiskacentralaidrottenskring man

skalletikfrågoriökatEtttrovärdighet.idrottensförbättra engagemang
samhället.iandrapåverkaochnåidrottenhjälpa grupperäven att

bl.a.omfattarProjektet

våldLandslag mot-
medallas rättmobbning attKamp mot vara--

spelRent
Delaktighetdemokrati

Riksidrottsför-arvsfonden,AllmännafinansierasProjektet genom
medochtillframpågåberäknasDetCivildepartementet.ochbundet

1996.årutgången av

upporterkulturS

utgångentill1993majtidenunderbedrevsSupporterkulturProjektet
Stockholmsalliansen,s.k.denprojektetförHuvudmän1994.år varav

Stockholm,iidrottsklubbarochIdrottsförbundStockholms tre
IF.HammarbyochDIFDjurgårdens IFAIK,nämligen

bättreförverkavaritharprojekteti attmåletövergripande enDet
ochskadegörelsevåld,motverkaochsupporterkultur attallmän

bortamatcher,ochefter hemma-ochundersåväl förerasism, som
IF.HammarbyochDIF-ishockeyDIF-fotboll,AIK,spelade av

Army,BlackheterDesupporterklubbar.harIdrottsklubbarna stora
Bajen Fans.ochSaintsBlue

supporterklubbarnasiinslagenpositivastödja deGenom att
negativa. Ettmotverka demedi projekteträknade attverksamhet man

ordningsstörningar atttillmöjligheternaminska genomdelmål attvar
Ettrivaliserande supportergrupper.högriskmatchervidbl.a. separera

attitydutveckling.positivförverkadelmållångsiktigt att envarmer
verksamhetensföljakontinuerligt ut-Övriga bl.a.delmål attvar

utvecklaochverksamhetförebyggandekunskapspridaveckling, om
landet.kontakterna över

ifritidsförvaltningenförföreträdaremedverkade ävenprojektetI
brottsförebyggandeförSarnordningskanslietochkommunStockholms

s.k.tvåochSupporterförbundetSvenskakommun,iåtgärder samma
Stockholmspolisen.vidsupporterpoliser

Stock-ochidrottsrörelsenfrånmedelmedfinansieradesProjektet
landsting.länsStockholmsochArvsfondenAllmännakommun,holms

frånSlutrapport1995april rapporteniavslutadesProjektet genom
Supporterkultur.Projektet Bättre

särskiltAvupplagd.brettmycketprojektetiVerksamheten var
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intresse i detta sammanhang strävandena sprida medattvar ett system
matchvärdar landet.över Matchvärdar är vanliga i storstads-nu
områdena.

Matchvärdar såväl moderföreningarutses supporterklubbar.av som
Värdarna viss service och information till övriga, försöker påverkager
grupptrycket positivt och ingriper i första skede problemett om

Omuppstår. polisen har för avsikt ingripa skall dock matchvärdaratt
kliva sidan. Vid organiserade till bortamatcher buss-utsesresor
eller tågvärdar med motsvarande uppgifter matchvärdar.som

Projektet ledde fram till bl.a. följande förslag.

Alla matcher bör klassificeras med hänsyn till risk för ordnings--
störningar.
En arbetsgrupp för supporterfrâgor och läktarsäkerhet bör finnas-
kontinuerligt arbetande vid alla moderföreningar.
Ett nära samarbete mellan matchvärdar i supporterorganisationema och-
moderföreningens matchvärdar bör utvecklas.
Matchvårdarnas roller, uppgifter och utbildning bör uppmärksammas,-
liksom samverkan mellan dem och moderföreningama.

I framhålls matchvärdarnasrapporten utbildning böratt kunska-avse
moderföreningens organisation, ekonomi och sportsligaper om

intressen. Den bör också kunskaper det totala förebyggandege om
arbetet och grundkunskaper i polisens och rättsväsendets arbete. Det

enligtär nödvändigt förrapporten moderföreningenatt representanter
och polismyndigheten deltar i delar denna utbildning. Den kanav
lämpligen vid matchvärdsträffar. Moderföreningarna bör anordnages
regelbundna sådana.

I också förslag till s.k. positivrapporten attitydutveckling ochges
hur bör behandla individer visar sig inte vilja sigrätta efterman som
moderföreningens eller klackens intressen.

2.6.3 Utredningens överväganden

Att komma tillrätta med våldet i samhället enligtär meningvår en av
de allra viktigaste brottsförebyggande frågorna. Den kräver allaatt
goda krafter i samhället verksammaär för motverka det.att

Idrottsrörelsen arbetar sedan flera år inom särskilda projekt varav-
två berörts där huvudsyftet visserligen är därnyss ett annat men-
brottsförebyggande mycket viktiga.är De projektmoment som

visarnämnt idrottsrörelsen arbetar bredpå frontatt och idrotts-att
rörelsen förtjänar brett stöd myndigheterna ochett samhället iav
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övrigt.
andraochmatchermedsambandiuppståttOrdningsstörningar som

omfattandelikavaritinte haårunder somidrottstävlingar senaresynes
idrottsrörelseninsatsertvivel detill detSkälet ärtidigare. somutan

arbete.fortlöpandeiberörda görövrigaoch ett
ordningsstör-andraochläktarvåldfrågorgenomgångDen omav

tydligtgjort harvi haridrottsrörelsentillanknytningmedningar som
omfattandesjälvtidrottsrörelsen ärgörsde insatservisat avatt nusom

heltsvårtdet ärlåt attverksammadöma attalltoch varaattav -
påtid sedanförinträffadesådanallvarligEnincidenter.undvika en

stadion.Stockholms
oftaincidenter ärsådanavidför våldetstårdeharDet sagts att som

möjligtintedetbestämmelser gör attNuvarandeklubbarna.kända av
vidtill brottskyldigasigde inte görmatcher,fråndemutestänga om

kändautestängamöjligheterfinnasdet bör attVimatchen. attanser
lagregle-förslagdärförVimatcher.från ettbråkstakar om entar upp

följande.i det2.8avnittetiliknandeochportförbuds.k.ring om
får ocksåordningsvakterbeträffandereglerFörslagen nyaom

utökningväsentliginnebärFörslagenidrottsrörelsen.förbetydelse en
tjänstgöring påförordningsvakterförordnamöjligheterna attav

ordningsvakterklarlagtocksåblirDet att somplatser.offentliga
förordnande, ävenäninte behöver ettmedföljer mersupporterresor

flera länskulle genompasseraresanom
viddörrvakternaföreslagitvidareviharDörrvakter attkapitlet 7I
därochochkvällar nätterunderöppnaär senarestauranger, som

iordningsvaktsförordnandehaskallbefaras,kanordningsstörningar
föreslagithuvud attVi har överi dag. tagetutsträckning änstörre

ordningsstörningarDeskärpas.skalldörrvakterbeträffandereglerna
iförekommakanochidrottsrörelsentillanknytninghar somsom

möjlig-deminskassäkertmatch kanviktigefterstadskärnan genomen
dettaIkommerlagstiftningen att samman-föreslagnadenheter ge.

våldetMotverkapublikationeniregeringenframhållavillhang att
upplagtbrett295skriftserie ettStatsrådsberedningens presenterat

fårDettavåldsbrottsligheten.minskaför programåtgärdsprogram att
idrottssammanhang.iför våldetbetydelse även

sittidrottsrörelsenvi konstatera tarSammanfattningsvis kan att
ordningsstörningarochläktarvåldetbekämpagällerdetnär attansvar

detframhålla ärdockvillVisupporterklubbar. attimedlemmarav
idrotts-medsamverkarmyndigheter näraandrapolis ochviktigt att

klartstårdetEftersom attarbetet.förebyggande eni detrörelsen
till-kanområdedettapåordningsstörningarnadelmycket stor av

särskilt betonavill vistraffmyndighetsåldernunderungdomarskrivas
roll.socialtjänstens
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2.7 Vissa frågor myndigheternas samarbete medom
de frivilliga organisationerna

varibedömning:

Trygghetsplaneringen förutsätts fånga önskemålupp
från pensionärsorganisationema

ROKSSamarbetet mellan BOJ, och de sociala myndig-
heterna bör utvecklas

I inledningen till detta kapitel har understrukit vikten deattav
enskilda trygghetsskapande och brottsförebyggande insatserorganens

och från det allmännasaccepteras sida. I delbetänkandetuppmuntras
har vi redovisat synpunkter från rad organisationer brister ien om
detta avseende. Här vill vi särskilt peka depå synpunkter förtssom
fram Pensionärernas Riksorganisation PRO, Brottsoffersjourernasav
Riksförbund BOJ och Riksorganisationen för Kvinnojourer i Sverige
ROKS.

Företrädare för PRO har uttryckt önskemål organisationenattom
alltid skall företrädd i samarbetet mellan skola, socialtjänst ochvara
polis och därvid framhållit medlemmar i organisationen ofta arbetaratt
i skolor och daghem och har bred erfarenhet bör tillföraen som
samarbetet kvaliteter.nya

Vi det viktigtär företrädare för pensionärsorganisa-att attanser
tionerna inbjuds medverka i alla sammanhang där deatt kan antas
tillföra det brottsförebyggande samarbetet värdefulla bidrag. Vi vill
dock erinra vi vid behandlingen frågornaatt den kommunalaom av om
trygghetsplaneringen i delbetänkandevårt SOU 1994:122 och idet
föregående i kapitel 2 förutsatt trygghetsplaneringen kommeratt att
användas instrument för den behövliga samordningenett mellansom
polis, kommun och enskilda, inklusive organisationer. Vi har betonat

planeringen måste i dialoggörasatt mellan de berörda, så målenen att
och strategierna förankradeår och anpassade till de lokala förut-
sättningarna. °

Mot den bakgrunden vill vi inte ingå på hur samarbetet inom ramen
för kommunal trygghetsplanering skall organiseras frånutgåren men

kommunerna kommeratt dialog med pensionärsorganisa-att ta upp en
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roll.derastionerna om
ibristerframhållit detROKS harochBOJ attförFöreträdare

tillMed hänsynmyndigheterna.socialadeochdemmellansamarbetat
angelägetvi detfinnerredovisatvi tidigareinställningallmännaden

socialadeochorganisationerfrivilligadessamellansamarbetetatt
myndig-socialadeförförståelseVi har attförbättras.myndigheterna

fall begränsasenskildaidemmedsamarbetetillmöjligheterheternas
samarbetenärmareförutsättersekretesslagstiftningen att ettmenav

fall.i andrautvecklasskulle kunna
polislagenbestämmelser isärskildaföreslagitvihardelbetänkandetI

enskilda.medsamverka ävenskyldigheterpolisens1984:387 attom
BOJochsocialtjänstenmellansamverkanangelägetdetVi finner att

iändringbehövs någondetförbättras. Frågan ärROKSoch om
punkt.dennalagstiftningen på

socialtjänst-ii dagredandockfinnssamverkanBestämmelser om
socialnämndensförriktlinjermed allmännaavsnitteti1980:620lagen

i denskallsocialnämndenstadgas§ lagen8verksamhet. I att
erbjudaochsocialtjänstenupplysaverksamhetenuppsökande om

nämndenskalllämpligtdethjälp. När ärsinenskildaochgrupper
ochorganisationermedochsamhällsorganandramedsamverkahärvid

föreningar.andra
SOUbetänkandetframlagtharSocialtjänstkommittén, som

bestämmelsenföreslagitdockharsocialtjänstlag, att1994:139 Ny
förslagetEnligtsocialtjänstlag.tillförslagi sittgenerellgörs nymer

samhällsorgan,andramedsamverkasocialtjänstenskall5 §i 2 kap.
åvilaruppgifterdefullgöraförenskildaochorganisationer somatt

uttalat,kommitténharlagförslagettillkommentarIsocialtjänsten. en
sinaklarakanintebedömningkommitténsenligtsocialtjänstenatt

samverkanbredindividnivåochsamhälls-, utanuppgifter på engrupp-
framhållitKommittén harenskilda.ochorganisationerfrivilligamed

tillmedverkauppgifter attärviktigaste attsocialtjänstensatt aven
nätverkstödjaochsamhälleti attsamladedemobilisera resurserna

kommitténenligtspelarproblemlösande. Härfungerakansom
beredningunderBetänkandet ärroll.viktigarbetesocialtfrivilligt en

Socialdepartementet.i
visåvittkommerförslag,SocialtjänstutredningensGenomförs

tillgodoses.kunnaönskemålROKS:sochBOJ attförstår, :s
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2.8 Portförbud och liknande

Vårt förslag:

brottsbalkenBestämmelsen i olaga intrång ändras såom-
blirden tillämpliggenerelltatt andra lokalerpå och

platser bostäderän

I kap.4 6 § brottsbalken behandlas brotten hemfridsbrott och olaga
intrång. Hemfridsbrott består enligt paragrafens första stycke i att
någon olovligen intränger eller kvarstannar där har sin bostad,annan

sig det är hus, gård eller fartyg. Intränger ellervare kvarstannarrum,
någon obehörigen i kontor, fabrik, byggnad ellerannars fartyg,annan
på upplagsplats eller sådant ställe skall hanannat enligt andra stycket
dömas för olaga Ärintrång. Straffet iär båda fallen böter. brottet

skall dock dömas till fängelsegrovt, i högst två år.
I rättsfallet NJA 1995 84 hade Högsta domstolen bedömas att

frågan bestämmelsen olaga intrång tillämpligärom dåom en person
affarsinnehavare hade förbjuditssom besökaav hansen affärslokalatt

förbudet ingått i lokalen.trots Förbudet hade meddelats personen
skriftligen med den motiveringen han vid upprepade tillfällenatt hade
uppträtt störande och ickepå önskvärt sätt.

Frågan besvarades nekande. Mot bakgrund vad hade anförtsav som
i förarbetena till lagrummet och straffrättens legalitetsprincip ansågs
bestämmelsen olaga intrång inte kunna tolkas påom sätt änannat att
den är avsedd utgöra skydd föratt lokalerett och vissa andra

inte tillgängligautrymmen är för allmänheten. Med hänsynsom härtill
kunde inte affärslokal, dit allmänheten har fritt tillträde underen dess
öppethållande, sådan lokal åsyftas ianses 4 kap. 6 §vara en som
andra stycket brottsbalken.

Rättsfallet har föranlett Sveriges Köpmannaförbund och Kooperativa
förbundet i framställningar till justitieministernatt begära översyn av
det aktuella lagrummet. Framställningarna har överlämnats till oss.

Tillträdesförbud det slag aktualiserades i rättsfalletav harsom
BRÅ-rapporten Ökadtidigare berörts i BRÅ-säkerhet inom handeln

1989:4 110. Enligt vadrapport där anförs erfarenheternaärs som av
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domstolensHögstaförerättspraxisifinnsgoda. Detförbudsådana
respekteratintevilkaenligtåtskilliga domarprejudikat sompersoner

intrång.olagafördömtstillträdesförbud harsådana
detföranlettfrågesvarijustitieministern avframhölls ettSom av

fastlagtsrättgrundsatsdeninnebär genomrättsfalletaktuella som
förinskränksmöjligheteninteavgörande endomstolens attHögsta

affärsinnehavarenlängeSåkunder.sinaväljafrittaffársinnehavare att
fritthonomalltsådetdiskriminering, stårtill olagaskyldigsiginte gör

dedärförexempelvis attkunder,vissainte somacceptera personeratt
snatterier.tillskyldigasiggjorttillfällen hartidigarevid

affärsinnehava-harjustitieministernpåpekadesytterligare enSom av
ordnasåsom attpraktiskamöjlighetockså arrangemang,att genomre

önskadehonomendasttillsemöjlighetentrén, attbevakning att avav
fallför detframhållasförtjänardet att,tillträde. Menkunder ges

rättsfalletin,sigförsöker trängabevakningsådanvederbörande trots
affärsinnehava-föreligger påintenödvärnsrättnågoninnebäratorde att

fåkaninteaffarsinnehavarenkonsekvens ärsida. En attannanrens
förbud har trängtdenavlägsna ettmed trotspolisenhjälp att somav

slagsådantbiträdelämnabefogenhetPolisensaffären. att aviin
handling.straffbelagdfrågadet ärnämligenförutsätter att enom

olagabestämmelsenrimligtintedetmening att omärEnligt vår
följerdettillämpningsområde avså snävt somhar somintrång ett

Tillträdesförbud måsteavgörande. ensomsesdomstolensHögsta
vissafyller dessutomochsidaenskildasfrånskyddsåtgärdnaturlig
olagabestämmelsenistödMenfunktioner. omallmänpreventiva utan

effekt.litenmycketförbudsådanauppenbarligenfårintrång
olagabestämmelsenförtillämpningsområdet omförtalarDetta att

ordning harsådanmedolägenhetNågonutvidgas.bör enintrång
förgarantiersaknas attdethävdasdetNaturligtvis kan attsvårt att se.

ellergodtyckligt utanmeddelasfallenskildaförbud isådanainte
iföreliggaalltid sägaskanför dettariskerskäl,tillräckliga men

sinråda överbefogenhetenskilda atträttsordningendåfallsådana ger
egendom.

harverksamhetsådantillbegränsasinte somdiskussionen börMen
harStockholmiöveråklagarenvadEnligtbutikslokaler.tillanknytning

idrottsklubb idåfallexempel påocksådetfinnsärendet eniupplyst
meddelatharbeteendenordningsstörandeochbrottförebyggasyfte att

disponerasanläggningarbesökaförbud avhuliganer somkända att
få tillsöktdenharklubbarandramedsamverkanGenomklubben.

harlagetdetnärandraförförbudmotsvarande egnastånd arenor
förebyggaförsöksig atthärdet rörEftersombortamatcher. om

får detfarligmycketiblandoch art,våldskaraktärbrottslighet avav
stödjasökersidarättsordningensfrånangeläget att mananses

slag.dettaansträngningarbrottsförbyggande av



244 Kapitel 8 Enskildas roll SOU 1995: 146

Vi den lämpligaste utvägen bestämmelsenatt är olagaanser att om
intrång blir generellt tillämplig på andra lokaler bostäderän och kan
inte något hinder sådan ordning. I frågamot områdense en om som
inte kan hänföras till lokaler dock förutsättning för bestäm-synes en
melsens tillämplighet liksom för närvarande böra platsen iattvara
fråga inhägnadär eller inrättad för visst bestämt ändamål.ettannars

Vi föreslår alltså bestämmelsen i 4 kap. 6 § brottsbalkenatt om
olaga intrång erhåller ändrad lydelse i enlighet med det anförda.
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9Kapitel

Författningskommentarer

Bakgrund

författningsändringar,radföreslagitharbetänkande endettaI
förordning.ochlagdäribland en nynyen

nämligenförslag,följandeframläggerVi

säkerhetsföretag,till lagFörslag1 om- säkerhetsföretag,förordningtillFörslag2 om- bemyndi-med1975:88i lagenändringlagtillFörslag3 om- ochtrafik, transportföreskriftermeddelagande omatt
kommunikationer,

ordnings-1980:578i lagenändring omlagtillFörslag om
vakter,

vissamed1983:1097i lagenändringlagtillFörslag om
larmanläggningarbestämmelser m.m.,om

1984:387,polislageniändringlagtillFörslagO omI kommunal1987:24i lagenändring omtill lagFörslagl om
parkeringsövervakning,

brottsbalken,iändringtillFörslag
1993:1617,ordningslageniändringtill lagFörslag om

1994:1738,alkohollageniändringtill lagFörslag-10 om
polisregisterkungörel-iändringförordningtillFörslag om-11

1969:38,sen
förordningeniändringförordningtillFörslag om

förochpolisbevakningförersättning1982:789 om
polisentilllarmanläggningar m.m.,anslutning av

polisförordningeniändringförordningtillFörslag om
1984:730,
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14 Förslag till förordning ändring i förordningenom-
1993:1632 med bemyndigande för kommuner och länssty-
relser meddela lokala föreskrifteratt enligt ordningslagen
1993:1617.

Författningsförslagen kommenteras i det följande. Det skall här
också erinras i vårt delbetänkandeatt SOU 1994:122 har föreslagit

ändring i polislagen. Vi vidhåller det förslageten se lagförslag 6 i det
följande.

1 Förslaget till lag säkerhetsföretagom

1§

I paragrafen säkerhetsföretag kanatt auktorisationanges eller
särskilt tillstånd för sin verksamhet. Som framgår 3 § auktorisa-ärav
tion eller tillstånd i vissa fall obligatoriskt. 9I § föreskrivs också vissa
skyldigheter för säkerhetsföretagen.

Skälet till särskilt tillståndatt nämns alternativ till auktorisationsom
är regeringen elleratt myndighet regeringen bestämmer enligt 6som
§ andra stycket kunna överlämna branschorganisationavses elleren

samfundett frågorannat prövaatt auktorisation. Har sådanom en
delegation ägt skall företag väljer inte söka auktorisationrum, attsom
på detta isätt stället kunna erhålla särskilt tillstånd polismyndighet.av

2§

Paragrafen innehåller definitioner vissapå i lagen använda begrepp.
Av punkt att1 framgår den säkerhetsföretagtermen hanya avses

tillämpning på bevakningsföretag, larmföretag, säkerhetskonsulter och
låssmedsföretag. Dessa begrepp definieras i sin i det följande. Dettur
bör redan här anmärkas det genomgåendeatt frågaär företagom som
åtar sig vissa uppgifter för andras räkning. Så medför dent.ex.
omständigheten bevakningsverksamhetatt organiseras inom företagett
för dettas skydd inte företageteget blir betraktaatt att ettsom
säkerhetsföretag.

Punkt 2 hänvisar i fråga begreppen larm och larmanläggningarom
till lagen 1983:1097 med vissa bestämmelser larmanlägg-om om
ningar Enligt nämnda lag gäller larmanläggningm.m. att avser en
anläggning inrättadär för vid intrång, överfallsom att eller liknande
brottsligt signal till särskild larmmottagare.angrepp avge Larm ien
sin definieras signaltur från larmanläggningsom en tillsom avges en
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larmmottagare.en
principiDefinitionen ärbevakningsföretag.definieras3punktI

exempli-lbevakningsföretag.gällande lagendeni omdensamma som
medplatseroffentligatillagtsdockharbevakningsobjektpåfieringen

platseroffentligapåordningsstörningaringripandentill mothänsyn att
obligatorisktgälla§3enligt ettdetvilketföruppdrag avsesutgör ett

nämnssammankomsterallmännaBevakningauktorisation.på avkrav
definitionen.undersjälvfalletinbegripsuttryckligeninte men

yrkes-företagdelslarmföretagmed somförstås4punktEnligt
i lagenvadbedrivaräkning omandrasför somsigåtarmässigt att

larminstallationsverk-betecknasnärvarandeförlarmanläggningar som
ändringellerrepareringmontering, avinstallering,dvs.samhet - larmanläggningar.frånlarmmottagandedelslarmanläggningar av- yrkesmässigtdenpunkt 5idefinieras somLåssmedsföretag som

ellerlåseller öppnainstallera,räkningandrasför reparerasigåtar att
efterbildning.ellerkopieringnycklar annanframställa genomatt

medochIdyrkverktyg. attsäljeryrkesmässigtdenVidare somavses
definitionenunderfallernycklarefterbildningochkopiering avannan

Där-mening.i lagenssäkerhetsföretagnyckelbarers.k.utgör även
påskernycklarframställningsådan sominte lagen avemot avser

fabrikantstadiet.
yrkesmässigt åtarföretagpunkt 6enligtSäkerhetskonsult ettär som

ochlarmanläggningarbevakning,avseenderådgivningbedrivasig att
falli någotintelagenenligtgällersäkerhetskonsulttillträdesskydd. För

frivillig.heltauktorisationen ärauktorisation,på utankrav
§i 7sättpåväktare7punldi somdefinieras sammaSlutligen

bevakningsföretag.laggällande om
personalutbildningsigägnarföretaganmärkasbör attDet som

innebärDet attsäkerhetsföretag.räknasförslagetenligtinte som
auktorisa-erhållakanellerbehöversighellerinteföretagsådana vare

tillstånd.ellertion
inteväktarutbildningenobligatoriskadengällernärvarande attFör

auktorisationerhållitsådant somföretag änske somfår annatgenom
bevakningsföretag.lagenstycketandra§2utbildningsföretag om

ochförslaget,iupptagitsinteregel hartill dennamotsvarighetNågon
anordnasutbildninghinder attinte något motsåledesföreliggerdet

arbetsmark-ellerskolväsendetallmännadet avinomexempelvis
få§20enligtemellertidRikspolisstyrelsennadsmyndigheterna. avses

utbildningenangåendeföreskriftermeddelaliksombefogenhet att nu
kravvilkabestämmelsermeddela närmare omdetta sättpåkanoch
skalldenförutbildningen attanordnardenpåställasskall somsom

iRikspolisstyrelsen attföranledningfinnaskanDetgodkännas.
certifierings-förmöjligheterna ettundersökaSWEDACmedsamråd

området.påsystem
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3§

förstaI stycket antal fall då auktorisationett eller särskiltanges
tillstånd utgör obligatoriskt krav. Sådanaett på säkerhetsföretag
ankommande uppgifter inte särskilt i stycket får bedrivassom anges

auktorisation eller tillstånd.utan I sådana fall inte innefattas i desom
uppräknade punkterna blir det alltså exempelvis till skillnad från vad-

gäller fritt för företag åta sig bevakningsuppgiftersom nu att utan-
krav tillståndpå myndighet.av

Första stycket punkt 1 ordningsvaktsföretag och andraavser s.
företag åtar sig tillhandahålla personal medatt särskilda befogen-som
heter på grund förordnande myndighet. Här räcker det alltså inteav av
med personalen har myndighetsförordnandenatt exempelvissom
ordningsvakter eller skyddsvakter, liksom i dag måsteutan även
företaget sådant auktoriserat. En ordningsvakt sinsom utövarvara som
verksamhet frilansbasispå däremotär liksom befriad från krav pånu
auktorisation, vilket framgår andra stycket andra meningen.av

Punkterna 2 5 sikte på verksamhet liggertar så polis-närasom-
verksamhet och har så betydelse från allmänhetensstor synpunkt att
det har oundgängligt kravansetts tillståndpå ställs Iatt ettvara upp.
fråga punkt 3 anmärkasbör särskilt auktorisationskravetom endastatt
gäller fall då företaget åtar sig ingripa förekommandeatt mot
ordningsstörningar på offentliga platser. Ett krav på auktorisation
gäller däremot inte, uppdraget bara går på tillse denom ut att
allmänna ordningen och förekommande störningarrapportera ex-
empelvis till polisen. Inte heller har vi det erforderligt ställaansett att

krav auktorisationpå för företagett endast sigägnarupp att tasom
och vidarebefordra larm. Med offentligemot plats förstås detsamma

i 1 kap. 2 § ordningslagen.som
På motsvarande gällersätt punkt 4 handlar utryckningatt som om

vid larm brottslig verksamhet endast fall då personalenom äravser
instruerad i förekommande fall ingripaatt den brottsliga verksam-mot
heten och alltså inte endast iaktta denna och denatt tillrapportera om

I begreppet rycka ut alltså ligga inteannan. endastavses att
personalen beger sig till platsen vid larm också detta skerett utan att

Ärmed beräkning på eventuellt ingripande vid behov.ett personalens
uppgift tydligt avgränsad till vid olaga intrång elleratt, brottsligannan
verksamhet, endast iakttagelsen till polisenrapportera eller annan,
föreligger således inte något krav på auktorisation.

Punkt 6 sikte bevakningpå in- ellertar utgångar till lokaler därav
alkoholdrycker entrévärdsverksamhet. Huruvida dennaserveras, s.
verksamhet är bevakning i den meningatt i denanse som som avses
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iOmdiskuterat,varitharbevakningsföretagnuvarande lagen menom
förtillståndsärskiltellerauktorisationalltsåkrävsfortsättningen

motive-allmännai denutvecklatsharSkälen till dettaverksamheten.
falletdetövrigt endastihärgällerAuktorisationskravetringen. som

inteoch alltsåföretagfriståendeutförsbevakningen omettatt av
ändamålet.personal föranvänderexempelvis restaurang egenen

larminstallations-förauktorisationkrav påuppställspunkt 7I ett
enligt lagennärvarandeförgällerMotsvarande kravverksamhet. om

larmanläggningar.
innebärauktorisationskravinnehåller att8Punkt ett nytt som

förlarmanläggningarfrånlarmförkrävsauktorisation emottaatt
6. Alli 1företagtillpolisen ellertillvidarebefordran avsessom -
endastauktorisationspliktiginteblir alltsålarmcentralverksarr1het utan

polisentillantingenvidarebefordraslarmengår påsådan attutsom
imeningi denskall ryckatill företagocksåeller ut avsessomsom

tidigare punkternai deingripa sättellerpunkt 4 avsessomannars
skallvidarebefordranföruttrycketframhållasböri stycket. Det att

polisentillvidarebefordranrutinmässigförlarmenläsas så emottasatt
verksamhetlarmcentralensOmhartill företageller angetts.som nyss

polisenochiakttagelserförtill platsensändspersonalpågår attut
verksamhet observeras,brottsligi det fallendastkontaktas avses

auktorisa-grundendenverksamhet intelarmcentralenssåledes vara
tionpliktig.

tillstånd,ellerauktorisationkrav påuppställspunkt 9I ett nytt
lås ärsådanaavseendelåssmedsverksamhetförnämligen som

deRörandebyggnader.iinstallationför fastavseddaellerinstallerade
motivering-allmännatill denhänvisaskravföranlett dettaharskäl som

utanförfallerliknandeochcykellåsbillås,avseendeVerksamheten.
auktorisationskravet.

auktorisation ellerantingenkravvidareinnehållerPunkten ett
Motsvarandedyrkverktyg.försäljningförtillståndsärskiltockså av
yrkesmässig1979:357enligt lagennärvarandeförgällerkrav om

dyrkverktyg.försäljning av
bevakningsföre-stycket lagen§ andra1stycketAndra motsvarar om

utförsbevakningendastintekompletteringenmed den att avsomtag
auktorisationskravetutanförfallermyndighetkommunalstatlig elleren

myndighet.sådanuppdragutförs påbevakningockså enutan avsom
uppgiftuteslutandemedbolagbildarkommun attOm ettenex.

visserli-blir företagetkommunenuppdragbevakning påför avsvara
2lämnas idefinitionenligt denbevakningsföretag mensomettgen

Åtar företagetsiginte.tillstånd gällerauktorisation ellerpånågot krav
auktorisationsplik-däremotföretag blir detenskildafrånuppdragäven

stycket.i förstakaraktärdenuppdragen ärtigt i den mån som avsesav
räddningstjänstenkommunal myndighetemellertidSkulle t.ex.en --
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uppdrag från enskilda inget auktorisationskrav. Somgällerta emot
framhållits i den allmänna motiveringen finns kommunalrättsligadock
principer betydelse för sådan verksamhet. Som ihar anmärkts denav

motiveringen, frånallmänna har vi ställt bakom förslag Under-ettoss
prissättningsutredningen i betänkandet SOU:1995:105 Konkurrens i
balans kommunallagen 1990:900 i syfte preciseraöveratt attses
under vilka förutsättningar landsting får drivakommuner ochsom
näringsverksamhet konkurrensmarknader.på

Undantaget för statligverksamhet utförs eller uppdragpåsom av av
och kommunal myndighet inte endast bevakning allgäller utan
verksamhet i första stycket. innebär bl.a. auktorisa-Det attsom avses
tionskravet gäller för SOS Sverige visserligeninte ALARM i AB, som

i mening första 8larmcentral den i stycket punktär en som avses men
utför verksamhet på uppdrag.statenssom

4§

tredjeFörsta stycket 3 § och § andra meningen lagen4motsvarar om-
bevakningsföretag lämplig-med den avvikelsen laglydnads- ochatt

ledamöter i företagets tagits denhetskravet på styrelse har bort. I mån
i Sverige ingår i styrelsen blirbosatta andra länderär änpersoner som

nämligen detta krav i praktiken inte möjligt kontrollera, och detatt
då oegentligt behålla prövning med sikte på styrelseleda-attsynes en

Sverige. självfallet de krav ställsbosatta i Detmöter är är attsom som
tilli första i relation vad slagsoch andra styckena måste bedömasupp

verksamhet det fråga Som framgår det följande ävenär avsesom. av
nyckelbarer bli underkastade de berörda kraven. sådana företag kanPå

förinte ställas krav exempelvis organisation gällerpåsamma som
säkerhetsföretag i allmänhet.

sesFjärde skall bakgrund regeringen ellerstycket mot attav
myndighet regeringen bestämmer enligt 6 § andra stycketsom avses

överlämna branschorganisation eller samfundkunna annat atten
frågor auktorisation. finns förutsättningar förnärvarandepröva Förom

delegation frågasådan endast i låssmedsverksamhet. Denen om
organisation därvid i fråga Sverigeskommer Låssmeds-närmastsom -

riksförbund ställer i sitt auktorisationssystem kravmästares nu-
viss tids yrkesverksamhet liksom krav angående verksamhetens
utövning och kunna detta i fortsättningen. Motsvaran-göra ävenavses
de krav kan komma ställas andra eventuelltatt upp av organ som
erhåller delegation.
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5§

säkerhetsföretagfrågor rörandereglerartill lagenMed hänsyn att av
auktorisation måstei beslutnaturligt detolika slag detär ettatt om

omfatta.avseddauktorisationenverksamhet ärvad slags attsomanges
förinnefattarauktorisationeni vad rättmånVidare måste anges

i 3verksamhetbedrivaföretaget att avsessom
begränsning ochupptagits bestämmelserparagrafen har vidareI om

närvarandevad förauktorisationutvidgning motsvarar somsomav
bevakningsföretag.frågagäller i om

6§

dethuvudregel ärenligt första stycketinnebärFörslaget attsom
frågorlänspolismästardistriktetpolismyndigheten i prövar omsom

länsstyrelsenprövningenauktorisation. nuvarandeDen avsesav
allmännautvecklats i dentill detta harupphöra. Skälensåledes

iverksamtbevakningsföretagetOmmotiveringen. annatvaraavses
samråd ske medregellänspolismästardistriktet börpolisdistrikt än som

föreskriftuttryckligdistriktet. Någonpolismyndigheten i det andra om
behövs inte.detta

regelupptagitsföregåendeberörts i detandra stycket harl ensom
regeringen bestämmerregeringen eller myndighetenligt vilken som

samfund överlämnabranschorganisation ellertill någotkan annaten
tillsregeringenförutsättasauktorisation. fårDetbesluta attatt om
tillprövningdennaöverlämnasjälv frågorvidare prövar attom

framtidimyndighetdelegation tillenskilda synes enenorgan, men en
RikspolisstyrelsenSWEDAC ellerdåkommerfullt tänkbar. Närmast

i åtanke.
för sådanförutsättningarnärvarande finns det nämntsFör som

varitlåssmedsverksamhet. Tanken hardelegation i fråga attom
tillämparriksförbundLåssmedsmästaresSveriges ettsom nu-

verksamhet,dennabemyndigas fortsättaskallauktorisationssystem att-
regeringenförutsättsväl. harsig fungera Detvilken har visat att

frågor.dessaförbundetförordning överlämnar prövaattgenom
uppfyller desammanslutning vilkengällerSjälvfallet ävenatt annan

befogenhet. Ettfå dennasådant kanställas påkrav bör ett organsom
erbjuda siguppgift tillenligt överväger attattannat ossorgan som

Stöldskyddsföreningen.Svenskauppgifter områdetfullgöra på är
Sveriges Låssmedsmästa-§ ställeranslutning tillberörts i 4Som har

viss tidskrav påsitt auktorisationssystemriksförbund i nures
utövning ochverksamhetenskrav angåendeyrkesverksamhet liksom

gällernärvarandei fortsättningen. Fördettakunna göra ävenavses
medlemmar.förbundetsmeddelas endastauktorisation kanockså att
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iträderförevarande regleringgivetvis inte gällaDet kravet kan när
uppgivit förför förbundets styrelse har ocksåkraft, företrädareoch oss
prövningen ochslopa det kravet. I den månförbundet berettär attatt

intesöks företagi de fall auktorisationtillsynen kompliceras somav
deoförhindratförbundet emellertidmedlem måsteär att ta utanses

detta.föranledsökade kostnader den sökandeav som av
förföreträdareRikspolisstyrelsen i samråd medVi förutsatthar att
förligga till grundkravspecifikation kanbranschen fastställer en som

styrkaföretag kanauktorisationsbeslut låssmedsområdet. Ettpå att
uppfyller ställskvalitetssystemet de kravpersonalen och uppsom

iCertifieringsorgan förutsättsfrån certiñeringsorgan.intyggenom
dettaSWEDAC. Påbli ackrediterade beslutvanlig ordning genom av

föreligger intesjälvfallet konkurrensen fri. Hinderområde är mot att
behörighetriksförbund erhållerSveriges Låssmedsmästares som

förbundetdet skall ankommacertifieringsorgan även att svaraom
sammanslutningar,för andratillståndsgivningen. gällerför Detsamma

Stöldskyddsföreningen.Svenskat.ex.

7§

frågorenskiltregeringen överlämnar prövadenI mån att omorgan
myndighet intesäkerhetsområde, bör statligauktorisation visstpå ett

det området. I den månauktorisationsbeslut pålängre meddela ett
vissfjärde stycket väljer ställa krav påenskilt enligt §4 att upporgan

verksamhetensspeciella krav angåendeyrkesverksamhet ellertids
uppfyllerföretag intemöjlighet skapas förutövning måste även somen

Låssmeds-Sverigesfå tillstånd bedriva verksamhet.sådana krav attatt
tidskrav vissriksförbund ställer i dag bl. påmästares a.upp

fullständigskall erbjudaliksom krav företagetyrkesverksamhet på att
få auktorisationföretag alltså intelåssmedsservice. kanEtt nystartat

föreskrivna yrkeserfarenheten,denmindre personalen harmed än att
för nyckelbarerför auktorisation saknas ocksåoch förutsättningar som

blikan tänkassig kopiera nycklar. Liknande kravendast ägnar att
möjligheterhållerbranschorganisationuppställda attsomannanav

auktorisationsbeslut.meddela
företag inte auktoriseradeparagraf kanEnligt förevarande ärsom

i 3verksamhettillstånd bedriva sådanfå särskilt att som avses
verksamhetbedriva sådanSäkerhetsföretag inte någonattavsersom

frivilligmotsvarighet tillinte erhålla tillstånd; någonkan emellertid
fåi fall. Möjlighetenalltså inte föreligga dettaauktorisation attavses

speciellainte uppfyller deför företagsärskilt tillstånd avseddär som
sammanslutninguppställdaför auktorisation kankrav av ensom vara

uppfyllerauktorisationsfrågorfått delegation prövaatt men somsom
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förevarande lag.iställsallmänna kravde uppsom
Även skall kunnatillståndsärskildameddelabehörigheten att

samfund. Vårtbranschorganisation ellertilldelegeras annatetten
låssmedsom-pådelegation skall ägasådanförslag innebär att rumen

ochriksförbundLåssmedsmästaresSverigesinnebärvilketrådet, att
tillstånd.särskiltfrågorskallandra prövaeventuellt även omorgan

auktorisationförförutsättningartillstånd gällersärskiltFör somsamma
särskilda kravuppställas någrainte fårvida dettillså somattutom

grundföreskrifter påoch delagensig längresträcker än avsom
Riks-ellerregeringenmeddelatshai lagen kanbemyndigande av

tillämpligalltså intestycket§ fjärdeFöreskriften i 4 ärpolisstyrelsen.
tillståndsärskiltbesluttillstånd. Ettsärskildafrågai avsesomom

auktorisation. Dettabesluträttsverkningarfåockså ett omsomsamma
andra stycket.framgår av

8§

Enbevakningsföretag.lagenmed 7 §Paragrafen överensstämmer om
gjortsparagraf hartill nämndaförhållandeändring iredaktionellviss

bara underskydd inteåtnjuterväktarenbli klarlagtskallför det attatt
hämndaktioner.exempelvis försin fritidtjänstgöring också påutan

9§

motiveringeni allmännafast den denslagitsstycket harförstaI
polisenmedsamarbetaskallsäkerhetsföretagprincipenberörda ettatt

ochblirSjälvfalletsamhället.trygghet ienskildasöka de artenför att
vilkenberoendei hög gradsamarbetedetta sortsomfattningen avav

bedriver.säkerhetsföretagetverksamhet som
tillsäkerhetsföretagetdet påstycket ankommerandra attEnligt se

laglyd-tilluppgifter med hänsynlämpliga för sinaanställdade äratt
för dettaföretagetförutsattDetomständigheter. ärövriganad och att

polisregister.erhålla utdragskall kunnaändamål av
dis-naturligtvis intebehöverbrottbegångetuppgiftVarje ettom

säkerhetsföretag. Upp-anställning ifrånkvalificera etten person
och,tillgreppsbrottinriktad påframför alltmärksamheten bör vara

och drog-våldsbrottbevakningsföretag,anställning isåvitt avser
brottslighetupprepad sådanallvarlig ellerden månrelaterade brott. I

tidlånginteanställas,regel inteföreligger bör omperson somen
naturligtvisbörbrottstyperSamma slagsbrottsligheten.förflutit från

frånskiljauppkommerfrågasärskilt,beaktas när att enen personom
siggjorthan hargrundsäkerhetsföretag påianställning attett av

allmännaenlighet medidethandling, låtbrottsligskyldig till attvara
iolämplighet dettadokumentationkrävas starkareprinciper måste om
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fall det gäller anställning. Självfallet gällerän när vägraatt att
brottslighet riktat sig säkerhetsföretagetkund hos ellermotsom en

begåtts i tjänsten speciellt graverande.ärsom annars
frågaI väktare gäller för närvarande enligt praxis att ettom

återkallat godkännande betraktas saklig grund för uppsägningsom
enligt § anställningsskyddslagen 1982:80, inte skäligt7 detom anses

kräva arbetsgivaren bereder arbetstagaren arbete hos sig.att att annat
Eftersom det enligt förslag fast i lagen säkerhetsföretagvårt slås att ett
har skyldighet till tillde anställda lämpliga med hänsynäratt attse
laglydnad, förutsätter vi fallbedömning normalt i närgörsatt samma
företaget nödvändigt fråndet skilja anställningenattanser en person

grund eljestpå begånget brott. Att gränsdragningsfrågor härettav som
kan uppkomma ligger i sakens natur.

I överensstämmelse med vad för närvarande följer Riks-som av
polisstyrelsens föreskrifter vidare i förevarande stycke attanges en

fylltväktare skall ha 18 han dock inte före 20 ålder fårår årsattmen
anlitas för uppgifter Möjlighetenkräver erfarenhet och mognad.som

anställa i främst för ferie-väktare åldern 18 20 avseddår äratt -
arbetande ungdomar.

Tredje stycket innehåller bestämmelse avseddär attsomen
säkerställa informationsutbytet mellan väktarna och polisen. Be-
stämmelsen inte avsedd uppfattas väktarna åläggs någonär såatt att
ovillkorlig rapportskyldighet i fråga detlagöverträdelser. Närom
gäller allvarliga fall liksom förhållanden bör leda tillmera som
särskilda insatser från polisens sida det emellertid väsentligtär att
väktarna det inom för bevakningstjänstenåtgärd attser som en ramen

kontakt polisen.medta

10- §§14

Paragraferna 8 12 §§ bevakningsföretaglagen med denmotsvarar om-
i det föregående berörda avvikelsen tillsynen ankomma påatt avses
polismyndigheten i länspolismästardistriktet i förstället på länsstyrel-

Skyldigheten tillsynsmyndigheten inte har bestämtatt, annat,sen. om
insända årlig redogörelse för verksamheten till myndigheten gälleren
i dag bara för bevakningsföretag, och §regeln detta har i 11 andraom
stycket formulerats den i fortsättningen blir tillämpligså baraävenatt
på bevakningsföretag med möjlighet för tillsynsmyndigheten särskiltatt
bestämma andra säkerhetsföretag iakttaskall motsvarandeävenatt

Ävenskyldighet. Föreskriften i 12 § andra stycket inspektionattom
skall ske minst gäller förgång år bara bevakningsföretag.vartannaten
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15 §

branschorganisation ellerfallet auktorisation har meddelatsI det att av
samfundet harsamfund ligger det i sakens ävennatur att attannat

inte gälla förför tillsynen. tvångsbefogenheter börNågra ettsvara
företaget lämna tillträdeenskild samfund; det auktoriseradevägrar att
uppgifter behövs förför inspektion eller tillhandahålla deatt som

påföljden bli auktorisationen återkallas.tillsynen bör i stället att

16 §

Paragrafen i huvudsak 13 § bevakningsföretag.lagenmotsvarar om

17 §

branschorganisation ellerauktorisation har meddelatsNär annatav
har församfund gäller enligt 15 § samfundet även attatt svara

före-och det bör då ankomma förbundettillsynen, på prövaatt
kommande frågor återkallelse.om

§18

bevakningsföretag.Paragrafen 14 § lagenmotsvarar om

19 §

auktorisationauktorisation, återkallelseAvslag ansökanpå om aven
inteliknande beslut böra kunna överklagas baraoch andra har ansetts

efter delega-har fattats myndighet också detbeslutet närnär utanav
eller samfund.tion har meddelats branschorganisation annatav

Överklagande förvaltningsdomstol, dvs. läns-skall ske hos allmän
prövningstill-tillämpade principer börenlighet medIrätten. numera

stånd krävas vid överklagande till kammarrätten.ett

20§

bevakningsföretag med vissParagrafen 16 § lagenmotsvarar om
redaktionell justering. Vi har föreställt föreskrifterna rörandeattoss
bevakningsföretag begränsas i den ordningen. På de områdenkan nya

Rikspolisstyrelsennyreglerade det emellertid nödvändigtär är attsom
skalltillsammans med branschen vilka krav ställas.överväger som

säkerhetskonsulterna och låss-gäller larmcentralverksamheten,Det
framförmedsverksamheten. I fråga den verksamheten detärom senare

finnsallt angeläget säkerställer det i företagen personalatt attman som
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spärrade nyckeläm-utbildning gäller hanteringenhar genomgått vad av
allmännavidare hänvisa till har i denVi vill vad sagtssomnen.

certiñeringssystem påmotiveringen möjligheten åstadkommaattom
området.

Ikrajiträdandebestämme[serna

januariträda i kraft den li sina väsentliga delar kunnaLagen avses
kraftträda i1997. dock lagen kanTvå undantag måste Innangöras.

för låssmedsverksamhet, måstebeträffande auktorisationskravet
andrariksförbund liksom eventuellaSveriges Låssmedsmästares -

tillståndsprövningeni fråga förorganisationer kan kommasom -
praktiskdet finnsorganisera sin verksamhet sådantpå sätt att

företagantalmöjlighet sörja för prövningen det gäller detnär storaatt
Rikspolisstyrelsen iområdet. Vidareverksamma måsteärsom

Även detfastställa kravspeciñkationer.samråd med branschen när
auktorisationskravlarmcentralverksamhet införsgäller ett nytt som

lärnpli-därför inteförutsätter kravspecifikation utarbetas ochatt som
januari 1997träda i kraft redan den 1börgen .

9i fråga 3 § 8 ochhärtill lagenMed hänsyn har attangetts om -
för få bedrivasärskilt tillstånddvs. kraven auktorisation ellerpå att

kraft förstträder ilåssmedsverksamhetlarmcentralverksamhet och -
emellertidauktorisation kanFrivilligden dag regeringen bestämmer.

meddelas redan dessförinnan.
1974:191 be-i kraft, lagenAvsikten lagen trädernärär att, om

försäljningyrkesmässig1979:357vakningsföretag och lagen avom
inte lagenbörskall upphöra gälla.dyrkverktyg Däremotatt

larmanläggningar1983:1097 med vissa bestämmelser m.m.om
reglering omfattareftersom innehåller ävenupphävas den somen

auktorisa-behandlas i denna lag. Beslutandra frågor demän som om
desärskilt tillstånd meddelats enligt någontion eller har av nusom

auktorisation enligt den lagen.nämnda lagarna bör gälla nyasom
blirförst den lagenMed avseende verksamhet nyasom genom

larmcentralverksamhet, låssmedsverksamhettillståndspliktig främst-
auktorisationgäller frågoroch verksamhet entrévärdar att omsom -

före ikraftträdandet och verksam-eller särskilt tillstånd kan prövas att
undertill ansökningen har slutligt,heten får fortsättas dess prövatsatt

från ikraftträdandet.inom månaderförutsättning ansökan görsatt sex
förblir juli 1997, medan tidpunktenentrévärdar detta den 1För

särskilt tillstånd beträffande larm-obligatorisk auktorisation eller
blir beroende regeringencentralverksamhet och låssmeder närav

Även prövning efterikraftträdande i denna del.beslutar över-om
ikraftträdandet.avslagsbeslut kan ske föreklagande ettav
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säkerhetsföretagförordningtillFörslaget2 om

för-närmastsäkerhetsföretagförordningtill motsvararFörslaget om
innehållerochbevakningsföretag1989:149ordningen m.m.om

för-förordningen. Dendenbestämmelserdelvis nyasomsamma
auktorisation ochtillämplig pågenerelltbliemellertidordningen avses

nuvarandedel densäkerhetsföretag. Enbeträffandetillståndsärskilt av
gällerförslaget. Detimotsvarighetbestämmelser saknarförordningens
dennaeftersompersonal,godkännandebestämmelsernabl.a. avom

själva.säkerhetsföretagenankomma påprövning avses
gällerauktorisationföreskrivsvadanmärkasbörDet att omsom

auktorisation.frivilligobligatorisk ochbåde

1§

Auktorisations-grundläggande begrepp.vissadefinierasparagrafenI
polismyndighet,normalttillsynsmyndighetochmyndighet samma

frågakan detbyttstyrelse har sätesäkerhetsföretagets varaommen
polismyndigheter.olikaom

2§

bevaknings-förordningen2 §huvudsakistycketFörsta ommotsvarar
vi haranmärkas attbör ansettpunkt 1gällerSåvitt attföretag m.m.

någonoberoendelämnas attbörstyrelseledamöteruppgifter avom
styrelsele-avseende påmedskallinte längre göraslaglydnadsprövning

käntkanvadfallsärskildaiintehindrarDetta varadamöterna. att som
vid pröv-inkan vägasstyrelseledamöternaavseddadefrågai om

ningen.
lämnasskalluppgift arteni punkt 4föreskrivsVad omattomsom

företagethuruvidautföraföretaget samtuppgifterde attavsersomav
säkerhetsföre-3 § lageniverksamhetbedriva omavsesatt somavser

olikaheltkan hasäkerhetsföretagbakgrundskall attmot avtag ses
måsteauktorisationsbeslutdetochverksamhetsinriktningar ettatt av
beslutsådantskall iVidaredet ettverksamhetvilkenframgå avser.

3 § lageniverksamhetbedrivafårföretaget avsessomanmärkas om
säkerhetsföretag.om

auktorisation. AvinteförslagetenligtbehöverUtbildningsföretag
ansökningenidetväsentligt angesattdetskäl hardetta ansetts vara

Eftersomanordnas.kommautbildning attpersonalenshur avses
företagetsskall skelämplighetsprövningövrig genomochlaglydnads-

hurlämnasuppgift ävenväsentligt omdetförsorg har attansettsegen
Be-anordnas.kommalämplighetsprövning attpersonalens avses
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stämmelser i dessa hänseenden finns i punkt
Andra stycket överensstämmer med 6 § förordningen be-om

vakningsföretag m. m.

3§

Paragrafen §7 förordningen bevakningsföretagmotsvarar om m.m.
med den avvikelsen det inte har föreskrivits auktorisationsmyn-att att
digheten skall sända kopia sitt beslut till Rikspolisstyrelsen. Deten av
sammanhänger med Rikspolisstyrelsen enligt förslaget inte längreatt
skall sig i ärenden angående auktorisation. Det kan emellertidyttra
inte uteslutas Rikspolisstyrelsen sig behöva uppgifteratt anser om
meddelade auktorisationer för behålla sin centrala överblick överatt
auktorisationssystemet. Styrelsen kan då själv grundval sinav
instruktion meddela bestämmelser i vilken ordning den skallom
underrättas sådana beslut.om

4§

5 §l andra stycket lagen säkerhetsföretag föreskrivs auktorisa-attom
tionen kan utvidgas särskilt beslut ansökanpå företagetgenom samtav

vad i lagen föreskrivetär auktorisation gäller i frågaatt som om om
sådant beslut. I konsekvens härmed föreskrivs i förevarandeett

paragraf bestämmelserna i 2 och 3 §§ skall tillämpasatt på motsvaran-
de vid ansökansätt utvidgning auktorisation eller särskilten om av av
tillstånd.

5§

Paragrafen överensstämmer i huvudsak med 8 § förordningen om
bevakningsföretag Någon motsvarighet har dock inte upptagitsm m.
till föreskriften i andra stycket sistnämnda paragraf företagatt ettom
till auktorisationsmyndigheten skall anmäla ändring verksam-en av
heten till andra uppgifter än iavsågs ansökningen auktorisa-som om
tion. Om de uppgifterna inte omfattas auktorisationsbeslutetnya av
skall i enlighet med vad anförts under §4 ansökansom en om
utvidgning Omfattasgöras. å andra sidan de uppgifternanya av
auktorisationsbeslutet, behöver förhållandet inte anmälas särskilt.

6§

Paragrafen 13 § förordningen bevakningsföretagmotsvarar om m.m.
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7§

bevakningsföretagförordningen§14Paragrafen m.m.ommotsvarar

8§

ellerregeringensäkerhetsföretag kanlagenstycketandra6 §Enligt om
branschorgani-överlämnabestämmerregeringenmyndighet ensom

Somauktorisation.frågorsamfund prövaellersation att omannatett
förutsättningarnärvarandeför attparagraf finnsnämndavidanförts
låssmedsornrådet.gällerdetendast närfrågorsådanaöverlämna

skallområdedettaauktorisation påfrågorinnebärFörslaget att om
dåbörDetriksförbund.LåssmedsmästaresSverigesprövas av

förrutinernautformanärvarandeförliksomförbundetpåankomma att
lföreskrivitsdärförhar attDetauktorisationsfrågor.prövning -av

fall.i dessatillämpasskallinte§§7
när skallbestämmerregeringenförstdetinnebärförslagVårt att

låssmeds-bedrivaförtillståndsärskilteller attauktorisationfordras
säkerhets-till lagenikraftträdandebestämmelsernaseverksamhet om

visspåsärskilda kravställaförbundetEftersomföretag. att uppavser
förutövandeverksamhetens attbeträffandeochyrkeserfarenhettids

säkerhetsföretag§ lagenenligt 7dåkommerauktorisationmeddela om
inteför företagmeddelasskall kunnatillståndsärskilt somgälla attatt

verksamhetsådanvilländå utöva avseskrav somuppfyller dessa men
delegerasÄven tillstånd kansärskildasådanafrågor3i lagens om

innebärförslagetochsamfund, attellerbranschorganisation annattill
Närfrågor.sådanaocksåförbundet prövapåankommaskall attdet

auktorisationskravetgällersåvittkraftisäkerhetsföretag sättslagen om
komplette-paragrafförevarandesåledesbörlåssmedsverksamhet,för

Låssmedsmäs-Sverigespåankommerdetföreskriftmed attomenras
tillstånd.särskiltfrågorriksförbund prövaäven att omtares

övrigabeträffandeochlåssmedsområdetbåde påbörSjälvfallet
enskildaandratillöverlämnas ävenkunnaprövningensäkerhetsföretag

ankommavidaretillsdetdet börSomförbund.nämndaän serorgan
skallsammanslutningarenskildafalli vilkabestämmaregeringenpå att

dock påbefogenhet börauktorisation. Dennafrågorkunna pröva om
SWEDAC börellerRikspolisstyrelsenvarviddelegeras,kunnasikt

myndighet.beslutsfattandei frågakomma som
uppställerdelegationerhållitharsammanslutningenskildOm somen

sätt angettsgäller påauktorisationförspeciella krav nysssomsamma
antingenskekanmeddelas. Dettaskall kunnatillstånd avsärskiltatt

meddelabefogenheteneller attpolisen ävenallmännadet omgenom -
sammanslutningen.tillstånd delegerassärskilt av-
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9§

Paragrafen i huvudsak 15 § förordningenmotsvarar bevaknings-om
företag Den har dock avfattats på sådant detsätt överlämnatsm.m. att
till Rikspolisstyrelsens bedömning i vilka fall särskilda föreskrifter
skall meddelas. fårDet förutsättas föreskrifter liksom dock iatt nu -
mindre omfattning förän närvarande skall meddelas i fråga om-
bevakningsföretag, medan det kan tveksamt i vilkenvara mera
utsträckning föreskrifter bör meddelas exempelvis i fråga säker-om
hetskonsulter. I den utsträckning föreskrifter böra meddelasanses
beträffande låssmedsföretag får de falläven då företagen haravse
auktorisation riksförbundet.genom

Vi vill erinra vad vi i den allmänna motiveringen har påpekatom
möjligheten för Rikspolisstyrelsen föreskrifterna sådanom att ge en

konstruktion certifieringssystem kan användas vid kontrollen.att

3 Lag ändring i lagen l975:88 med bemyndigandeom
meddela föreskrifteratt trafik, transporterom

och kommunikationer

1§

Ändringen i andra stycket innebär regeringen bemyndigasatt att
meddela föreskrifter även avgifter för trafikövervakningstjänster.om
Bemyndigandet möjlighet för regeringen meddela föreskrifterattger

avgifter till kommunen i fall då det exempelvis överlämnasom
parkeringsvakter eller kommunal personal bevaka ochatt tungaannan .
breda En försöksverksamhet med denna inriktningtransporter. pågår
för närvarande inom polisdistriktet i Stockholms län. .

2§

I den trafikövervakningstjänstermån utförs kommunal personal börav
det finnas möjlighet för regeringen överlåta kommunenatt att
meddela föreskrifter avgifter för ändamålet. Detta kan ske medom .
stöd andra stycket efter den här föreslagna ändringen. Som anförsav
i det följande i anslutning till förslaget till förordning ändring iom
förordningen 1982:789 ersättning för polisbevakning förochom
anslutning larmanläggningar till polisen föreslår utredningenav m.m.

detta bemyndigande inte omedelbartatt utnyttjas det gällernär den

l
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föranvändsparkeringsvakterpåStockholm gåriverksamhet attutsom
kommu-föreslåsställetIbredaoch attbevakning transporter.tungaav

vidaretillsbefogenhettilläggs ta utförordningdirekt attgenomnen
polisen.tjänstsistnämndaavgifter för somsamma

1980:578iändring lagentill lagFörslaget4 omom
ordningsvakter

2§

allmännai denförordatsharmed vadöverensstämmelseI som
ordnings-dåde falluppräkningennuvarandedenharmotiveringen av

enligt vilkenbestämmelseallmänförordnaskanvakter ersatts av en
ditplatserellervid lokalertjänstgöraförordnasfårordningsvakter att

närvarandeförintealltsåfordrasDettillträde.harallmänheten som
exempelvispåfå tjänstgöraskallordningsvakterskäl förspeciella att

strävandenaled iFörslaget utgörinnetorg.eller ettplatseroffentliga
trygghetensallmännai denordningsvakteranvändningenutvidgaatt av

intresse.

3§

betydelseochbehovsärskiltskall finnasdetpåKravet ett avvaraatt
dåfallgällerdetendastbehållits närsynpunkt har enfrån allmän

allmänhetenditlokalellerplatsvidtjänstgöraordningsvakt enavses
bostadsområdentjänstgöring inomerbjuderExempeltillträde.inte har

ambassaderbevakningliknande ävenochskoldanservidoch avmen
restriktivlikaförutsättsintedetmarkeraFörkonsulat.och att enatt

nuvarandedentillämpningenviddenprövning avsetts avsomsom
intealltsåkrävsslopats. Detväsentlighetskravetharundantagsreglen

betydelse.barasynpunktallmänfrånbetydelseväsentlig utan

4§

minimialdernharväktaregällermed vadöverensstämmelseI omsom
ordningsvaktdockålder bör20 års18 Före20 till år.frånändrats en

mognad.ocherfarenhetkräveruppgifterföranvändasinte som
avskaffad.föreslåsmaximiâlderFöreskriften om
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5 §

stycketFörsta

överensstämmelseI med vad förordats i den allmänna motivering-som
innebär ändringsförslaget ordningsvakt i fortsättningen skallatten

förordnas polismyndigheten i länspolismästardistriktet och dettaav
tjänstgöringen omfatta flera polisdistrikt inom elleräven om avses

länet. polismyndigheterBerörda skall emellertid underrättas.utom
bör självfallet före förordnandetDessutom regel samråd ske medsom

polismyndigheterna.de

Andra stycket

linje med önskemåletI utvidga användningen ordningsvakteratt av
ligger specificerade förordnandenså förutsätts enligtatt som nu
gällande bestämmelser inte skall nödvändiga i fortsättningen. Detvara

intealltså hinder förordnande det allmännamöter något att ettge
innehållet ordningsvakten förordnas tjänstgöra vid lokaler elleratt att
platser dit allmänheten tillträde inom geografiskthar visst område.ett
Avses endast viss verksamhet eller visst tjänstgöringsställe, böretten
det dock naturligen förordnandet.ianges

Tredje stycket

Om ordningsvakten få behörighet tjänstgöra vid platsävenattavses en
eller lokal dit allmänheten inte tillträde särskilthar det imåste anges
förordnandet. plats eller lokal därvid frågaDen kommer i behöversom
inte nödvändigtvis preciseras i förordnandet sidandet andraär åmen
inte lämpligt detta innehåll innebär ordningsvaktenatt ett attge som
generellt tjänstgörakan alla slags enskilda platser. märkapå Det är att

ordningsvaktens tjänstgöring enligt 1 § syfta till medverkamåsteatt att
till allmän ordning upprätthålls.att

7§

Ändringarna i paragrafen, syftar till förbättra kontakternaattsom
mellan ordningsvakter och polis, har kommenterats i den allmänna
motiveringen.
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1983:1097 medändring i lagentill lagFörslaget5 om
Iarmanläggningarbestämmelservissa m.m.om

bestämmelserallmännainnehållersäkerhetsföretagLagen omnuom
lagensäkerhetsföretag. loch andralarmföretagauktorisation av
vissaförslaget enbartenligtlarmanläggningar kvarstår1983:1097 om

larmanläggningarbestämmelsersådanadefinitioner samt avsersom
för det.förutsättningarnapolisen och detill närmareanslutnaärsom

1984:157ändring i polislagentill6 Förslaget

motiveringen i vårttillhänvisartredje styckenaförstagällerSåvitt -
delbetänkande.

kommunernatillsyftarfjärde stycketillFörslaget attett nytt ge
polisverksam-tillbidragutsträckning lämnabegränsadimöjlighet att

tillhanda-delsi former:får lämnas tvåbidragSådantheten. genom
uppgiftfår tillpersonalkommunaldelslokaler,hållande attgenomav

formenExempel denpåvisst arbete.medpolisenbistå avsenareatt
användningenframhar lagtförslagdeterbjuderbidrag avomsom

sådantförFörutsättningenuppgifter.för utvidgade attparkeringsvakter
förväsentlig betydelsebedömsdetfå lämnasskall ärbidrag att vara av

kommunmedlemmarna.

1987:24ändring i lagentill lagFörslaget7 om
parkeringsövervakningkommunalom

7§

samråd medefterför kommunenmöjlighetparagrafen att,Den gernya
parkeringsvak-föruppgifterutvidgadebeslutapolismyndigheten, om

tilliuppgifter beståsådanapunkt 1 kanEnligt rapporteraattterna.
innebärtrafikföreskrifter. Dettaöverträdelseriakttagnapolisen avav

rapportskyldighetparkeringsvakten åläggs någoninte sammaavatt
fårvaktenendastpolisenankommerdenkaraktär attutansomsom

trañkövervak-medbiträdaför sin tjänstinommöjlighet att ramen
inteföljerbefogenhetersärskildaangivet Någraningen på sätt. av

punkt.denna
också bestämmapolismyndigheten kan kommunensamråd medEfter

polismanbiträdaanspråk förskall få iparkeringsvakterna atttasatt
falli sådanatrafikövervakningsuppgift. hellerIntevid fullgörande av

tordeFrämstbefogenheter.särskildaparkeringsvakterna någrafår en
trafikkon-beordradeförvägaktualiseras vid ipunktentillämpning av
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troller. Det ankommer självfallet polismyndighetenpå bestämmaatt
vakterna skall i anspråk eller kommunen för sin deläven närtasom

beslutat vakterna skall i för biträde.anspråk Hinder före-att tas
ligger inte kommunen fattar beslut detta slag med vissmot att ett av
begränsning beträffande den tjänstgöring skall fråga.komma isom

Vid sidan härav gäller polisen har möjlighet med stöd 8 §att att av
andra stycket vägtrafikkungörelsen 1972:603 tillägga parkeringsvak-

eller kommunal befogenhetpersonal meddelaterna attannan an-
visningar för trafiken. föreskriftDenna har enligt uppgift utnyttjats
inom för den i Stockholms polisdistrikt försöksverk-pågåenderamen
samhet går på parkeringsvakterna eskorterar ochut att tungasom
breda Sistnämnda verksamhet i sig grundas 159på §transporter.
vägtrafikkungörelsen och behöver inte något författningsstöd.nytt
Den bör enligt utredningens mening lämpligen permanentas.

8 Förslaget till lag ändring i brottsbalkenom

tillämplighetenFör bestämmelsen olaga intrång i andra stycketav om
krävs för närvarande det fråga inträngandeär elleratt ett ettom
kvarstannande i kontor, fabrik, byggnad eller fartyg eller påannan
upplagsplats eller sådant ställe. l överensstämmelse med vadannat som
förordats i den allmänna motiveringen kapitel 8 avsnitt 2.8 innebär
förslaget utvidgning tillså vida bestämmelsen generellt kommeratten

omfatta lokaler inhägnade områden eller områdenatt samt annarssom
inrättade förär bestämt ändamål.ett

följdEn denna utvidgning det betrakta olagaär äratt attav som
i intrång någon bereder sig tillträde till eller kvar i lokalstannarom en

i och för sig tillgänglig för allmänheten,är under förutsättning attsom
förbud vistas i lokalen har meddelats honom. Ett sådant förbudett att

måste givetvis, sig det meddelats skriftligen eller muntligen,vare
kunna dokumenteras.

Skulle förbudet strida lag, därför det innefattar olagamot t.ex. att
diskriminering, skall det självfallet inte beaktas vid tillämpning av

Ävenförevarande paragraf. i andra fall kan tänkas förbudet saknaratt
giltighet. Om exempelvis bibliotek har inrättats kommun medett av enj
uppgift tillgängligt för allmänheten, torde det krävas stöd iatt ettvara
reglemente eller motsvarande för biblioteket för personalen skallatt
kunna meddela enskilda fridsstörare förbud. Alldeles självfallet är
också förbud inte kan åberopas den vill anspråkgöraatt ett mot som

sinpå grundlagsenliga del allmännarätt handlingar.att ta av
Det bör uppmärksammas bestämmelsen nödvärn i 24 kap.att om

31 § brottsbalken inte vidare tillämpligär enbart den grundenpåutan
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skallnödvärnFörintrång.till olagaskyldig attsiggjortharnågonatt
harolovligennågonbostad krävsfrågainte attdet ärföreligga när om

eller fartyg.gårdhus,in iträngt rum,
tillförhållandetbeaktassärskiltbörbrottskonkurrensgällerVad

bedrägligtbrottsbalkenstycketandra2 §i 9 kap.bestämmelsen om
beredersigförrättgöraOm någonsnyltning.s.k. attbeteeende utan

förutsätts utgörbetalningdär kontantföreställningtillträde tillsig en
straffskala änhar strängarebeteende. Brottetbedrägligtförfarandet

brottsistnämndainnebärvilketintrång, attför olagagällerden som
konsumerat.skallnormalt anses

1993:1617ordningslagenändring itill lagFörslaget9 om

§13 kap.

huvudprincipparagraf attdennaenligtgällernärvarandeFör som
tillståndinteområdedetaljplanelagt utan avinomplatsoffentlig

överensinte stämmerpå sättanvändasfårpolismyndigheten ett som
tillståndsplikten.frånfinnsundantagVissaupplåtelseändamålet.med

yttrandeinhämtafall,angivnavissaiskall,Polismyndigheten utom
har vetorätt.från kommunen, som

regeringenmyndighetÄndringen ellerregeringeninnebär somatt
ärendenellerärendetyperbeträffande vissakan grupper avbestämmer

förställetikommunenpåankommaskallprövningenföreskriva att
meddelabemyndigasskall attlänsstyrelsernaAvsikten ärpolisen. att

medskeskallsamrådförutsattsvarvid detföreskrifter, attsådana
ändradFöreskrifterpolismyndigheter.och enberörda kommuner om

förutsättningunder attendastmeddelasprövningen börförordning
är överens.och kommunenpolismyndigheten

synnerhetdet ifinnsmotiveringenallmännai denpåpekatsharSom
ochärendenåterkommandeerfarenhetsmässigtkommunernai de större

ellersällansäkerhetssynpunkterochordnings-vilkaiärendegrupper
byggnads-angåendeärendenexempelvisbetydelse,någonaldrig har

uppställningfallflertaletåtminstoneochskyltar avsersomställningar,
förväl över-sigÄrendegrupper lämparslagdettacontainrar. avav

sådanaförekommaintebör attDäremottill kommunen.flyttning
offentligellersammankomstallmänflyttas överärenden avsersom
meddelaskallförhållandenallaunderpoliseneftersomtillställning,

hindraringenting attemellertidDet ärfall. somi dessatillståndsbeslut
användandeärendenalla avsåformuleras omföreskrifterna att

offentligellersammankomstallmäninteplatseroffentliga avsersom
ärkommunenochpolisentill kommunen,flyttas övertillställning om

ordningen.rationelladendetta är mestattomense
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För närvarande gäller enligt 2 § förevarande kapitel kommunatt en
inte skall höras i tillståndsärende, dettaett markom avser som
förvaltas någon kommunen.än Det skulle med hänsyn härtillav annan
kunna hävdas överflyttning till kommunen inte böratt få andraavse
fall den offentligaän när platsen belägenär markpå förvaltassom av
kommunen. En sådan begränsning har dock inte böra ställasansetts

Oberoende kommunen eller någon förvaltar markenupp. av om annan
gäller nämligen de beslut här sakligtatt har karaktärsettsom avses av
dispens från den kommunen fastställda detaljplanen, och det kanav
därför inte principiellt oriktigt besluten meddelas kommu-attvara av

I sådana fall då kommunenän förvaltar marken gäller förnen. annan
övrigt ibland den förvaltas kommunalt bolag.att ettav

Enligt 3 kap. 18 § får polismyndigheten under vissa förutsättningar
återkalla tillstånd i anspråk offentligett plats. I denatt ta mån
tillståndsfrågor har anförtrotts kommunen bör det uppenbarligen
ankomma på denna också frågorpröva återkallelseatt tillstånd.om av
Med hänsyn härtill föreskrivs i sista meningen i den före-månatt,
skrifter aktuellt slag har meddelats, vad i 18 § har föreskrivitsav som

polismyndigheten i stället skall gälla kommunen. Däremotom har
inte någon motsvarande föreslagitsregel beträffande föreläggande och
vidtagande åtgärd försumligspå bekostnad det slagav av som
behandlas i 19 21 §§. Sådana åtgärder bör alltid ankomma på polis--
myndigheten, låt det i praktiken ibland kan krävasatt anmälanvara
från kommunens sida.

Om kommun meddelar tillstånd i här avsedda fall bör självfalleten
polismyndigheten underrättas detta. Någon föreskrift i lagen häromom
har inte behövlig.ansetts

2a§

I de fall då det har anförtrotts kommunen frågorprövaatt om
tillstånd kan ofta förutsättas ordnings- och säkerhetssynpunkteratt inte

siggör gällande. Om det är uppenbart frågan tillstånd inteatt om
behöver bedömas från sådana synpunkter behöver kommunen enligt
förslaget inte remittera ärendet till polismyndigheten. I andra fall
måste emellertid polismyndighetens yttrande inhämtas, varvid i-
parallellitet med vad gäller i fall då polismyndigheten inhämtarsom
kommunens yttrande kommunen inte få meddela tillståndavses mot-
polismyndighetens avstyrkande. I konsekvens härmed får, i de fall då
polismyndigheten ställer villkor för tillstyrkan, tillstånd meddelasupp
endast på sådana villkor.
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15 §a

och kommunenpolismyndighetenmellanarbetsfördelning somDen
beaktaskallpolismyndigheteninnebär§§och 15enligt 14gäller att

säkerhetordning ochtilltrafikentillhänsynkrävs samtvad avsom
frågabevaka iharvad denskall beakta attkommunen ommedan

trafik.ochmiljömarkanvändning,platsen,offentligadenskötseln av
beslutanderättenfall dåförbehållitsförslagetenligtordning harDenna

polismyndighetenemellertidfall blir detdessaIkommunen.tillagts
medanyttrandesittiförhållandenifrågavarandebeaktaskallsom

beslutet.i självauttrycktillkommaSynpunkternalåtakankommunen

16§

tillstånds-fall dåanpassning tillredaktionellföreslåsparagrafenI en
börpolismyndigheten. Detförställetikommunenfråga prövas avav

skallfallförekommandeibeslutetuppmärksammassärskilt att
yttrandebeslutpolismyndighetenserinraninnehålla omattom -en

för kommunenbindandeförut ärvadmedenlighetvilket i sagtssom
länsrätten.tillöverklagaskan-

26 §3 kap.

gällabörmotiveringen ettallmänna attdeniskälAv angettssom
föroffentlig platsanvändatillståndrörandekommunen attbeslut av

i denskall överklagasdetaljplaneniförutsättsändamålannat somsom
kommunallagenenligtlaglighetsprövningförgällerordning s.som

nuvarandedenstödmedbeslutfrågasig det är ett avomvare
vidd.hela dessitillståndsfråganhar prövatkommunenellervetorätten

Polismyn-stycket.i andragjortshärtillmed hänsynharjusteringEn
överklagasdäremotskallyttrandebeslut genomdighetens om

förvaltningsbesvär.

1994:1738alkohollagenändringtill lag10 Förslaget avom

5 §kap.7

allmännai denförordatsharvadmedöverensstämmelseI som
meddelakunnaskallpolismyndighetföreslåsmotiveringen att

harföretagförvillkorsärskildainterimistiskt beslut ett somom
frånpåkallatsigvisathardetserveringstillstånd, närbeviljats

tillstånd harbarameddelas närfårvillkorSådanaordningssynpunkter.
vissförårligenellerallmänheten årettillserveringför runtmeddelats
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tidsperiod. Vi har framför allt tänkt det falletpå de praktiskaatt
erfarenheterna visar det behövs villkor ordningsvakter vissaatt om
dagar eller vissa tider dygnetpå med hänsyn till ordningsstörningar i

Ävensamband med köbildning vid entréerna. andra slags interimistiska
villkor kan emellertid tänkas påkallade ordningsförhållanden.vara av

Polismyndigheten har omedelbart anmäla interimistiskasådanaatt
föreskrifter till den kommunala nämnd tillståndsmyndighet,är ochsom
det ankommer tillståndsmyndighetenpå föreskrifternaavgöraatt om
skall bestå. Tillståndsmyndigheten kan också till följd sådanav en
anmälan från polismyndighet tänkas fatta beslut ändra elleratten om

upphäva tillståndet.att
Av allmänna förvaltningsrättsliga principer följer polismyndig-att

heten måste bereda tillståndshavaren tillfälle sig innan in-att yttra ett
terimistiskt beslut meddelas. Eftersom interimistiska beslut förutsätts
komma till användning i sådana fall då frågan brådskande, fårär
emellertid förutsättas proceduren utformas enklast möjligapå sätt,att
exempelvis tillståndshavarenså får tillfälle sig muntligen.att att yttra

11 Förslaget till förordning ändring iom
polisregisterkungörelsen 0969:38

17§

Som följd de i detta betänkande föreslagna förändringarna haren av
nuvarande bestämmelser i förevarande paragraf utlämnandeom av
polisregisterutdrag beträffande anställda i larminstallations- och be-
vakningsföretag fått Enligt förslagetutgå. till lag säkerhetsföretagom
skall det i fortsättningen ankomma säkerhetsföretagpå självtett att se
till personalen uppfyller anspråken laglydnadpå och lämplighet iatt
övrigt. Som följd härav föreskrivs i punkt 3 säkerhetsföretagatten

har erhållit auktorisation eller särskilt tillstånd skall ha möjlighetsom
erhålla polisregisterutdrag beträffande den söker eller inneharatt som

sådan anställning i företaget i vilken ingår uppgifter i 2 §som avses
lagen säkerhetsföretag. Beträffande personal någonom annan synes
speciell laglydnadskontroll inte nödvändig.

Vi har förutsatt kontroll polisregisterutdrag delsgörsatt en genom
i samband med anställningen, dels det under anställningstiden finnsnär
särskild anledning till det. Dessutom viss regelbunden kontrollsynes
böra ske. Denna kan behöva företas oftare ungefärligenän gången

år.vartannat
Enligt punkten vidare gälla branschorganisation elleratt annatavses
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säkerhetsföretag prövarlagenstycketandra6 §enligtsamfund omsom
polisregisterutdragerhållaskall kunnaauktorisationfrågor om

erhållitharellersökerföretagiföreståndarenbeträffande ett som
skallmotiveringenallmännadeniuttalatsharSomauktorisation.

intestyrelseledamöterbeträffandelaglydnadskontrollspeciellnågon
auktorisa-nödvändigtdetbedömt attinteVi harbehöva göras.längre

i företaget.personalkontrollerabehövaskalltionsorganet annan
serveringstillståndinnehardeninnebär11punkten attDen somnya
polisregisterutdragerhållakunnaskall1994:1738alkohollagenenligt

ianspråk-blianställdaelleranställningssökande avsessomi fråga om
motivering-allmärmadenframgårSomordningsuppgifter.för avtagna
entrévärds-dåfalltänkt påi främstavi härhar rummetkapitel 7en

emellertidVi villpersonal.egenanställdmedfullgörsverksamhet
önskemålkontroll, etttill motmöjlighetdenna svararsombetona att

Kanobligatorium.slagsnågotinte börsida,branschensfrån somses
behöverpolisregisteruppgifter,tilltillgångbedömaslämpligheten utan

inhämtas.intesådana
polis-1965:94lagen6 §ideterinras omskallSlutligen attom

skallinteenskildtillpolisregisteruppgiftidetföreskrivsregister att
haråtalfall näränibrottsmisstankar annatanteckningarmedtas om

för brottet.väckts

iändringförordningtillFörslaget12 om
polisbevakning ochförersättning1982:789förordningen om

polisentilllarmanläggningaranslutning m.m.för av

3§

närvarandeförgällerparagraf attförevarandeistycketandraEnligt
ellerbevakningensjälvaföråtgårtidför denbarafåravgift somuttas

andramedsambandIdenna. attunderavverkassträckadenför som
Detjusteras.regeldennalämpligenbörförordningeniändringar görs

ofta ärifrågavarande transporternadesigvisatnämligenhar att
innebärvilketbestämts, atttiddentillförhållandeiförsenade som

polisdistrikt. Enflerainomiblanduppkommer,merkostnaderåtskilliga
väntetidsådanförävenavgift fårdärför utordning tasrimlig är att

fördelenmedför den attDettabevakningsuppgiften.föranleds avsom
fårsökandensamtidigt ettavgift kanadekvat tas ut sommeren
därförföreslåsStycketavfärdenplaneraincitament noggrannare.att

härmed.enlighetiändrat
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7§

Enligt den föreslagna paragrafen skall, bevakning tunganya om av
eller breda utförs parkeringsvakter eller personaltransporter av annan

anställd hosär eller förordnad kommun, kommunen kunnasom av en
avgift för bevakningen efter den gäller förta ut taxasamma som som

Ävenpolisen. ordningen för avgifternas uttagande för över-samt
klagande enligt förslagetöverensstämmer med vad gäller försom
polisen.

Enligt förslaget till lag ändring i lagen 1975:88 med bemyndi-om
gande meddela föreskrifter trafik, och kommunika-att transporterom
tioner ovan under punkten 3 regeringen kunna överlåtaavses
kommunen meddela föreskrifter avgifter för trafikövervaknings-att om
tjänster utförs kommunal Såpersonal. länge den här aktuellasom av
verksamheten med eskort och breda har endasttunga transporterav
begränsad omfattning det dock enklast avgiftsuttaget följerattsynes
omedelbart förevarande förordning. Erfarenheten får utvisa detav om
sedan finns anledning tillövergå enligt vilket i ställetatt ett system
varje kommun själv meddelar föreskrifter i ämnet.

13 Förslaget till förordning ändring iom
polisförordningen 1984:730

2kap.3§b

Vi har i den allmänna motiveringen förordat samverkan mellanen
polisen och kommunen inte föreslagit någon särskild organisationmen
för det. Förhållandena i de olika kommunerna olikasåär att en
generell konstruktion för samarbetet inte skulle bli funktionell. För
polisväsendet gäller dessutom beslut i organisationsfrågorattnumera
i omfattning delegerats till länsstyrelserna och denstor lokala
polisorganisationen.

Vi har dock förordat politiska företrädare för kommunernaatt ges
plats i andra polisiäraäven polisstyrelserän och polisnämnder,organ
exempelvis närpolisråd, lokala brottsförebyggandenär och trygg-
hetsskapande åtgärder diskuteras. Det gäller i synnerhet frågor om
behov åtgärder, där kommunala politiska beslut kan krävas.av

Även andra kontaktpunkter kan givetvis tänkas. Men det underär
alla omständigheter angeläget det blir formnågon löpandeatt av
samarbete mellan polisen och kommunen i brottsförebyggande ochett
trygghetsskapande arbete.

Förslaget till komplettering förevarande paragraf har grundats påav
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övervägandena.angivnade nu

ändring iförordningtillFörslaget14 om
bemyndigande1993:1632 medförordningen

meddelalänsstyrelseroch attför kommuner
1993:1617ordningslagenenligtföreskrifterlokala

4§

ordningslageniändringtill lagförslagettredje stycket§13 kap.I om
be-regeringenmyndighetellerregeringenföreslagitshar somatt

ärendenellerärendetypervissabeträffande somgrupper avstämmer
föreskrivaskall kunna attoffentlig platsanvändatillståndgäller att

Sompolisen.för påi ställetkommunenpåskall ankommaprövningen
länsstyrel-avsiktenparagraf ärtill nämndaanslutning attframhållits i

därvidharföreskrifter. Detmeddela sådanabemyndigasskall attserna
polismyn-ochkommunerberördamedskall skesamrådförutsätts att

börprövningenordning förändradföreskrifterochdigheter att om en
ochpolismyndighetenförutsättningunderendast attmeddelas

kommunen är överens.
förevarandeiändringtillförslagetinnebärhärmedenlighetl

§13 kap.enligtföreskriftermeddelafårlänsstyrelsernaparagraf att
ordningslagen.styckettredje
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10Kapitel

frågorekonomiskaNågra

Inledning1

deförändringarradföreslagitviföregående har omsom,detl en
deMenstatsbudgeten.utgifterna pápåverkakommergenomförs, att

konsekvenser.ekonomiskafå andraocksåkommer att
desammanfattningkortvi härdem görin på avvi gärInnan en

i dettaintresseföreslagit och är samman-vi harförändringar avsom
hang.

medändringartillFörslag2
kostnadskonsekvenser

följande.korthetiförordar ärviförändringarDe

ordningsvakter1980:578Lagen2.1 om

Nuläge

antaletpolismyndigheter ärlandetsallatillenkätpåEnligt ensvaren
ordningsvakter,2.000drygt11.000,omkringordningsvakter varav

ochsärskilt behovfinnsdetOmordningslagen.3 §enligtförordnade
enligt dennafärsynpunkt,allmänfrånbetydelseväsentligdet är av

uppräknasfall demi andra änförordnasordningsvakterparagraf som
förordnatpolismyndigheterna3 § hartillhänvisningMedi 2

riksdagen,ambassader,vidbevakningbl.a.förordningsvakter
sjukhus,färjor,tunnelbana,ochpendeltågbutikscentra,terminaler,
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kommundelsförvaltningar och gallerior.
År 1994 förordnades knappt 800 ordningsvakter. Polismyndig-nya

heterna i Stockholm, Göteborg och Malmö svarade för omkring 200
dessa.av

Förslag

Omfattning

Vi föreslår utökad möjlighet använda ordningsvakter inomattg en
i sådana områden där det i dag förekommer endast i begränsad
i utsträckning, innetorg och vissa andra offentliga platsert.ex. och

lokaler. Vidare föreslår vi ordningsvakter i ökad utsträckning skallatt
obligatorium för uppgifter dörrvakterett och entrévärdar.vara som

Dessutom tillkommer följande användningsområden, nämligennya

förordnanden för viss personal vid räddningstjänsten-
förordnanden för vissa uppgifter förslagpå främst glesbygdskommu-av-
ner

Enligt vår mening torde inte antalet ordningsvakter komma ökaatt
väsentligt, viäven räknar med viss ökning, förslagvåraom om
genomförs.

Förordnanden skall liksom hittills meddelas polisen. När detav
gäller personal i räddningstjänsten och förordnanden för de nämnda
särskilda uppgifterna förutsättes samråd med kommun.resp.

Meddelade förordnanden enligt tidigare bestämmelser skall även
gälla efter ikraftträdande förslaget till ändringar iett ordnings-av
vaktslagen.-

Utbildning

Mininivån beträffande kursinnehållet i grundutbildningen behålls
oförändrad enligt förslag.vårt

Samarbetet mellan polisen och ordningsvakterna skall förbättras. Ett
förbättrat löpande samarbete kan led i fortbildningdenettses som som
ordningsvakterna behöver för kunna hålla sig ajour. föreslårViatt att
grundutbildningen i hög grad baseras självstudier.på Polishögskolan
bör fram utbildningspaket. Kursdeltagarnata skallett betala för
materialet. Priset skall baseras pá skolans självkostnader för paketet.

Efter beslut Rikspolisstyrelsen har Partena Securityett ABav
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grundutbild-genomförtbekostnad80-talet påbörjanalltsedan egenav
intetid hardennaUnderföretaget.iordningsvakternaningen av

utbildningen.beträffandeföretagetanmärkning riktatsnågon mot
ordningsvakterAntaletgoda.visåvitt somErfarenheterna är vet

mellanvarieratfem årendeunderharföretagetiutbildats senaste
280.75omkring -

företagetsförordningsvakterfå utbildabörSecurity ABPartena
fåocksåbörföretagAndra störrefortsättningen.ibehov även

förbehöverföretagetordningsvakterantalutbilda detmöjlighet somatt
medVi räknarordningsvakter. attdet krävsdäruppdragkontrakterade
frånVi utgårmöjlighet.sådan attutnyttjakommerföretagflera att en

ordningsvakterantaldetförordnakommerpolismyndigheterna somatt
verksamhet.för sinbehöverföretagen

auktorise-utbildaskommerordningsvakter attmångaHur avsom
Vibedöma.möjligt antarintedockbevakningsföretag är attrade nu

be-andrapersonal i någrasig storaröradet kommerdock attatt om
ipersonalfrämstochABSecurityPartenavakningsföretag än om

andra tätorter.ochstorstäderna stora
företagnämndaavlastningvissfå attkommerPolisen genomatt en

tordeavlastningenpersonalsinutbildningför menegenavsvarar
följdtillbehöver görapoliseninsatserdeuppvägaskomma somatt av

utvidgas.viss måniordningsvaktsinstitutetattav

säkerhetsföretagLagen2.2 om

bevakningsföretagenochVäktarna2.2.1

Nuläge

antaleti landetlänsstyrelser ärsamtligatillenkätpåEnligt ensvaren
utbildningsföretagen250,omkringbevakningsföretagauktoriserade

inräknade.
Enligtsaknas.väktaregodkändaantaletuppgifterTillförlitliga om

godkändaregistreradeantaletlänsstyrelserna ärtillenkätenpåsvaren
22.000.bevakningsföretagen runtpersonal hosochväktare annan

väktareinte baralänsstyrelse utanärregistrerade hosärDe ensom
iverksammaärbevakningsföretagiarbetar somandraockså som

hartillbegränsadendastinte sompersonerRegistreringen ärlänet.
förordnatsomfattar ävenlänsstyrelsen sompersonergodkänts utanav

Medbåda länen.inomverksammaoch ärlänsstyrelse somannanav en
iLänsstyrelsenförföreträdarefrämstfrånuppgiftertillhänsyn

väktareverksammaantaletberäknasbranschenförochlänStockholms
17.000.16.000 ochmellanatt vara
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Antalet ärenden under år 1994 auktorisation bevaknings-om av
företag enligt enkätsvaren 110. Enligt källa arbetadevar samma en
juridiskt skolad tjänsteman eller polis i tal 10 timmar irunt etten
ärende auktorisation och personal i lika mycket.om stort settannan
Ärenden återkallelser auktorisation 10 timmar för juristom togav en
eller polisman och 9 timmar för personal.annan

Ett beslut länsstyrelse auktorisation kostar 2.450 kr.av om
Enligt pá enkäten antalet ärenden godkännandesvaren var om av

väktare 3.000 under 1994år och arbetsinsatsenrunt ärende förper en
jurist eller polis 0,1 timmar och för administrativ personal 2,5
timmar. Antalet återkallelser godkännanden 2500 ochav runtvar
arbetsinsatsen återkallelse för jurist eller polis 0,2 timmar ochper en
för personal 2,5 timmar.annan

Ett beslut länsstyrelse godkännande väktare kostar 475av om som
kronor.

Enligt enkätenpå omkring hundratal företag föremålettsvaren var
för tillsyn under 1994.år I tillsynsärende åtgick enligt källaett samma
omkring 45 timmar för jurist och 26 timmar för personal.en annan

Förslag

Samma antal auktorisationer

Antalet fall, där det enligt den lagen kommer krävas obligato-attnya
risk auktorisation för bevakningsföretag, reduceras kraftigt jämförtett
med dagens krav. Det dock inteär möjligt beräkna det fallantalatt

kommer kräva obligatorisk auktorisation.attsom
Det hör dock till bilden vi har föreslagit bevakningsföretag,att att

har verksamhet inte kräver obligatorisk auktorisation, skallsom som
möjlighet till frivillig auktorisation. Förutsättningarna för den senare

formen i grundenär desamma för obligatorisk auktorisation,som om
bortser från skillnaderna i arbetsuppgifter.man

Vi räknar med antalet företag söker formnågonatt som av
auktorisation blir i detsamma för närvarande. l denna delstort sett som
blir den påtagliga konsekvensen förslagvårtmest vissa formerattav

bevakning idag förbjuden förär andra auktoriseradeän företagav som
tillåts i fortsättningen.

Enligt förslagvårt skall auktorisation meddelas polismyndighetenav
i länet eller, det finns flera polisdistrikt i länet, den polismyndig-om

Överflyttningenhet där länspolismästaren chef.är uppgiften frånav
länsstyrelsen till polisen kommer medföra vissa övergångskostnaderatt

svåra bedömaär Vi räknar dock med den föreslagnaattsom attnu.
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kommerlänmyndighettillsäkerhetsfrågorna perensamordningen av
sikt.påsynergieffektermärkbaraatt ge iträderlagmedsambandi attauktorisation nyenharDen som

åtgärd.elleranmälannågon annanbehålla den utanförutsättskraft

godkännandeMyndighets
bortfallerväktareav

intemyndighetinnebärsäkerhetsföretag att entill lagFörslaget om
tillgångställetfår iBevakningsföretagetväktare.godkännaskalllängre

polis-utdraglaglydnad uranställdasde genomuppgiftertill om
behovettypiskt sättminskarregeländringsådanGenomregistren. en

förtimmar800omkringmedmyndigheternaförarbetsinsatserav administrativförtimmar13500omkringpolisereller samtjurister
tidigare.liksomkvarstårpolisregistrenutdragBehovetpersonal. urav

Larminstallationsföretagen2.2.2

Nuläge

tilltillståndantaletärpolismyndigheternatillenkätenpåEnligt svaren
ansökningarAntalet100. om1övernågotlarminstallationsverksanthet .

år.175källaenligt runt pertillstånd är samma
till-krävde ettpolismyndigheternatillenkätenpåEnligt svaren
förtimmar1,5ochpolismanförtimmar2knapptståndsärende en
2,5återkallelseärendekälla ett omEnligt togpersonal. sammaannan personal.förminutertjugooch annanpolismanförtimmar en

ochpolisförtimmar10 engenomsnittitill enharTillsynen uppgetts
förföremålvaritföretagvarjeförpersonal somförtimmehalv annan

tillsyn.

Förslag

verksamhetdennaförauktorisationerantaletmedräknar attVi
tilltillståndnuvarandeantaletnivåpåligga somsammakommer att

auktorisationför avprövningenOmfattningen enverksamhet. avsådan
viddensammai somblitorde stortlarminstallationsföretagett i dennareformenmeddärför atträknarVitillståndsgivning.nuvarande

kostnadsneutral.blidel kommer att
bestämmelserna tasdemedsamband atti nyagällerTillstånd som särskildauktorisationer utanbetraktadebliförutsättsbruk somi
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ansökan eller anmäl an.

2.2.3 Larmcentralerna

Nuläge

Larmcentralerna faller inte under nuvarande lag bevakningsföretag.om
Ett antal auktoriserade bevakningsföretag bedriver dock larmcentraler.

Förslag

Vi föreslår det bör ställas obligatoriskaatt regler för larmcentralerupp
endast för företag larmmen och regelmässigttar befordraremotsom

dem till företag underkastadeär obligatorisk auktorisation enligtsom
den säkerhetslagen, därför de rycker efternya t.ex alarmatt ut om
brottslig verksamhet. Med utryckning efter larm brottslig verksam-om
het inte varje fall då personal beger sig tillavses platsen för sådantett
larm endast situationer dåutan personalen har till uppgift ingripaatt

eventuell brottslig verksamhet.mot
För larmcentraler berörts krävs tillstånd polismyndig-som nyss av

het. För det krävs företaget godkäntsatt certifieringsorgan.ettav
Normer för sådant godkännande skallett uppställas SWEDAC ochav
Rikspolisstyrelsen.

Enligt vårt förslag skall inte krav tillståndpå gälla SOS Alarm i
Sverige AB. Många larmcentraler drivs bevakningsföretag. Deav
förutsätts kunna detgöra inom för bestämmelsernaramen om
auktorisation. Uppgifter antalet andra larmcentraler i landet saknas.om

2.2.4 Säkerhetskonsulterna

Nuläge

Det saknas uppgifter hur många verksammaär säker-om som som
hetskonsulter. Antalet företag enbart sysslar med sådan verksam-som
het torde dock relativt litet.vara

Förslag

Säkerhetskonsulter kan enligt vårt förslag erhålla frivillig auktorisation.
ÄvenDet härär helt alla sådana företagen skulle sökany grupp. om

auktorisation det frågaär litet antal. Säkra uppgifterett antaletom om
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dock.saknas
andraliksomskall,auktorisationerhåller somSäkerhetskonsult som

den ettavgift motbetala somauktorisation, svararerhåller somen
auktorisation.förbetalaskallsäkerhetsbranscheniföretagannat

säkerhetskonsultenvidareskallsäkerhetsbranscheniövrigaLiksom
anställda.sinabeträffandepolisregistrenutdragföravgifterbetala av

Låssmederna2.2.5

Nuläge

förauktorisationellertillståndbestämmelsernågraintefinnsDet om
låssmedsverksarnhet.bedrivaatt

inämntsdock,riksförbund harLåssmedsmästares somSveriges
detberäknaskanDetföretag. att150omkringauktoriseratkapitel

etableradefastärlåssmedsföretag, men200omkringhögst somfinns
auktorisation.riksförbundetssaknarsom

1000.omkringtilluppskattasnyckelbarerAntalet

Förslag

reglering.införsnyckelbarer,inklusivelåssmedsföretag, en nyFör
krävaskommertillståndform att menenklareellerAuktorisation aven

Riks-förutsätterUtredningen attmyndighet.änannat enett organav
grundtillliggakankravspecifikationfastställerpolistyrelsen somen

Certifie-låssmedsområdet.påtillståndsbeslutellerauktorisations-för
beslutackrediteradebliordningvanligi genomsedankanringsorgan

SWEDAC.av

Övriga förslag2.3

ärändringarradföreslagitviharförslag somnämnda enUtöver nu
och kommun.förkostnadsneutrala stat

sinaanvändakommunförmöjligheter attförslagenDet är enom
ochfallipolisen någrabiträdauppgifter,förparkeringsvakter attnya
intealltsåföreliggertillståndsärenden. Detvissaibeslutmeddelaatt

möjligheter.dessasiganvändakommunförskyldighet att avnågon en
rationellt. Ifall det äriutnyttjas dekommerdefrån attVi utgår att

skallkommunföreslagitvivill vi attnämnasammanhang att endetta
bredamed bl.a.arbeteparkeringsvakternasförbetaltkunna ta

transporter.
i dettakommentarinte någonövrigt kräver samman-iförslagVåra

hang.
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3 De föreslagna reformerna är kostnadsneutrala

Som framgår vad redovisats, kostnadernaär detnär gällerav som nu
nuvarande insatserstatens på säkerhetsområdet relativt enkla att

uppskatta i det flesta fall. Det gäller också vissa de kostnaderav som
kan beräknas uppkomma, våra förslag genomförs. På andraom
punkter detär dock svårt rimligagöra bedömningaratt utveck-av
lingen. Det gäller behovet insatser Rikspolisstyrelsent.ex. underav av

övergångstid för specifikationer för certifiering larmcentral-en på och
låssmedsområdena.

Även frånutgår antagandet alla företag det slagom man att av som
kommer falla under säkerhetslagens bestämmelseratt kommer sökaatt
auktorisation och antalet ordningsvakter kommeratt öka relativtatt
mycket, vi med fog kunna säga kostnader inteanser oss att statens
kommer öka i förhållande till dagsläget.att Snarare det frågaär om
vissa minskningar totalt sett.

Genomförs de förslag vi har föreslagit i detta betänkandesom
räknar intemed obetydliga samhällsekonomiska vinster detpå
brottsförebyggande området. De dock inteär möjliga kvantifiera.att

4 Principer för avgifter för auktorisation m.m.

Som framgår den föregående framställningen avgiftenär förav
auktorisation bevakningsföretag begränsat tillett 2.450 kronor.av
Avgiften bestämdär avgiftsförordningen 1992: 191.genom

Enligt på enkäten till länstyrelserna täcker inte den avgiftensvaren
länsstyrelsernas genomsnittliga personalkostnader för handläggning av

ärende auktorisation bevakningsföretag.ett om av
Principerna för storleken avgiftsuttagetpå bestämdes i allt väsentligt

under 1970-talet avgift enligt den då gällande s.k. expedi-som en
tionskungörelsen. Det nuvarande avgiftsuttaget baseras ipå grunden
liknande förutsättningar.

Med vår uppläggning förslagen till bestämmelser auktorisa-av om
tion och tillstånd detär dock naturligt räkna med skallatt att staten ges
kostnadstäckning för inte bara arbetet med själva ansökan deävenutan
insatser behövs för följa auktorisationenatt tillsyn,som upp genom
registrering, återkallelser m.m.

Vi har gjort överslag på vad det skulle kunna innebäraett och funnit
det frågaär fördubblingatt avgiften.om en av

De uppgifter vi har tillgängliga dockär inte lämpadesom att
använda underlag för undersökning hur avgiftssystemsom etten av
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föravgiftermellandifferentieringarvilkaochbör konstrueras
Riksrevisionverket börbörtillstånd göras.förauktorisation och som

utifrånsådantutformauppdragmening i systemenligt vår ettattges
principer.angivnanyss

avgiftsförordningeniinteavgifterna börBestämmelserna tasom
redovisashittillsliksomAvgifterna börförordning.särskildiutan en

korrigerasbörAvgifternaanslag.inte underinkomsttitel ochunder en
kostnadsutvecklingen.tillhänsynmedintervallerjämnamed
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yttrandesärskiltochReservation

folkpartietSiw Persson,ledamotenReservation1 av
liberalerna

från tillämpningenundantagnamyndigheter ärkommunalaochStatliga
Utredningsmajoritetenbevakningsföretag. ansernuvarande lag omav

till-särskilthabehövaskaintemyndigheterkommunalaochstatligaatt
uppdagellerutförsverksamhetföreslår avstånd. Man avatt som

tillståndsfri.skaprincipielltmyndighetkommunal varastatlig elleren
någontillbolagkommunalt attellermån statligt avseri denEndast ett

utredningsmajoritetenenligtmarknaden bör sammaöppnadel arbeta
företag.privatpå demställas ettkrav som

företag,alla oavsettviktenunderstryker attliberalernaFolkpartiet av
på likafår konkurreraregi,offentligellerprivatidrivsdessaom

omfattasskaoch kommun sammaföreslår därför avVi att statvillkor.
säkerhetsföretag.privatagällerauktorisationreglerprincipiella somom

regi,offentligsåväl privatiför företag,gällaendast sombörUndantag
bevakningvidregi,i egnabedrivs avt.ex.verksamhetennär egen

på uppdragverksamhetbedriverSäkerhetsföretaganläggningar. som
reglernaprincipiellaockså deomfattas omskakommunoch avstatav

auktorisation.
Kom-Svenskastaten,AB gemensamtSverige ägsSOS iAlarm av
SOS-driverFöretagetLandstingsförbundet.ochmunförbundet

ochupphandlas statenVerksamhetenlandet.hela avlarmcentraler över
SOSförordarUtredningsmajoriteten attuppdrag.bedrivs statens

enligt lagentillståndspliktfrån omundantasABSverigeiAlarm
sigägnakommamån företag kan attandrai densäkerhetsföretag samt,
förgälladetsammabörpå uppdrag staten,verksamhetlarmcentral av

principengenerella ettockså attdenslår fastMan attsådana företag.
utförsverksamhetgällainte skaauktorisationskrav somobligatoriskt

Folkpartietmyndighet.kommunalstatlig ellerpå uppdrageller avav
bedriversåkerhetsföretagfastslagittidigare att somharliberalerna

deomfattasskakommunochpå avuppdrag statverksamhet av
SOS AlarmDärmed ska ävenauktorisation.reglernaprincipiella om

auktorisa-omfattasföretagliknandeandraAB och avSverigei ev.
tionskraven.

också be-övrigtföreslår i attmajoritetTrygghetsutredningens
verksamhetgällabörinteauktorisationobligatoriskstämmelserna om
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för företagmyndighetstatlig eller kommunalutförs samt somavsom
Medmyndigheter.åtar kommunalasig uppdrag statliga ochenbart av

fastslår viktenFolkpartiet liberalernamotivering tidigaresomsamma
på vilka ärföretaglika villkor för allakonkurrens oavsett somav

förDärför det självklarteller arbetsgivare.uppdragsgivare är attoss
företag.för alla dessaauktorisation ska gällaobligatorisk även

WermdalenSärskilt Hans2 yttrande expertenav
Svenskabranschorganisationen SWESECordförande i -

biträde dessutformat medSäkerhetsföretag. Yttrandet av
ordförande Anders Waldmanvice

för säker-Såsom utredningen och den endei representantenexpert
följande synpunkter.jag lämnahetsbranschen och näringslivet önskar

också principiella reglernal Stat omfattas deoch kommun bör omav
föreslår säkerhetsföretagen. Motivetförutredningenauktorisation soml

bliskallsäkerhetsföretagens verksamhetför detta kravenär atti i övrigt ipå omdömesgillt ochsakkunnigt och sättbedriven ett
intedenbranschengod sed inomöverensstämmelse med samt attF inriktning.få från olämpligsynpunktallmänkommer att en

j anlitar säkerhets-till demed hänsynDessa uppställdakrav är som
tillhandahållsverksamhetendärförföretagen och bör gälla oavsettl om

börEnda undantagetoch kommun.organisation ellerprivat statavg
bevakningsådan regi,bedrivs iverksamhet t.ex. av5 som egenvara

i anläggningar.egna
bedrivsverksamhetentillsyn och kontrollNär det gäller attavE
uppställs iregelsystemhänvisas till detkravensätt somangersoml

i Rikspolisstyrel-Försvarsmakten ochsäkerhetsskyddsförordningen, där
sådan Om omfattasåläggs och kommunkontroll. stat avsen

jämförligsäkerhetsföretagendärmedauktorisationskraven kan
frånfå haosakkunnigt omdömeslöstbedrivas ochverksamhet samt en

inriktning.allmän synpunkt olämplig
E också säkerhetsföretagverksamhetl slutbetänkandet att somanges

från auktorisa-på skall undantasoch kommunbedriver uppdragE statav
utgårföreslårSWESEC och bygger härundantagtionskraven. dettaattE

fått.branschen harnegativa erfarenhetersin uppfattning de soms
nämligen regelmässigt gjortsUpphandlingar och kommun harstatav

gångerflerapris, vilketdet anbud haft lägstamed antagande somav
fått betalning för uppdragen ochföretag tillräckligmedfört anlitatatt

undanhålla avgifter. Dettaandratvingats skatter ochstaten anser
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SWESECsjmfbranschenSWESEC sed inomstrida godmot
arbetsgivaransvartill sittföretagen skall leva motetikregler att uppom

såväl samhället.anställda som

aktiebolagföreslås SOS Sverige AB, ärAlarm i2 Vidare ettatt som
ochkommun-kommunikationsdepartementet,innehasaktier avvars

gällaregleromfattaslandstingsförbunden, skall som avsesav samma
vartill hänvisasDet avtal,säkerhetsföretag.privatalarmcentraler iför

enligtSverige AB ochSOS iAlarmslutbetänkandet, mellan stateni
de angivnanämligensäkerhetsskyddsförordningen upptar ovan

skall bedrivasverksamhetenför auktorisationkravenallmänna attom
Då SOS iAlarminriktning.lämpligoch hakompetent sättett en

för andratillhandahåller larmcentraltjänster änsinaSverige AB jämväl
konsumentintressen ävenföljaktligen dessakommun, börochstat

kunder.för företagetstillgodoses

slutbetänkandet,ianförsSWESEC olikt vad att3 vidare, somanser
måDetbevakning.ochmåste fastighetsskötselåtskillnad mellangöras

i vissaHSB-rörelsen bedriverbl.a.fastighetsskötseldenatt somvara
Oaktatbevakning. dettaServicetjänster kaninrymmerfall ses somsom
yrkesmässigochfastighetsskötselföruppdragfinns skillnader mellan

Fastig-anläggningfastighet,räkningbevakning för etc.annans av
be-ordning medanochgod funktionsyftar främst tillhetsskötsel

brottföljdernabegränsaförebygga ochskallvakningen därutöver av
skyddsåt-ingripanden medförekommande falli ävenoch skador samt

gärder.
Trygghetsutred-dock berohänseende kanOklarheten i detta att

yrkesmässigpånågon begreppetentydig definitionfunnitningen
räkning.bevakning för annans

från delättvindigt bortsettutredningen alltförSWESEC4 attmenar
Rikspolisstyrelsenvidenmansutredarenframlagtsförslag omsom av

1994:4. JustitiedepartementetRPSvärdetransportersäkrare rapport
överväganden.förTrygghetsutredniförslag tillöverlämnade dessa ngen

allagälla förobligatorisktauktorisationskravFör första bördet
vilket15 basbelopp äröverstigandeyrkesmässiga värdetransporter en

kvalificeradedeblandavgränsning. Värdetransporter är mestrimlig
omhän-tillmed hänsynbevakningsföretagenutförsuppdrag som av

auktorisationObligatoriskförenade risker.och därmedvärdendertagna
våra förgrannländer gällaidärför i likhet med transporterbör av

överstigande denmedelomsättbaraandra lättochkontanta avpengar
RPS-utredaren beloppsgränsen.föreslagna

RPS-rapportenockså ienligt förslagenSådana börvärdetransporter
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få så fårutföras värdetransportfordon påuppställas för0.d.att trottoar
rånrisken,begränsning vilken erfarenhetsmässigt vidär störstav

pålastning och lossning oskyddade Nuvarandeplatser. lämnade
några pågenerella dispenser har tillämpats förrisker skadorutan att

uppstått.synskadade Däremot har avslagna dispensansökningarex.
värdetransportörternasvärdetransportränmedfört underlättats ochatt att

arbetsmiljö blivit otillfredsställande.

5 l Finland gåendehar väktare längre befogenheter Sverigeiän
från bevakningsområdetde har rätt avlägsna denatt attgenom som

tillstånd, områdetvistas där enskild plats ellerutan om anses som om
områdetvistelserätten inom har begränsats beslut myndig-genom av

Från bevakningsområdetheterna. fåreller dess omedelbara närhet en
väktare enligt de finska pålagreglerna avlägsna den sannolikasom
grunder kan misstänkas komma siggöra skyldig till brottatt mot

våldsamma.bevakningsobjektet eller med hänsyn till sitt hotfullasom
eller högljudda uppträdande kan förmodas komma orsaka störningaratt

bevakningsområdet.eller säkerhetenäventyra
Det Sverige åberopandemöjligtär väktare i medatt en av envars-

rätten vid rättslig prövning kan ha Medmotsvarande rättigheter.anses
hänsyn till den avgjorda skillnad i befogenheter enligt lagsvensksom

förgäller väktare respektive SWESECordningsvakt, likväl att ettanser
förtydligande enligt den finska Sverigemodellen skulle väktare ige en

klar och entydig i dettarätt avseende.mer

6 föreslårTrygghetsutredningen utvidgad tillämpning ordnings-av
vaktsinstitutet. Utredningen anföri sina överväganden ordnings-att en
vakt anställd iär bevakningsföretag har möjligheterstörreett attsom

många gångerbemästra svårartadede problem idag imötersom
tjänstgöringen frilansande ordningsvakt.än Den ordningsvaktsför-en
ordnade väktaren har nämligen längre utbildning och erfarenhetstörre

organisation bakom sig kan stöd i skildasamt avseenden.en som ge
SWESEC påbl.a. dessa grunder i likhet LOmed vad anfördeanser

i sitt yttrande Trygghetsutredningensöver delbetänkande och senare
Bevakningsföretagensäven Riksförbund bevakningsföretagen ävenatt

bör göras till huvudman för ordningsvakterna. Som sådanskäl för en
ordning anförs vidare risken för påekonomisk brottslighet grundatt av
kompisskap mellan bl.a. privat uppdragsgivare Ordningsvakt-och
restaurangvärd motsvarande därmed begränsas. Med behovsanställda
ordningsvakter i bevakningsföretag uppnås fastare anställningsformen

förän fritidsarbetande ordningsvakter. Redan idag finns antalett stort
behovsanställda väktare sånär uppdragen kräver och desom avropas
fast anställda väktarna inte räcker till för utföra Detdessa. bl.a.äratt
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studietidsinundergenomgången väktarutbildningefterstuderande som
finns.behovpå tjänstgör närdet sättet

Bevaknings-sådan ordning.fördelar medandraDet finns även en
fortutbildningregiiregelmässigtnämligengenomförföretagen egen

LO:s synpunkter atttill bl.a.hänsynmedvilketanställda,sinaav
särskiltuppgifter, harför sina ettkompetentaärordningsvaktema

medkontakterfortlöpandevidareharBevakningsföretagenvärde.
inbrottslarm.efterutryckningsverksamhetgällerdetpolisen bl.a. när

ochbevakningsföretagenm.fl. hosarbetsledaremellankontakterDessa
ordningsvaktsverk-det gällerfördelockså närfårpolisen vara enanses

befälsrätt.harprimärtpolisendärsamheten,
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röja förAtt hinder Samverkan Egenmakt internationelltflygsäkerhets-Förslag ett- omo
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desskonsekvenserförEG:sarbetstidsdirektivoch
[92]detsvenskaregelsystemet.

företagsrád.[115]europeiskaNy lag om

Kulturdepartementet
[18]offentlig miljö.Konst i

dagspress.[37]Pstödtill svenskVårt dagligablad
inriktning. [84]Kulturpolitikens

i korthet.[84]Kulturpolitikensinriktning -
1974-1994.[85]Tjugo kulturpolitikårs

lculturföremál.[128]Kulturegendomaroch

Näringsdepartementet
Ett näringsförbud.[1]renodlat
Ny Elmarknad Bilagedel.[14]+
Elförsörjning i ofred. [51]

Rymdverksamheten.[78]Den svenska
1990-taletsbostadsmarknad

[98]förstautvärdering.en- ÅtgärderKonkurrens för ökadi balans.
konkurrensneutralitetvid offentlig prissättningm. m.
[105]
Ny [108]ellag.
Omställning [139]energisystemet.av
Omställning energisystemet.av
Underlagsbilagor,del [140]l-4.

Civildepartementet
Regionalframtid bilagor. [27]+
Myndighetsutövningvid medborgarkontor.[61]
Utjämning och kostnaderinomintäkterav
Svenskakyrkan Tabeller. [144]+
Fria fritid.val makt och [145]Om kön,

Miljödepartementet
Miljöklassning bensin.[30]Alkylat och av

miljöklassystemi EU. [31]vidareutvecklarEtt
Gnmdvattenskydd.[45]
Kunskapsläget kämavfallsomrâdet1995.[50]pâ

uppgift förFastighetsbildning staten gemensam-
och kommun. [54]

Skåne.[62]En renat
Kämavfall [90]och Miljö.

hotbildJordensklimat förändras.En analysav
och globalaátgärdsstrategier.[96]
Miljöklassning snöskotrar.[97]av
Hållbar landetsfjällomrâden.[100]utveckling i
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