Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-10-08

§ 218: Motion (M) Tillägg i de allmänna lokala
ordningsföreskrifterna
Dnr 19KS106

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänsyn till det inkomna yttrandet avslå motionen.
Ärendebeskrivning
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 2019-03-25, §16, väckte William
Elofsson (M) rubricerad motion. Ett yttrande över motionen har inkommit från
Administrativa enheten, Styrning och stöd.
I den rättsutredning som har genomförts av den administrativa avdelningen så
framgår att det finns vissa rättsliga hinder att införa ett förbud i de allmänna lokala
ordningsföreskrifterna av passiv insamling av pengar enligt förslaget i motionen. I
motionen så framhålls att tiggeri inte är lösningen för att minska fattigdom och att
den fria rörligheten i EU inte ska missbrukas av utsatta EU-medborgare. Enligt
ordningslagen så kan enbart skälen till inskränkningar genom de lokala
ordningsföreskrifterna vara att förebygga eller upprätthålla den allmänna
ordningen. Motivet att förhindra fattigdom är därför i sig inte ett tillräckligt skäl för
att ändra i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna.
I rättsutredningen framgår också att det geografiska tillämpningsområdet inte får
vara större än vad som är påkallat i det enskilda fallet och måste begränsas till
platser där passiv pengainsamling utgör eller kan tänkas utgöra ett problem. Vid
jämförelse med det fall som avgjordes i Högsta förvaltningsdomstolen hade
Vellinge kommun punktmarkerat vissa områden särskilt. Det är inte fallet i
Moderaternas motion där förbud mot passiv pengainsamling ska gälla offentlig
plats generellt. Även om Moderaternas motion är för generell för att kunna bifallas
av rättsliga skäl så kan dock frågan om ett så kallat ”tiggeriförbud” diskuteras och
bemötas utifrån fler perspektiv.
Motionären lyfter fram att tiggeri inte är en lösning för att minska fattigdom. Där
är Majoriteten helt överens med Moderaterna. Samtidigt är ett förbud mot att
utsatta människor inte ska kunna be om pengar i Gävle kommun heller någon
lösning för att minska fattigdom. Sedan 2018 är det olagligt att utnyttja människor
genom tvångsarbete, som till exempel tiggeri och straffen skärptes för
människohandel och koppleri. Det är viktigt för att Polisen ska kunna lagföra de
som utnyttjar utsatta människors desperation. Att införa ett förbud mot passiv
pengainsamling gör att polisens resurser i högre grad går till att avhysa fattiga EUJusterare
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medborgare från vissa platser snarare än ren brottsbekämpning.
Andra EU-länder behöver ta ett större ansvar för välfärden och livsvillkoren för
sina egna medborgare. De hemländer som utsatta EU-medborgare kommer ifrån
tar inte sitt fulla ansvar och det påverkar också Sverige. Därför behöver kraften
läggas på ett aktivt arbete i EU för att trycka på länder att ta sitt ansvar och
förbättra situationen i sina länder för sina medborgare. Ett förbud mot passivt
pengainsamlande på offentlig plats i Gävle kommer inte att kunna ändra detta, hur
gärna vi än skulle vilja att det var en avgörande faktor för att minska fattigdom och
få utsatta människor i arbete i Europa. Däremot kanske dessa personer skulle söka
sig någon annanstans, men grundproblemet skulle kvarstå.
Inlägg i ärendet
Åsa Wiklund Lång (S), Jörgen Edsvik (S), William Elofsson (M), Jan Myléus (KD),
Mattias Eriksson Falk (SD), Gin Akgül Hajo (V)

Yrkanden
Ordföranden samt Gin Akgül Hajo (V) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
William Elofsson (M) samt Mattias Eriksson Falk (SD) yrkar att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Avstår från att delta i beslut
Jan Myléus (KD) avstår från att delta i beslutet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer de olika yrkandena mot varandra och finner att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Reservationer
Margaretha Larsson (M) och William Elofsson (M) reserverar sig i förmån för bifall
på motionen.
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Mattias Eriksson Falk (SD) och Lena Emanuelsson (SD) lämnar följande
reservation
Reservation från Sverigedemokraterna
Motion (M) Tillägg i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna

Sverigedemokraterna har under lång tid drivit frågan om förbud mot tiggeri både
lokalt och nationellt. Detta för att ge Gävle en möjlighet att gå före men även
nationellt för att verka för kommunernas möjligheter att förbjuda tiggeri som vi
idag vet är så mer än att samla in pengar. Otaliga är de rapporter som vittnar om
människohandel, våld och övergrepp mot de människor som i de flesta fall tvingats
hit till Sverige för att tigga.
Tyvärr har de andra partierna under lång tid gjort sitt bästa för att inte lyssna på
Sverigedemokraterna tills man mer och mer insåg att något behövde göras.
Sverigedemokraterna välkomnar därför Moderaternas förslag i Gävle. Man har helt
enkelt valt att följa de förslag Sverigedemokraterna tidigare presenterat för att
stävja det hitresta tiggeriet på våra gator och torg genom att presentera denna
motion.
Sverigedemokraterna valde därför att stödja förslaget och yrka bifall på motionen.
Vi reserverar oss mot beslutet om avslag.
För Sverigedemokraterna
Mattias Eriksson Falk
Lena Emanuelsson
Beslutsunderlag
 Utlåtande motion - Motion (M) - Tillägg i de allmänna lokala
ordningsföreskrifterna, dnr 19KS106-4
 Tjänsteskrivelse - Motion Moderaterna (M) - Tillägg i de allmänna lokala
ordningsföreskrifterna i Gävle kommun (tiggeri), dnr 19KS106-5
 Rättsutredning, dnr 19KS106-3
 Motion Moderaterna (M) - Tillägg i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna i
Gävle kommun, dnr 19KS106-1
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