
Sammanträdesprotokoll 2021-06-07
Samhällsbyggnadsnämnden

Tid och plats 2021-06-07 - Kommunhuset klockan 09.00 - 09.20.

Beslutande
Martin Gustafsson (C) - ordförande
Mattias Nirvén (M) - förste vice ordförande
Tommy Brorsson (SD) - andre vice ordförande
Christer Olsson (S) - ledamot
Stefan Svensson(SD) - ledamot
Timo Lordhem (KD) - ledamot
Tommy Håkansson (S) - ledamot
Anders Kristensson (M) - ledamot
Matti Josefsson (SD) - ledamot

Övriga deltagande Stefan Sigvardsson, KD, Emily Haydari, SD, Tommy Helgesson, S,
Sven-Olof Hansson, C, ersättare
Kenth Svensson, kommunsekreterare, sekreterare
Göran Sandberg, t f samhällsbyggnadschef
Binai Ahmad, § 58, planarkitekt/trainee
Jesper Bokefors, § 59, kommunjurist, via teams

Justering
Justerare Matti Josefsson

Plats och tid Kommunhuset 2021-06-08, klockan 10.00.

Justerade paragrafer §§ 58 - 59

Underskrifter

Sekreterare
.................................................................
Kenth Svensson

Ordförande
.................................................................
Martin Gustafsson

Justerare
.................................................................
Matti Josefsson

ANSLAG
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på
Örkelljunga kommuns digitala anslagstavla på www.orkelljunga.se.
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Datum för anslag 2021-06-10 Datum för nedtagande 2021-07-05
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Innehållsförteckning
SBN § 58 Detaljplan för del av Örkelljunga 156:1 "Svetsaren 1" 3 - 4
SBN § 59 Motion från Moderaterna - Trygghetshöjande åtgärder i

centrum
5 - 6
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SBN § 58 PLAN.2020.3

Detaljplan för del av Örkelljunga 156:1 "Svetsaren 1"

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta detaljplan för del av
Örkelljunga 156:1 "Svetsaren 1".

Paragrafen justeras 2021-06-08.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-05-10 § 42 att godkänna
upprättade samrådshandlingar och skicka detaljplanen på samråd.

Samrådsperioden har pågått från 2021-05-11 t.o.m. 2021-05-31. Det
har inkommit samrådsyttrande från samrådskretsen. Övervägande del
av synpunkterna har varit av redaktionell karaktär men en synpunkt har
inkommit gällande egenskapsbestämmelsen 'utfartsförbud'.

Detaljplanen handläggs med ett begränsat förfarande, vilket innebär att
granskningen uteblir. För att detta ska vara möjligt har samtliga i
samrådskretsen (inte interna förvaltningar i kommunen) meddelats om
borttagandet av utfartsförbudet och fått frågan om de godkänner det
begränsade planförfarandet.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utökning av industri-
verksamheten som finns på fastigheten Svetsaren 1. Detta genom att
ändra användningsbestämmelse för planområdet som i nuvarande
detaljplan är planlagd för park eller plantering.

Peab Transport & Maskin AB är i behov av en större yta för att kunna
köra in och ut i den maskinhall som ska byggas på fastigheten. Därför
planläggs del av fastigheten Örkelljunga 156:1 för industri och överförs
till fastigheten Svetsaren 1.
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Samhällsbyggnadsnämndens behandling
Binai Ahmad, planarkitekt/trainee informerar
samhällsbyggnadsnämnden om planen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse om antagande
Svetsaren_1 PLANKARTA (antagande).pdf
Svetsaren_1 PLANBESKRIVNING (antagande)1.pdf
Samrådsredogörelse Svetsaren 1_1.pdf
____________

Expedieras till:
Göran Sandberg
Binai Ahmad
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SBN § 59 KLK.2021.94 3

Motion från Moderaterna - Trygghetshöjande åtgärder i
centrum

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att utan eget förslag till
yttrande överlämna skrivelse från t f samhällsbyggnadschef Göran
Sandberg och kommunjurist Jesper Bokefors.

Paragrafen justeras 2021-06-08.

Bakgrund
Christian Larsson har för Moderaternas fullmäktigegrupp inlämnat
följande motion:

Trygghetshöjande åtgärder i centrum.
Att människor skall känna sig trygga i kommunen är en självklarhet för
oss Moderater.

Situationen i Örkelljunga centrum är inte alltid just denna trygga plats.

Det finns en problematik kring parkbänkarna i centrum. Människor
som stör ordning och trygghet både genom konsumtion av alkohol och
är högljudda. Detta är obehagligt för många människor som rör sig i
området och är direkt dåliga förebilder för våra barn och unga samt
människor i utsatta grupper.

Vi har en lokal ordningsstadga som reglerar alkoholförbud,
tiggeriförbud m m. Det är ett polisiärt problem att hantera men blir
sällan eller aldrig prioriterade. När nu polisen inte har resurser och kan
prioritera att stävja dessa problem så vill vi Moderater införa
trygghetsvärdar/ordningsvakter under ett antal timmar/dygn i veckan.

Detta skulle bidra till minskat problem och samtidigt öka den upplevda
tryggheten i centrum.
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Vi Moderater vill därför följande:

Att Vi skyndsamt ansöker om Paragraf 3 område enligt Lag om
ordningsvakter i Örkelljunga centrum. Samt att vi anlitar
ordningsvakter efter behov för att stävja problemen och öka tryggheten
för våra medborgare.

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till
kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning 2021-04-21.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera motionen till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande inför arbetsutskottets
sammanträde 2021-06-16.

Beslut i samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskottets
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet
till samhällsbyggnadsnämnden utan eget förslag till beslut.
Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer inför nämndens sammanträde
att undersöka hur motionens förslag harmonierar i förhållande till
kommunens Lokala ordningsstadga, t e x vad gäller för paragraf 3
områden för alkoholhantering och ordningsvakters möjlighet till
agerande.

Yttrande från t f samhällsbyggnadschef Göran Sandberg och
kommunjurist Jesper Bokefors

Föreligger yttrande enligt följande:

Sammanfattning
Det är möjligt för kommunen att anlita ordningsvakter, såsom genom
upphandling av ett vaktbolag. Kommunen kan begära en form av
förhandsbesked från Polisen gällande om ett visst område skulle kunna
bli aktuellt för förordnande av ordningsvakter, men ett formellt
förordnande kan endast göras genom ansökan avseende en enskild
ordningsvakt.

Ordningsvakter har vissa polisiära befogenheter. De har bland annat rätt
att avvisa, avlägsna och omhänderta personer som stör den allmänna
ordningen eller för att avstyra en straffbelagd handling.
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Utredningens omfattning samt andra kommuners hantering
I motionens löptext omnämns såväl begreppet trygghetsvärdar som
ordningsvakter. Normalt sett har begreppen trygghetsvärdar och
ordningsvakter inte samma innebörd utan är olika yrkeskategorier med
skilda befogenheter. Trygghetsvärdar finns anställda av många
kommuner för att röra sig ute i samhället på platser och tider där det
behövs för att öka det allmännas närvaro och bidra till trygghet, de har
inga polisiära befogenheter. Ordningsvakter är en separat yrkeskategori
med särskilda befogenheter i lagstiftningen. Eftersom motionens att-
sats endast avser ordningsvakter kommer utredningen förhålla sig till
anlitandet av sådana.

I början av 2020 hade omkring 55 av landets kommuner patrullerande
ordningsvakter på offentliga platser. I Polisområde Nordvästra Skåne
dit Örkelljunga kommun tillhör finns godkännande om ordningsvakter i
stadsmiljö för ett antal platser i Helsingborg, för centrala Landskrona
samt för centrala Ängelholm.

Rättsliga utgångspunkter för ordningsvakter i kommunal regi
Förutsättningarna för kommuner att ha ”kommunala ordningsvakter” är
inte helt tydliga. Lagstiftningen på området är över fyrtio år gammal
och inte anpassad för dagens samhälle. Den lagreglering som anges i
motionen som ”Paragraf 3 område”, är ett uttryck för 3 § lag
(1980:578) om ordningsvakter ”LOV”, vilket är en undantags-
bestämmelse som när lagen skrevs inte var tänkt att tillämpas på så vis
att ge ordningsvakter befogenhet att agera inom relativt stora delar i
stadskärnorna. De senaste åren har dock Polisen valt att godkänna fler
ansökningar. Efter att lagstiftningen länge har kritiserats för att vara
omodern och svårtillämpad har frågan om en helt ny lagstiftning för
ordningsvakter utretts. Utredningen (SOU 2021:38) lämnades 21 maj
2021 till Regeringen med förslag på en kraftigt förändrad lagstiftning.
Det återstår att se om utredningens förslag kommer bli verklighet
framöver.

Ordningsvakter i kommunal regi innebär normalt att kommunen
upphandlar ett vaktbolag som sedan agerar inom avsett område, så
gjordes exempelvis i Ängelholms kommun under 2019. Genom
upphandlingen har kommunen möjlighet att ställa ett antal krav på hur
tjänsten ska utövas.
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Det är Polisen som godkänner om en ordningsvakt ska få patrullera
inom ett visst område. Kommunen får inte själv formellt sett ansöka
om att polisen ska förordna ett givet område för patrullerande
ordningsvakter, i enlighet med 3 & 5 §§ LOV. Det är bara den enskilde
ordningsvakten som kan få ett förordnande, vilket är en fråga som
prövats av Kammarrätten i Göteborg i mål nr 4019–19, meddelat 2020-
02-21. Med det sagt kan fortfarande en kommun ansöka för en enskild
ordningsvakts räkning eller ligga bakom en ansökan från en enskild
ordningsvakt.

Det ovan anförda har vållat vissa problem för kommunerna eftersom
det finns ett intresse av att veta om ett visst område kommer förordnas
för patrullering av ordningsvakt innan ett vaktbolag upphandlas. I
praktiken har det hanterats genom att kommuner ansökt hos Polisen om
en form av förhandsbesked kring ifall ett visst område kommer kunna
förordnas som ett område som får patrulleras av ordningsvakt. I vissa
fall har Polisen accepterat ansökan, i andra fall har Polisen inte godtagit
ansökan. Eftersom ett sådant förhandsavgörande inte är ett formellt
beslut så är Polisens besked på kommunens förfrågan inte möjligt att
överklaga.

En ansökan om förhandsbesked eller sedermera om ett förordnande bör
innehålla det område för vilket ordningsvakt ska patrullera, vilka
dagar/tider det ska ske och skälen till att varför ordningsvakt inom
området är nödvändig. Området kan exempelvis avgränsas i
förhållande till de andra områden som uppställs genom kommunens
lokala ordningsföreskrifter gällande bland annat förbud mot
alkoholförtäring.

Ordningsvakters befogenheter
Ordningsvakter har vissa polisiära befogenheter. Ordningsvakter ska
medverka till att upprätthålla allmän ordning som ett komplement till
polisen. En ordningsvakt får avvisa eller avlägsna en person från ett
område om personen stör den allmänna ordningen eller för att avvärja
en straffbelagd handling. Skulle ett avvisande eller avlägsnande inte
vara tillräckligt får en ordningsvakt även omhänderta personen, den
omhändertagna ska då överlämnas till polis. Under vissa situationer får
en ordningsvakt använda våld. En ordningsvakt får bära utrustning
såsom batong och handfängsel.
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Vidare får en ordningsvakt under vissa förutsättningar omhänderta en
kraftigt berusad person samt beslagta alkohol. En ordningsvakt har med
sina befogenheter möjlighet att agera för att kommunens lokala
ordningsföreskrifter (den kommunala ordningsstadgan) ska efterlevas.

Samhällsbyggnadsnämndens behandling
Kommunjurist Jesper Bokefors och t f samhällsbyggnadschef Göran
Sandberg informerar i ärendet.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bifalla ordföranden Martin
Gustafssons förslag att utan eget yttrande överlämna upprättat skrivelse
från Jesper Bokefors och Göran Sandberg.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-05-24 - SBNAU § 71
Protokoll 2021-04-21 - KSAU § 151
Motion från Moderaterna- Trygghetshöjande åtgärder i centrum.pdf
Tjänsteskrivelse - Motion Moderaterna Trygghetshöjande åtgärder i
centrum.docx
____________

Expedieras till:
Ksau 2021-06-16
Jesper Bokefors
Göran Sandberg
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