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§ 225 Motion från Henrik Svensson (SD) om tiggeri
- en förlorad dag för individen och samhället
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Henrik Svensson yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att
Haninge kommun ska införa ett tillståndskrav för tiggeri i sina
lokala ordningsföreskrifter.
Enligt ordningslagen behövs tillstånd från Polismyndigheten för att
använda en offentlig plats inom detaljplanelagt område på ett sätt
som inte stämmer överens med det ändamål som platsen har
upplåtits för eller som inte är allmänt vedertaget. Tillstånd behövs
dock inte om platsen tas i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig
omfattning och utan att inkräkta på någon annans tillstånd.
Tiggeri, dvs. att utan erbjudande av någon motprestation utbe sig
om ekonomiskt understöd, är inte straffbart eller ens otillåtet enligt
svensk lag. Enligt kapitel 3 i ordningslagen (1993:1617) har
kommuner rätt att meddela lokala ordningsföreskrifter när det
behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på en offentlig
plats. Kommunala föreskrifter får inte angå förhållanden som är
reglerade i ordningslagen. Inte heller får föreskrifterna lägga
onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade
inskränkningar i den enskildes frihet.
När det gäller penninginsamling på offentlig plats så medger
ordningslagen att kommunerna i vissa fall ställer krav på tillstånd i
sina ordningsföreskrifter. Med penninginsamling avses i det här
sammanhanget inte att passivt samla in pengar, t. ex i samband med
framförande av gatumusik. Att kräva tillstånd för en sådan passiv
handling har ansetts lägga onödigt tvång på allmänheten eller
annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. Om
musikanten går runt bland publiken och samlar in pengar, kan det
dock betraktas som penninginsamling i lagens bemärkelse.
I rättspraxis har ett generellt förbud mot tiggeri på offentlig plats
eller därmed jämförlig plats inte ansetts motiverat med hänsyn till
ordningen och säkerheten på offentlig plats.
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Att införa ett generellt krav på tillstånd för tiggeri i kommunen kan
därmed inte anses vara förenligt med ordningslagens bestämmelser.
Tillståndskrav hos Polismyndigheten stadgas redan i ordningslagen
för att använda en offentlig plats inom detaljplanelagt område på ett
sätt som inte stämmer överens med det ändamål som platsen har
upplåtits för eller som inte är allmänt vedertaget, och som inkräktar
på annans tillstånd och inte är i obetydlig omfattning. Det
föreslagna kravet på tillstånd innebär ett onödigt tvång mot
allmänheten och en alltför långtgående inskränkning i den
enskildes frihet, och strider således mot lagen.
Underlag för beslut

- Motion från Henrik Svensson, Sverigedemokraterna, om tiggeri –
en förlorad dag för individen och samhället, inkommen 2015-04-10
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1.

Motionen avslås.

Överläggningar i kommunstyrelsen

Kennerth Valtersson (SD) yrkar bifall till motionen. Alexandra
Anstrell (M) yrkar bifall till eget förslag från Moderaterna (bilaga).
Kennerth Valtersson (SD) återtar sitt yrkande om bifall till
motionen och yrkar bifall till eget förslag från Moderaterna. Petri
Salonen (C) yrkar bifall till kommunalrådsberedningens förslag.
Meeri Wasberg (S) yrkar att ärendet återremitteras till
kommunstyerlseförvaltningen, i vilket kommunstyrelsen
instämmer. Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till
beslut; ärendet återremitteras till kommunstyrelseförvaltningen.
Tobias Hammarberg (FP) hemställer om att lämna ett särskilt
yttrande från Folkpartiet, vilket kommunstyrelsen medger.
Kommunstyrelsens beslut

1.

Ärendet återremitteras till kommunstyrelseförvaltningen.

__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
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