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Remissyttrande över betänkandet En ny lag om 

ordningsvakter m.m. (SOU 2021:38) 

 

Förvaltningsrätten har, utifrån de utgångspunkter som domstolen har att 

beakta inget att invända mot innehållet i förslaget. Förvaltningsrätten vill 

dock lämna följande kommentar: 

Villkor för tillstånd 

Enligt 6 § andra stycket i förslaget till ny lag om ordningsvakter får tillstånd 

att använda ordningsvakter förenas med villkor. För en mer enhetlig 

tillämpning av bestämmelsen vore det önskvärt att det i lagtexten anges vilka 

villkor som beslutsmyndigheten normalt sett ska kunna besluta om. För att 

skapa utrymme att meddela andra villkor som kan vara påkallade med 

hänsyn till den specifika verksamhetens karaktär och omfattning kan det 

även lämnas utrymme att besluta om andra ”nödvändiga” villkor. Villkoren 

för ett tillstånd kan komma att bli föremål för domstolsprövning vid ett 

eventuellt överklagande. 

Konsekvenserna för domstolarna 

I utredningen görs bedömningen att antalet överklaganden hänförliga till 

den nya ordningsvaktslagen kommer att vara ganska få, uppskattningsvis   

10 – 15 ärenden om året, och att utredningens förslag därför kommer att 

medföra en mycket begränsad kostnadsökning för berörda domstolar som 

kan hanteras inom ramen för tillgängliga medel. Förvaltningsrätten anser 

dock att antalet överklagande ärenden kommer att vara fler än vad 

utredningen uppskattat. Vid bedömningen har förvaltningsrätten beaktat att 

den nya föreslagna ordningen med krav på tillstånd kommer att innebära ca. 

4 750 ansökningar, vilket utgör en substantiell ökning jämfört med dagens 

565 tillstånd. Endast Förvaltningsrätten i Stockholm har under året 2020 

fått in ca. 20 ärenden relaterade till den nu gällande ordningen. De 

överklagade ärenden som förväntas tillkomma med anledning av införandet 

av kravet på tillstånd kan vidare komma att röra såväl tillståndsprövning, 

återkallelse av tillstånd och i förekommande fall meddelade villkor. Det finns 

därtill ingen begränsning beträffande vilka som får ansöka om tillstånd. Mot 

bakgrund av detta anser förvaltningsrätten att utredningen har uppskattat  
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antalet överklaganden hänförliga till den nya ordningsvaktslagen som något 

för lågt. 

______________________ 

Detta yttrande har beslutats av chefsrådmannen Håkan Åberg efter 

föredragning av förvaltningsrättsfiskalen Jessica Vásquez Sepúlveda  

 

 

Håkan Åberg 

 Jessica Vásquez Sepúlveda 


