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Motion från Hans-Olof Andersson (SD), Christoffer
Brinkåker (SD) och Åsa Wittenfelt (SD) "Införande av
förbud mot tiggeri på vissa platser i kommunen"
Sammanfattning
Hans-Olof Andersson (SD), Christoffer Brinkåker (SD) och Åsa
Wittenfelt (SD) yrkar i en motion att kommunfullmäktige ska besluta
att följande text införs i de lokala ordningsföreskrifterna: ”Passiv
insamling av pengar (tiggeri) är förbjuden på följande områden:
Knut den stores torg, Lilla Fiskaregatan, Bangatan med tillhörande
gångbanor från tomten Brädgården 6 till Bantorget, tomten Banken 1
i Dalby, tomten Grobladet 1 i Södra Sandby, tomten Garveriet 2 i
Veberöd och tomten Aspeholm 6 i Genarp.”

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 maj 2019.
Hans-Olof Anderssons (SD), Christoffer Brinkåkers (SD) och Åsa
Wittenfelts (SD) motion "Införande av förbud mot tiggeri på vissa
platser i kommunen".

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts nödvändig i ärendet.

Ärendet
Motionen
Mot bakgrund av vad som anförs i deras motion yrkar Hans-Olof
Andersson (SD), Christoffer Brinkåker (SD) och Åsa Wittenfelt (SD)
att kommunfullmäktige ska besluta att följande text införs i de lokala
ordningsföreskrifterna: ”Passiv insamling av pengar (tiggeri) är
förbjuden på följande områden: Knut den stores torg, Lilla
Fiskaregatan, Bangatan med tillhörande gångbanor från tomten
Brädgården 6 till Bantorget, tomten Banken 1 i Dalby, tomten
Grobladet 1 i Södra Sandby, tomten Garveriet 2 i Veberöd och tomten
Aspeholm 6 i Genarp.”
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Rättslig reglering
Med stöd av 3 kap. 8 § OL får en kommun meddela de ytterligare
föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för att
upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Enligt 3 kap.
12 § OL får ordningsföreskrifterna inte lägga onödigt tvång på
allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den
enskildes frihet. I förarbetena till OL betonas vikten av att
kommunerna meddelar endast sådana lokala föreskrifter som
verkligen behövs.
Sedan Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, tagit upp det i motionen
nämnda beslutet från Vellinge kommun och fastställt detsamma
(HFD 2018 ref. 75), är det klarlagt att kommuner kan besluta
ordningsföreskrift om förbud mot passiv penninginsamling (tiggeri)
på särskilt angivna platser där det enligt kommunens mening
uppstått eller kan komma att uppstå ordningsproblem. Beträffande
att en ordningsföreskrift inte får lägga onödigt tvång på allmänheten
eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet,
konstaterade HFD att det allmänt sett gäller att ju mer avgränsat en
ordningsföreskrifts tillämpningsområde är, desto mer ingripande
kan föreskriften tillåtas vara. Det målet aktuella förbudet hade ett
förhållandevis snävt avgränsat geografiskt tillämpningsområde och
det saknades anledning att ifrågasätta kommunens bedömning av
behovet såvitt avser de aktuella platserna. Förbudet kunde mot den
bakgrunden inte anses som onödigt eller obefogat långtgående.

Kommunkontorets kommentar
Ekonomiska konsekvenser
Ett beslut enligt förslaget i motionen skulle inte innebära några
direkta ekonomiska konsekvenser. Det skulle vara upp till
polismyndigheten att utifrån sina tillgängliga resurser se till så att
förbudet efterlevs.
Såväl kommunpolisen som lokalpolisområdeschefen har meddelat
att det i dagsläget är endast ett mindre antal personer som
stadigvarande ägnar sig åt passiv penninginsamling (tiggeri) på de
aktuella platserna. Polisen uppfattar inte detta som något
ordningsproblem och ser inget behov av ett förbud. Denna
uppfattning delas av enheten för trygghet och säkerhet. Mot
bakgrund härav anser kommunkontoret att kommunstyrelsen bör
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
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Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta
att

avslå motionen.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Carin Hillåker
Biträdande kommundirektör

