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Interpellation 
 
Till ordföranden i Regionstyrelsen, regionrådet Carl Johan Sonesson  

 
Ordningsvakters lämplighet 
En ökad upplevelse av otrygghet i samhället har lett till en ökad användning av ordningsvakter. I Region 

Skåne har detta i synnerhet tagit sig uttryck i en ökande användning av ordningsvakter på många av våra 

sjukhus och vårdcentraler. En medial granskning av branschen visar på en bild där oroande många av de 

anställda har nära kopplingar till högerextremism och/eller är dömda för grova brott. Det av Region Skåne 

anlitade Avarn är ett av de bolag som i granskningen framstår som handfallna inför situationen. 

 
För att antas till utbildningen till ordningsvakt krävs att personen klarar ett fysiktest i kondition och styrka 

samt ett språktest. Inga fler krav ställs på personen förutom att inte ha blivit dömd för brott under de senaste 

fem åren. Ordningsvakternas utbildning är en 80 timmar lång kurs som innehåller allt från lagens innehåll till 

fängselträning. Att tillägna sig rätt förutsättningar för yrket under en så pass kort utbildning är svårt. Efter 

två veckor får ordningsvakter befogenhet att använda våld, vilket annars endast polisen har. Att 

ordningsvakter har en respektfull grundsyn gentemot andra människor för att kunna hantera den makt som 

följer med förordnandet och uniformen är nödvändigt för allmänhetens förtroende. 

 
Då de ordningsvakter som arbetar inom Region Skånes verksamheter ofta kommer i kontakt med människor 

i utsatta situationer är det av största vikt att dessa ordningsvakter kan behandla alla inblandade med respekt 

och att deras opartiskhet inte kan ifrågasättas.  

 
Mina frågor till Carl Johan Sonesson är därför:  

• Vilka kontroller genomförs av de ordningsvakter som förordnas att arbete i Region Skåne? 

• Hur hanteras klagomål mot de ordningsvakter som anlitas av Region Skåne? 

• Vilka krav på utbildning i bemötande ställs på de ordningsvakter som anlitas av Region Skåne? 
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