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Dnr KS/2017:327

Motion angående ändring av ordningsföreskrifterna - svar
Bakgrund
Sverigedemokraterna har genom Fredrik Bertilsson lämnat in en motion 2017-1113 där man föreslår en ändring av Mjölby kommuns ordningsföreskrifter.
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2017-11-14 § 149 att remittera
motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har skickat motionen på remiss till tekniska nämnden.
Sverigedemokraterna föreslår att man ska lägga till en punkt i Mjölby kommuns
ordningsföreskrifter med följande lydelse; Polismyndighetens tillstånd krävs för
insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte utgör ett led i en
tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning. När insamlingen sker i
samband med framförande av gatumusik krävs tillstånd endast om gatumusikanten eller
medhjälpare har för avsikt att gå runt bland publiken och samla in pengar.
Kommunen har rätt att reglera de lokala ordningsföreskrifterna om det behövs för
att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Mjölby kommun har
inte mottagit några synpunkter eller klagomål på störningar i den allmänna
ordningen i samband med insamling av pengar i kommunen.
Service och teknikförvaltningen har i sitt svar till tekniska nämnden inte funnit
några skäl för att införa tillståndsplikt för insamling av pengar med stöd av
befintlig lagstiftning.
Beslutsunderlag
Missiv 2018-04-11
Tekniska nämndens beslut § 22
Kommunfullmäktiges beslut § 149/2017-11-14
Motionen från sverigedemokraterna
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelse att föreslå kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige avslår motionen

___

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Sverigedemokraterna
Tekniska nämnden
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Missiv
Kommunstyrelsens förvaltning

Datum

Diarienummer

2018-04-09

KS/2017:327

Handläggare

Carina Åsman
Tfn 0142-853 73

Kommunstyrelsen

Ändring av ordningsföreskrifter - svar på motion
Bakgrund
Sverigedemokraterna har genom Fredrik Bertilsson lämnat in en
motion 2017-11-13 där man föreslår en ändring av Mjölby kommuns
ordningsföreskrifter. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt
sammanträde 2017-11-14 § 149 att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har skickat motionen på remiss till tekniska
nämnden. Sverigedemokraterna föreslår att man ska lägga till en punkt
i Mjölby kommuns ordningsföreskrifter med följande lydelse;

Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller
liknande, om insamlingen inte utgör ett led i en tillståndspliktig allmän
sammankomst eller offentlig tillställning. När insamlingen sker i samband
med framförande av gatumusik krävs tillstånd endast om gatumusikanten
eller medhjälpare har för avsikt att gå runt bland publiken och samla in
pengar.

Kommunen har rätt att reglera de lokala ordningsföreskrifterna om det
behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats.
Mjölby kommun har inte mottagit några synpunkter eller klagomål på
störningar i den allmänna ordningen i samband med insamling av
pengar i kommunen.
Service och teknikförvaltningen har i sitt svar till tekniska nämnden
inte funnit några skäl för att införa tillståndsplikt för insamling av
pengar med stöd av befintlig lagstiftning.
Beslutsunderlag
Missiv 2018-04-11
Tekniska nämndens beslut § 22
Kommunfullmäktiges beslut § 149/2017-11-14
Motionen från sverigedemokraterna

Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 11-13

Telefon
0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20

Internetadress
Bankgironummer
www.mjolby.se
791-9848
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se
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Missiv
Datum

Diarienummer

2018-04-09

KS/2017:327

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige avslår motionen
___
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Sverigedemokraterna
Tekniska nämnden
Akten
Kommunstyrelsens förvaltning

Dag Segrell
Kommundirektör

Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Telefon
Burensköldsvägen 11-13 0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20

Internetadress
Bankgironummer
www.mjolby.se
791-9848
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se
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§ 22
TEKN/2017:411
Ändring av ordningsföreskrifter - Svar på motion
Ärendet
Sverigedemokraterna har genom Fredrik Bertilsson lämnat in en motion
om att lägga till en ny paragraf i Mjölby kommuns lokala
ordningsföreskrifter med lydelsen: ”Polismyndighetens tillstånd krävs för
insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte utgör ett led i en
tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning. När insamlingen
sker i samband med framförande av gatumusik krävs tillstånd endast om
gatumusikanten eller medhjälpare har för avsikt att gå runt bland publiken och
samla in pengar.” Kommunfullmäktige har skickat motionen för beredning
till kommunstyrelsen. Ärendet har handlagts på Service- och
teknikförvaltningen.
Bakgrund
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig
plats finns i 3 kap. ordningslagen (SFS 1993:1617).
Kommunernas rätt att meddela ordningsföreskrifter regleras i Förordning
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala
föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617). Kommunerna får meddela de
föreskrifter som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på
offentlig plats.
Frågan om att förbjuda eller villkora insamling av pengar på offentlig plats
har varit aktuell i andra svenska kommuner. Vellinge kommun beslutade i
september 2017 att förbjuda tiggeri i delar av kommunen. Förbudet
överprövades av länsstyrelsen och därefter förvaltningsrätten i Malmö som
fann att Vellinge kommun inte kunnat styrka att själva insamlandet av
pengar orsakat störningar i den allmänna ordningen. Detta innebär att det
måste kunna påvisas att en aktivitet stör eller riskerar att störa den
allmänna ordningen på offentlig plats om föreskrifter ska få meddelas.
Service- och teknikförvaltningen har inte tagit mot några synpunkter
angående att insamling av pengar har stört den allmänna ordningen i
Mjölby kommun.
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Förvaltningens bedömning
Service- och teknikförvaltningen bedömer att det inte finns tillräckliga skäl
för att införa tillståndsplikt för insamlande av pengar med stöd av befintlig
lagstiftning. Vi har inte fått in några synpunkter från allmänheten
angående ordningsstörningar i samband med pengainsamling eller
framförande av gatumusik.
Sammanfattning
Vi har inte fått in några synpunkter från allmänheten angående
ordningsstörningar i samband med pengainsamling. Service- och
Teknikförvaltningen bedömer att det inte finns tillräckliga skäl för att
införa tillståndsplikt för insamlande av pengar med stöd av Förordning
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala
föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).
Beslut
1. Tekniska nämnden bifaller remissvaret
2. Överlämna remissyttrandet till kommunstyrelsen.
___
Reservation
Patrik Forsman (SD) reserverar sig mot remissvaret till förmån för
motionen.

Beslutet skickas till

Justerandes sign

Akten
Kommunstyrelsen
Gata-parkchefen
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Dnr KS/2017:327

Motion från Sverigedemokraterna angående ändring av ordningsföreskrifterna
Bakgrund
Runar Öhman (SD) och Fredrik Bertilsson (SD) har inkommit med en
motion om ändring av ordningsföreskrifterna i Mjölby kommun.
Beslutsunderlag
Motion från Sverigedemokraterna daterad 2017-11-13
Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
___
Beslutet skickas till:
Kommunchef
Kommunsekreterare
Förvaltningschef Service- och teknikförvaltningen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

