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6. Ordningsvakter kan ersätta polisen 

Om detta ska bli en hållbar lösning där en ökad känsla av trygghet ska infinna, sig så 
måste ordningsvakter få en bredare och längre utbildning som inkluderar flera viktiga 
ämnen såsom bemötande och pedagogik. Idag finns alldeles för många brister i 
ordningsvakters beteende samt bemötande av människor, speciellt om det ska handla 
om att avlasta polisen i dess arbete. Polisen möter människor i svåra situationer med ex 
våld och trauma och ofta träffar dem även på människor som är påverkade av 
alkohol/narkotika eller med en samsjuklighet, och där är det extremt viktigt med rätt 
bemötande i dessa situationer. Ofta krävs det ett lågaffektivt bemötande för att undvika 
känslan av provokation eller stigmatisering. Idag ser Stockholms Brukarförening inget 
positivt eller tryggt med att ordningsvakter skulle kunna avlasta polisen, snarare som 
något otryggt, till och med mycket problematiskt.  

13. Ytterligare medel till LVU placeringar. 

Med tanke på hur illa situationen ser ut inom LVU och placeringar inom SiS, så borde det 
läggas mer resurser på att städa upp dessa boenden samt återställa verksamheterna så 
att de innehar en hållbar och godkänd kvalitet. Det bör ställas högre krav på personal så 
att de besitter en kvalitativ och grundlig utbildning samt barn med npf-diagnoser inte 
placeras på dessa boenden där personalen saknar den extremt viktiga kunskapen som 
krävs för att tillgodose dessa barn/ungdomars behov. Det är jättebra om det finns fler 
boenden, men om dessa boenden skapar en större otrygghet hos dessa ungdomar och 
känslan av utanförskap på grund av okunniga vuxna så kommer dessa placeringar göra 
mer skada än nytta. Satsa mer medel till att förbättra vård, behandling och bemötande 
av våra ungdomar när dom placeras utanför sin ”normala” miljö.  

14.  Fler SiS platser och förbättrad kvalité. 

Som nämnt ovan så är förbättrad kvalité extremt viktigt i utvecklingen av SiS och dess 
totala verksamhet. Det måste till en extrem förändring och ställas högre krav på vilka 
som har ansvar för dessa utsatta ungdomar och deras problematik. 
Tjänstemannaansvaret måste införas som en trygghet för att säkerställa en förbättrad 
kvalitet. 
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