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§ 112 Dnr 2019/00092  

Svar på motion: Inför tiggeriförbud i Håbos lokala ord-
ningsföreskrifter 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

Sammanfattning  

Sverigedemokraterna i Håbo har 2019-02-25 inkommit med motionen ”in-

för tiggeriförbud i Håbos lokala ordningsföreskrifter”. I motionen föreslås: 

 

- Att Håbo kommuns ordningsföreskrifter uppdateras på sådant vis att pas-

siv insamling av pengar inte är tillåtet på definierade platser. 

- Att berörd förvaltning får i uppdrag att utreda lämpliga platser i kommu-

nen där passiv insamling av pengar inte skall vara tillåtet. 

Ett förbud mot penninginsamling på offentlig plats syftar till att komma till 

rätta med vad som kan uppfattas som en typ av störning och utgör därmed 

en ordningsföreskrift som kan meddelas av kommunen. Om detta genom-

förs får det inte läggas onödigt tvång på allmänheten. Tillämpningsområdet 

för föreskriften bör vara avgränsat till vissa särskilt angivna platser där det 

enligt kommunens mening uppstått eller kan komma att uppstå ordnings-

problem. Sådana bestämmelser måste också ha tillräckligt tydlig utform-

ning. Ordet ”tiggeri” är tillräckligt tydligt vad som anses. Det är exempelvis 

möjligt att göra en gränsdragning gentemot sådan insamling som sker till 

förmån för en hjälporganisation. Bestämmelsen har således getts en sådan 

utformning att den är möjlig att tillämpa. 

 

Förvaltningen anser att bedömningen av behovet av denna typ av reglering 

bör göras av kommunfullmäktige därför lämnas två alternativa förslag till 

beslut; att bifalla eller avslå motionen.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2019-06-03 § 151 

Protokollsutdrag KSAU 2019-05-20 § 127 

Tjänsteskrivelse 2019-04-02 

Motion 2019-02-25 

Utredning 2019-04-02 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar att motionen ska bifallas 

Pyry Niemi (S) yrkar att motionen ska avslås.  
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Kjell Dufvenberg (L) yrkar att motionen ska avslås.  

Fred Rydberg (KD) yrkar att motionen ska avslås.  

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar att motionen ska bifallas.  

Werner Schubert (S) yrkar yrkar att motionen ska avslås. 

Zinaida Belonoshko (SD) yrkar att motionen ska bifallas. 

Marie Nordberg (MP) yrkar att motionen ska avslås. 

Robin Jande (V) yrkar att motionen ska avslås.  

Per Widén (C) yrkar att motionen ska avslås.  

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) finner att två förslag till beslut föreligger; av-

slag på motionen och bifall till motionen. Ordförande frågar om kommun-

fullmäktige bifaller eller avslår motionen och finner att kommunfullmäktige 

bifaller motionen.  

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till 

motionen och Nej-röst för avslag till motionen.  

Ja-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Björn Erling (M), Jan Sundling 

(M), Per-Arne Öhman (M), Christoffer Bonde (M), Carl-Johan Torstensson 

(M), Nils-Åke Mårheden (M), Roger von Walden (M), Bo Johnsson (M), 

Björn Hedö (M), Michael Rubbestad (SD), Anders Ekelöf (SD), Ann-Sofie 

Borg (SD), Thomas Moore (SD), Erik Nylén (SD), Carol Lundahl Moore 

(SD), Zinaida Belonoshko (SD) och Tiina Fransson (SD) 

Nej-röst lämnas av: Johan Jakobsson (C), Per Widén (C), Helene Zeland 

Bodin (C), Gunilla Alm (L), Kjell Dufvenberg (L), Fred Rydberg (KD), Ma-

rie Nordberg (MP), Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Helene 

Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Pyry Niemi (S), Lars-Göran Bromander 

(S), Inger Wallin (S), Sven Erkert (S), Eva Staake (S), Sven-Olov Dväring 

(S), Maria Annell (S), Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) och Robin Jande 

(V) 

Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp) och Peter Björkman (Båp) avstår.  

Med 18 ja-röster, 20 nej-röster och 3 som avstår beslutar kommunfullmäk-

tige att avslå motionen.  
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Protokollsanteckning 

Liselotte Grahn Elg (M), Björn Erling (M), Jan Sundling (M), Per-Arne 

Öhman (M), Christoffer Bonde (M), Carl-Johan Torstensson (M), Nils-Åke 

Mårheden (M), Roger von Walden (M), Bo Johnsson (M), Björn Hedö (M), 

Michael Rubbestad (SD), Anders Ekelöf (SD), Ann-Sofie Borg (SD), Tho-

mas Moore (SD), Erik Nylén (SD), Carol Lundahl Moore (SD), Zinaida 

Belonoshko (SD) och Tiina Fransson (SD) reserverar sig mot beslutet.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kansli 

Hemsida 

 

 

 


