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Särskilt yttrande 

Av experterna Li Jansson och Rose-Mari Settergren  

Utredningens förslag till ny lag om ordningsvakter innebär ökade, 
modernare och effektivare möjligheter att komplettera andra aktörer 
och bidra till säkerhet och trygghet för allmänheten genom arbete 
med ordningsvakter. 

Utredningens förslag till förändringar i lagen om bevakningsföre-
tag innebär uppluckringar av säkerhetskontroll och granskning av 
personal som driver eller arbetar i auktoriserade bevakningsföretag. 

Bakgrund 

Ordningsvaktsutredningen som tillsattes av regeringen år 2019 som 
del av 34-punktsprogrammet mot gängkriminaliteten har syftat till 
åtgärder för att modernisera och effektivisera regelverket och an-
passa det till dagens förhållanden. I kommitténs direktiv uppdras bland 
annat utredaren att ta ställning till hur ordningsvakter kan bidra mer 
effektivt för arbetet mot gängkriminaliteten genom att avlasta poli-
sen och arbeta för ordningshållning på större områden än i nuläget 
och tillföras fler arbetsuppgifter. 

Inom vårt expertområde som innefattar den bransch som kom-
mer att påverkas i hög utsträckning av utredningens förslag har vi 
identifierat några slutsatser utredaren dragit som vi anser kräver ett 
gemensamt särskilt yttrande från oss. Yttrandet får gärna ses som en 
samlad kommentar gällande angelägna frågor för parterna på arbets-
marknaden som påverkas av utredarens förslag, det vill säga arbets-
givarorganisationen Säkerhetsföretagen och fackförbundet Svenska 
Transportarbetareförbundet. 
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En ny ordningsvaktslag som förbättrar möjligheterna att arbeta 
med ordningsvakter 

Utredningen föreslår en omfattande modernisering och effektivi-
sering av regelverket i form av en ny lag om ordningsvakter. Den 
föreslagna lagen om ordningsvakter bedömer vi som experter i utred-
ningen kommer att uppfylla flera av regeringens mål att bekämpa 
brottsligheten. Författningsförslaget innebär utökade möjligheter att 
arbeta med ordningsvakter och utökade relevanta befogenheter med 
tät koppling till Polismyndighetens styrning. Den nya ordningsvakts-
lagen skulle leda till en mer professionell struktur för den moderna 
ordningsvaktsverksamheten som auktoriserade bevakningsföretag redan 
byggt upp tillsammans med flera olika uppdragsgivare – inte minst 
kommuner och regioner. 

En uppluckrad lag om bevakningsföretag innebär säkerhetsrisker 

Utredningen föreslår förändringar i lagen om bevakningsföretag. 
Förändringen luckrar upp kontrollen av personal i bevakningsföre-
tag genom att ta bort kravet på att anställda i bevakningsföretag ska 
vara medborgerligt pålitliga. Förändringen utgör samma förslag som 
den dåvarande socialdemokratiska regeringen avfärdade redan år 2006 
efter att det lanserats i en departementspromemoria några år tidigare 
(prop. 2005/06:136). 

Förslaget innebär att lagstiftaren skulle öppna upp för att cirka 
35 individer (enligt utredningen avsnitt 10.10) per år som av Säker-
hetspolisen genom nuvarande prövning bedömts vara medborgerligt 
opålitliga i framtiden kommer att tillåtas driva och arbeta i bevak-
ningsföretag. Ett genomförande av förslaget innebär sannolikt en ökad 
risk för terroristbrott, företagsspionage och flyktingspionage samt 
risk för att rikets säkerhet på andra sätt skadas. Även med kompen-
satoriska åtgärder kommer det ändå inte täcka luckan som uppstår 
om kravet på medborgerlig pålitlighet avskaffas. 

Den prövning som i nuvarande regelverk sker av den som ska an-
ställas i ett auktoriserat bevakningsföretag är helt skilt från lagen om 
ordningsvakter och är ett komplicerat och omfattande system för pröv-
ning och utsortering av personer kopplade till kriminella gäng och/ 
eller politisk antidemokratisk extremism. 
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Vi tolkar utredarens syfte med förslaget att ur juridiskt perspektiv 
uppnå en harmonisering med den relativt nya säkerhetsskyddslagen. 
Vi anser dock att prövningen av medborgerlig pålitlighet uppfyller 
ett syfte som uppenbarligen inte kan ersättas av säkerhetsskyddslagen. 
Som experter vill vi uppmärksamma Regeringskansliet på detta problem 
i lagstiftningen och uppmana till att säkerhetsskyddslagens luckor 
åtgärdas innan några som helst uppluckringar i säkerhetskraven på 
bevakningsföretag genomförs. 
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