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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 24
Svar på motion (SD) om att förbjuda tiggeri (KS 2019.325)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.
 
Reservationer
Martin Siltanen (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna föreslår i en motion att fullmäktige ska besluta
- Att i lokala ordningsföreskrifter för Vallentuna kommun under §12 (insamling av pengar) 
infoga lydelsen ”Passiv insamling av pengar (tiggeri) är förbjuden i områdena Vallentuna 
centrum och Tellusområdet.”
- Att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att införa ett generellt 
tiggeriförbud i Vallentuna tätort och andra aktuella platser i Vallentuna kommun
- Att Vallentuna kommun håller en kontinuerlig dialog med Vallentunas näringsidkare och 
markägare för att successivt anpassa åtgärderna och utöka tiggeriförbudet till de platser där 
tiggeri upplevs störa den allmänna ordningen.
Utifrån domstolsprövning (HFD 2018:75) gällande Vellinge är det klarlagt vad som krävs för 
att kunna införa tiggeriförbud. Motionens första sats är juridiskt gångbar endast om områden 
tydligt avgränsas och kartor bifogas ordningsföreskrifterna, då det geografiska området tydligt 
behöver framgå. Vad gäller den andra satsen om ett generellt tiggeriförbud i Vallentuna tätort 
är det utifrån tidigare domslut tydligt klarlagt att ett sådant innebär ”obefogade 
inskränkningar”, då det är ett alltför stort geografiskt område. Grannkommunernas förbud mot 
passiv insamling har under 2020 prövats av förvaltningsrätten i Stockholm, som motiverar 
domsluten med att områdena är geografiskt avgränsade i likhet med Vellinges. Dialog med 
näringsidkare är viktigt för kommunens företagsklimat och sker kontinuerligt, bland annat 
genom platsbesök av representanter för kommunstyrelsens näringslivs- och 
arbetsmarknadsutskott. Allmänheten såväl som företagare är även välkomna att löpande 
rapportera ordningsstörningar eller sådant som uppfattas som otryggt, möjligheter finns 
digitalt genom synpunkts och klagomålshantering.

Yrkanden

Martin Siltanen (SD), yrkar att kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige bifaller motionen.

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår 
motionen.
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Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt det.

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på Martin Siltanens (SD) 
bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå detsamma.

Beslutsunderlag
 §18  Svar på motion (SD) om att förbjuda tiggeri
 Svar på motion (SD) förbud mot tiggeri
 Motion (SD) om förbjud tiggeri i Vallentuna kommun
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§ 18
Svar på motion (SD) om att förbjuda tiggeri (KS 2019.325)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna föreslår i en motion att fullmäktige ska besluta
- Att i lokala ordningsföreskrifter för Vallentuna kommun under §12 (insamling av pengar) 
infoga lydelsen ”Passiv insamling av pengar (tiggeri) är förbjuden i områdena Vallentuna 
centrum och Tellusområdet.”
- Att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att införa ett generellt 
tiggeriförbud i Vallentuna tätort och andra aktuella platser i Vallentuna kommun
- Att Vallentuna kommun håller en kontinuerlig dialog med Vallentunas näringsidkare och 
markägare för att successivt anpassa åtgärderna och utöka tiggeriförbudet till de platser där 
tiggeri upplevs störa den allmänna ordningen.
Utifrån domstolsprövning (HFD 2018:75) gällande Vellinge är det klarlagt vad som krävs för 
att kunna införa tiggeriförbud. Motionens första sats är juridiskt gångbar endast om områden 
tydligt avgränsas och kartor bifogas ordningsföreskrifterna, då det geografiska området tydligt 
behöver framgå. Vad gäller den andra satsen om ett generellt tiggeriförbud i Vallentuna tätort 
är det utifrån tidigare domslut tydligt klarlagt att ett sådant innebär ”obefogade 
inskränkningar”, då det är ett alltför stort geografiskt område. Grannkommunernas förbud mot 
passiv insamling har under 2020 prövats av förvaltningsrätten i Stockholm, som motiverar 
domsluten med att områdena är geografiskt avgränsade i likhet med Vellinges. Dialog med 
näringsidkare är viktigt för kommunens företagsklimat och sker kontinuerligt, bland annat 
genom platsbesök av representanter för kommunstyrelsens näringslivs- och 
arbetsmarknadsutskott. Allmänheten såväl som företagare är även välkomna att löpande 
rapportera ordningsstörningar eller sådant som uppfattas som otryggt, möjligheter finns 
digitalt genom synpunkts och klagomålshantering.

Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.
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Beslutsunderlag
 Svar på motion (SD) förbud mot tiggeri
 Motion (SD) om förbjud tiggeri i Vallentuna kommun
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Tjänsteskrivelse

Svar på motion (SD) om att förbjuda 
tiggeri

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.

Ärendet i korthet
Sverigedemokraterna föreslår i en motion att fullmäktige ska besluta
- Att i lokala ordningsföreskrifter för Vallentuna kommun under §12 (insamling av 
pengar) infoga lydelsen ”Passiv insamling av pengar (tiggeri) är förbjuden i områdena 
Vallentuna centrum och Tellusområdet.”
- Att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att införa ett generellt 
tiggeriförbud i Vallentuna tätort och andra aktuella platser i Vallentuna kommun
- Att Vallentuna kommun håller en kontinuerlig dialog med Vallentunas 
näringsidkare och markägare för att successivt anpassa åtgärderna och utöka 
tiggeriförbudet till de platser där tiggeri upplevs störa den allmänna ordningen.
Utifrån domstolsprövning (HFD 2018:75) gällande Vellinge är det klarlagt vad som 
krävs för att kunna införa tiggeriförbud. Motionens första sats är juridiskt gångbar 
endast om områden tydligt avgränsas och kartor bifogas ordningsföreskrifterna, då 
det geografiska området tydligt behöver framgå. Vad gäller den andra satsen om ett 
generellt tiggeriförbud i Vallentuna tätort är det utifrån tidigare domslut tydligt 
klarlagt att ett sådant innebär ”obefogade inskränkningar”, då det är ett alltför stort 
geografiskt område. Grannkommunernas förbud mot passiv insamling har under 
2020 prövats av förvaltningsrätten i Stockholm, som motiverar domsluten med att 
områdena är geografiskt avgränsade i likhet med Vellinges. Dialog med näringsidkare 
är viktigt för kommunens företagsklimat och sker kontinuerligt, bland annat genom 
platsbesök av representanter för kommunstyrelsens näringslivs- och 
arbetsmarknadsutskott. Allmänheten såväl som företagare är även välkomna att 
löpande rapportera ordningsstörningar eller sådant som uppfattas som otryggt, 
möjligheter finns digitalt genom synpunkts och klagomålshantering. 

Bakgrund
Ordningslagen (1993:1617) syftar bl.a. till att trygga ordningen och säkerheten på 
offentliga platser och vissa andra områden. Med offentlig plats avses gator, vägar, 
torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats.

Den ger enbart ett fåtal regler om allmän ordning. Behovet av ytterligare 
bestämmelser tillgodoses genom lokala ordningsföreskrifter, vilka kommunerna kan 
meddela. Generellt gäller att de måste ”behövas” för att upprätthålla den allmänna 

https://lagen.nu/1993:1617
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ordningen på offentlig plats såväl som att de inte ska medföra ”obefogade 
inskränkningar i den enskildes frihet”. Beslutade föreskrifter ska därför anmälas till 
länsstyrelsen, som upphäver föreskrifter som inte uppfyller dessa krav. 

När ordningsföreskrifterna väl är beslutade är det  polisen som övervakar att 
föreskrifterna följs. Den som bryter mot föreskrifterna kan dömas till böter.

Prejudicerande dom: tiggeriförbud i Vellinge kommun
Vellinge kommun införde ett tiggeriförbud, vilket länsstyrelsen upphävde. Efter 
överklaganden har formuleringarna i kommunens ordningsföreskrifter prövats 
juridiskt. Efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen den 17 december 2018 (HFD 
2018:75) är det fastslaget att Vellinge hade rätt att ändra i kommunens lokala 
ordningsföreskrifter så att passiv insamling av pengar inte tillåts. Förbudet var 
formulerat så att det gällde på fem platser. Av domen framgår det att sådana förbud 
kan införas, så länge det är geografiskt begränsat och tydligt vilka beteenden som 
avses.

Även justitieombudsmannen (JO) har i ett beslut från oktober 2020 berört ämnet. 
Förbud i lokal föreskrift får inte omfatta större geografiskt tillämpningsområde än 
vad som är påkallat i det enskilda fallet och måste begränsas till de områden där 
störningen faktiskt är eller kan antas vara ett problem.1

Formuleringsexempel:
I Täby finns ett tiggeriförbud från och med 2020: 

”Inom återvinningsstationerna Arninge handelsområde, Flygbacken Hägernäs, Frestavägen
korsningen Disavägen, ICA Dragonen Vallatorp, ICA Stop Bergtorpsvägen, Lidl Enhagsvägen,
Parkering Nytorps industriområde, Studievägen Lahäll, Södervägen/Bergtorpsvägen,
Ullnastrand Ullnavägen, Åkerbyvägen 96 med angöringsytor samt i förekommande fall
anslutande markområden, se bilaga Kartbild § 13, 1-11, är följande förbjudet:
- passiv insamling av pengar (tiggeri),
- att opåkallat söka upp andra i syfte att insamla deras återvinningsmaterial,
returglas, returburkar, PET-flaskor och/eller kläder, samt
-att opåkallat erbjuda sig att avhända sig andras återvinningsmaterial,
returglas, returburkar, PET-flaskor och/eller kläder.”

Lidingö har i sina ordningsföreskrifter från och med slutet av 2019 infört ett förbud av 
passiv insamling av pengar:

”Insamling av pengar
§ 13
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar på offentlig plats, om insamlingen inte utgör led i 
tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Detta gäller även när insamlingen sker i 
samband med framförande av gatumusik om gatumusikanten eller medhjälpare har för avsikt att gå runt
bland publiken och samla in pengar.
Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske på de områden som framgår av bilagda kartor A-J.”
 

Kommunledningskontorets bedömning
Motionärernas förslag om tillägg i de lokala ordningsföreskrifterna är inte tillräckligt 
geografiskt avgränsade, de berörda områdena är för stora för att godtas av 
länsstyrelsen. Både Täby och Lidingö tydligare avgränsat vilka områden som avses 

1 Riksdagens ombudsmän/justitieombudsmannen beslut 2020-10-23, dnr 7139-2018
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samt bifogat kartor över förbudsområdena till sina bestämmelser. Tilläggas kan även 
att grannkommuners förbud har överklagats och prövats av förvaltningsrätten i 
Stockholm. I domsluten2 framgår tydligt att de geografiska områdena bedöms 
jämförbara med de i domen om Vellinges förbud, eftersom de är specifika och 
avgränsade. Lydelsen behöver alltså vara mer specifik, i likhet med Täby och Lidingö, 
för att hålla vid en rättslig prövning. Utöver ändrade formuleringar kring tillägg även 
bör kommunen även inkludera kartor som tydliggör vad som avses med Vallentuna 
centrum såväl som Tellusområdet. 

Vad gäller motionärernas andra att-sats bedömer kommunledningskontoret att det 
inte är möjligt att införa ett generellt förbud i Vallentuna tätort. Detta utifrån Högsta 
domstolens motivering gällande Vellinge. Specifika områden behöver väljas – 
exempelvis som områden kring återvinningsstationer, matbutiker eller 
samlingsplatser där man menar att det finns eller kan komma att uppstå 
ordningsproblem. Detta framgår även av förvaltningsrättens motiveringar för att låta 
förbuden i Täbys och Lidingös ordningsföreskrifter kvarstå. 

Vad gäller motionärernas tredje att-sats konstateras att det finns möjlighet för 
allmänheten såväl som företagare att rapportera ordningsstörningar/synpunkter eller 
sådant som upplevs otryggt digitalt till kommunen, exempelvis under ”otrygga 
platser”. Dialog med näringsidkare sker både med förtroendevalda och tjänstemän, 
men bör inte ha ett allt för snävt fokus för att främja företagsklimatet.

Om förbud ska införas bör sådana inriktas på specifika platser och med en tydlig 
geografisk avgränsning, så att de inte omedelbart upphävs av länsstyrelsen. 

Handlingar
1. Motion
2. Tjänsteskrivelse

Victor Kilén
Kommundirektör 

______________________

Ska expedieras till
Akt
Samhällsbyggnadschef
Förvaltningschef för Teknik- och fastighetsförvaltningen

2 Förvaltningsrätten i Stockholm, mål 22051-19, 25331-19, 24995-19



Oktober 20L9

Motion till Vallentuna kommunfullmäktige.

Förbjud tiggeri i Vallentuna kommun

Sverigedemokraterna har under en tid velat stävja det organiserade tiggeriet, men när
regeringen vägrar att ta sitt ansvar i frågan måste vi agera lokalt.

lngen i Sverige ska behöva tigga till sitt uppehälle, det har vi socialtjänstlagen som garant för,
men övriga medlemsländer inom EU måste ta ansvar för sina egna medborgare. ldag får man
vistas tre (3) månader i ett annat EU-rand utan att söka tillstånd.

Vidare vill Sverigedemokraterna bryta trenden med det ökade tiggeriet. Genom att försvåra
eller förbjuda tiggeriet helt ökar trycket på de EU-länder som inte tar ansvar för sina
medborgare till att börja göra det, Tiggeriet ska inte vara ett sätt att försörja sig i dagens
Europa, i Sverige eller i Vallentuna kommun. Att lägga en slant itiggarnas kopp och sedan
titta åt ett annat håll kommer inte att hjälpa tiggarnas situation, utan tvärtom kommer fler
att utnyttjas för ekonomisk vinning,

Den t7 december 2018 gav högsta förvaltningsdomstolen Vellinge komrnun rätt att införa
ett lokalt förbud mot tiggeri. Domstolen hänvisar bland annat till att kommuner har
vittgående befogenheter när det gäller lokala ordningsföreskrifter, men att de måste ha ett
visst syfte och inte vara för långtgående. Samtidigt slår den högsta instansen fast att det inte
krävs någon särskild utredning för att visa på störningar av en viss omfattning för att
företeelsen - tiggeri i detta fall - ska kunna regleras.

Vi välkomnar att Lidingö och Täby kommun har beslutat att sätta in åtgärder mot det
organiserade tiggeriet samt att det numera finns flera kommuner i Stockholms län som
successivt börjar ta ansvar för tiggeriproblematiken.



Oktober 2019

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att l<ommunfullmäktige beslutar:

Att i Lokala ordningsföreskrifter för Vallentunq kommun under 572 (insamling ov

pengar) infoga lydelsen "Passiv insamling av pengar (tiggeri) ärförbiuden i områdeno

V all e ntu na ce ntru nt och Te ll uso m rådet.

Att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att införa ett generellt

tiggeriförbud iVallentuna tatort och andra aktuellø plotser i Vdllentuno kammun.

Att Vallentuna kommun håller en kontinuerlig dialog med Vallentunas näringsidkare

och markögare för att successivt anpassa åtgärderna och utöka tiggeriförbudet till de

platser ddr tiggeri upplevs störa den allmtinno ordningen.

Martin Siltanen (SD) redrik Lindahl (SD) Hans Jedlin (SD)

tr, 'ed1ø

Annika Fagerberg Lars Sten ling

Sverigedemokraterna Vallentuna

Joakim Oskarsson (SD)

(\nr"Á"æ\,Å"1.É+""*+
Marie Dycefield-Scott (SD)
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