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§ 268 Motion från Henrik Svensson (SD) om tiggeri
- en förlorad dag för individen och samhället
Sammanfattning

Henrik Svensson (SD) har i motion yrkat att kommunfullmäktige
ska besluta att kommunen ska införa ett krav på tillstånd för tiggeri
i sina lokala ordningsföreskrifter. Kommunalrådsberedningen har
föreslagit att kommunstyrelsen ska besluta att föreslå att
kommunfullmäktige avslår motionen. Vid kommunstyrelsens
sammanträde 2015-09-28 lämnade Moderaterna ett eget förslag
med anledning av motionen. Kennerth Valtersson (SD) återtog sitt
yrkande om bifall till motionen och yrkade bifall till Moderaternas
förslag. Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet att
återremittera ärendet till kommunstyrelseförvaltningen.
Moderaterna föreslår att kommunfullmäktige ska besluta 1. att
bifalla motionen från Henrik Svensson, 2. att 11 § (rätteligen 12 §)
i Haninges allmänna ordningsföreskrifter ändras till följande
lydelse. ”Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av
pengar. Med insamling av pengar ska jämställas beteende som i
skrift, verbalt, fysiskt eller genom någon form av insamlingskärl är
ägnat att få andra att ge pengar. Tillstånd för insamling av pengar
krävs dock inte om den utgör ett led i en tillståndspliktig allmän
sammankomst eller offentlig tillställning.”
I Moderaternas förslag görs gällande att visserligen står det i
förarbetena till ordningslagen att olika regler ska tillämpas för
aktivt respektive passivt insamlande av pengar när det sker i
samband med gatumusik, men det innebär inte att man ska göra
någon skillnad mellan aktivt och passivt när insamlandet sker utan
musik. Ordningslagens krav på att tillståndskrav endast får
förekomma om det är nödvändigt för att upprätthålla ordningen
gäller inte för tiggeri.
Förvaltningens synpunkter

I kommunstyrelseförvaltningens ursprungliga synpunkter på motionen från Henrik Svensson om tiggeri behandlades den rättsliga
regleringen av möjligheten för kommunen att i de lokala
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ordningsföreskrifterna ställa ett generellt krav på tillstånd för
tiggeri. Ett sådant krav bedömdes, mot bakgrund av rådande
lagstiftning och rättspraxis, strida mot lagen.
Kommunstyrelseförvaltningen har i bifogad skrivelse utvecklat sina
synpunkter med anledning av återremissen.
Resonemanget i Moderaternas förslag tycks gå ut på att alla former
av tiggeri, oavsett om det rör sig om aktiv eller passiv insamling av
pengar, är störande av ordning och därför ska beläggas med
tillståndskrav. Detta resonemang strider mot ordningslagen. Den
föreslagna formuleringen strider mot regeln som säger att
kommunala ordningsföreskrifter inte får lägga onödigt tvång på
allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den
enskildes frihet.
Underlag för beslut

- Motion från Henrik Svensson (SD) om tiggeri – en förlorad dag
för individen och samhället, inkommen 2015-04-10
- Protokollsutdrag KS 2015-09-28 § 225 – Motion från Henrik
Svensson (SD) om tiggeri – en förlorad dag för individen och
samhället
- Särskilt yttrande (FP, numera L) KS 2015-09-28 § 225 – Motion
från Henrik Svensson (SD) om tiggeri
- Eget förslag (M) KS 2015-09-28§ 225 – Motion från Henrik
Svensson (SD) om tiggeri
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteutlåtande 2015-10-27 –
Mo-tion från Henrik Svensson (SD) om tiggeri – en förlorad dag
för individen och samhället
Överläggningar i kommunstyrelsen

Martina Mossberg (M) yrkar bifall till eget förslag från
Moderaterna (bilaga). Marie Litholm (KD) yrkar bifall till eget
förslag från Kristdemokraterna (bilaga). Kennerth Valtersson (SD)
yrkar bifall till eget förslag från Moderaterna.
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag, det egna förslaget från
Moderaterna samt det egna förslaget från Kristdemokraterna.
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Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1.

Motionen avslås.

Reservationer

Martina Mossberg, Alexandra Anstrell och Sven Gustafsson samtliga (M), Marie Litholm (KD) och Kennerth Valtersson (SD)
reserverar sig mot beslutet.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Ärendet bordläggs.
__________
Expedieras: Akt
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