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Dnr KS 2018/560

§ 11

Svar på motion från Christian Lindefjärd (SD)
och Dennis Askling (SD) om att införa ett
lokalt tiggeriförbud i Haninge kommun

Sammanfattning

Christian Lindefjärd (SD) och Dennis Askling (SD) har lämnat in
en motion med yrkande att Haninge kommun inför förbud mot
passiv penninginsamling (tiggeri) på särskilt känsliga platser i
kommun i den lokala ordningsstadgan. Dessa platser ska vara
platser som anses mest lämpliga för att stävja tiggeri samt öka
invånarnas trygghet.
Förvaltningens synpunkter

Ordningslagen (1993:1617) syftar bland annat till att trygga
ordningen och säkerheten på offentliga platser och vissa andra
områden. Enligt
3 kap. 8 § får en kommun meddela ytterligare föreskrifter för
kommunen, eller del av denna, som behövs för att upprätthålla
ordningen på offentlig plats. Föreskrifterna får dock inte, enligt 3
kap. 12 §, lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars innebära
obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. Kommunen avgör
om regleringen ska ske genom förbud eller tillståndsplikt.
Högsta förvaltningsdomen (HFD) har i en dom 2018 meddelat
förutsättningarna för en kommun att reglera tiggeri genom lokala
ordningsföreskrifter (mål nr 2149-18). HFD konstaterar i domen att
penninginsamling på offentlig plats utgör en sådan företeelse som
får regleras genom lokala ordningsföreskrifter. Dock får
föreskriften inte ha ett större geografiskt tillämpningsområde än
vad som är påkallat i det enskilda fallet, utan ska begränsas till
områden där störningen utgör eller kan antas utgöra ett problem.
Om det är relevant ska föreskriften begränsas till de tidpunkter då
en reglering är påkallad. Vidare får det sakliga innehållet i
föreskriften inte lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars
innebära obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.
Föreskriften måste även utformas på ett tillräckligt tydligt sätt så att
den är möjlig att tillämpa. HFD bedömde att ovan angivna
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förutsättningar var uppfyllda i det aktuella fallet och att
ordningsföreskrifterna därmed var lagenliga.
Av motionen framgår inte någon precisering av vilka geografiska
områden motionärerna avser med begreppet särskilt känsliga
platser och som därmed föreslås omfattas av ett förbud mot passiv
penninginsamling. Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är
att motionens förslag därmed inte är i enlighet med gällande
lagstiftning avseende geografiskt tillämpningsområde samt även
kan medföra onödigt tvång på allmänheten eller annars innebära
obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. Motionen föreslås
därför avslås.
Underlag för beslut

- Motion från Christian Lindefjärd (SD) och Dennis Askling (SD)
om att införa ett lokalt tiggeriförbud i Haninge kommun
Överläggningar i kommunstyrelsen

Christian Lindefjärd (SD) yrkar med instämmande av Sven
Gustafsson (M) bifall till tilläggsförslag från
Sverigedemokraterna (bilaga).
Meeri Wasberg (S) yrkar att tilläggsförslaget avslås.
Samuel Skånberg (V) yrkar att motionen och tilläggsförslaget
avslås.
Ordföranden ställer först kommunalrådsberedningens förslag mot
bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med kommunalrådsberedningens förslag.
Ordföranden ställer därefter proposition på om tilläggsförslaget
från Sverigedemokraterna med instämmande av Moderaterna ska
avslås eller bifallas och finner att kommunstyrelsen beslutar att
avslå tilläggsförslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
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Reservationer

Christian Lindefjärd (SD) reserverar sig mot beslutet.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Meeri Wasberg (S) yrkar med instämmande av Tobias
Hammarberg (L), Martin Strömvall (KD), Samuel Skånberg (V)
och Petri Salonen (C) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Christian Lindefjärd (SD) yrkar med instämmande av Sven
Gustafsson (M), Dennis Askling (SD), Marietta de PourbaixLundin (M), Andreas Hagman (SD) och Yvonne Forsberg (SD)
bifall till Sverigedemokraternas tilläggsförslag (bilaga).
Martin Strömvall (KD) hemställer om att få lämna ett särskilt
yttrande från Kristdemokraterna.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunstyrelsens samt Sverigedemokraternas
och Moderaternas yrkande om bifall till Sverigedemokraternas
tilläggsförslag. Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs och följande voteringsproposition läses upp och
godkänns: ”Den som bifaller kommunstyrelsens förslag att avslå
motionen röstar ja, den det ej vill röstar nej. Vinner nej beslutar
fullmäktige att bifalla Sverigedemokraternas tilläggsförslag.”
Omröstning sker med voteringsanläggning och resultatet av
omröstningen är 34 ja-röster mot 27 nej-röster
(omröstningsresultat, se bilaga).
Ordföranden konstaterar att omröstningsresultatet innebär att
fullmäktige beslutar enligt med kommunstyrelsens förslag. Därefter
finner ordföranden att fullmäktige medger att Kristdemokraterna
lämnar ett särskilt yttrande.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Motionen avslås.
2. Kristdemokraterna medges lämna ett särskilt yttrande (bilaga).
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Reservationer

Christian Lindefjärd, Dennis Askling, Eva Karlsson, Bosse Gaimer,
Magnus Malmberg, Hans-Johnny Hedström, Yvonne Forsberg,
Thomas Broberg, Andreas Hagman och Peter Lindefjärd - samtliga
(SD) - reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Motionärerna

Utdragsbestyrkande

