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§ 145 Svar på motion om klargörande i ordningsstadgan angående
tiggeri
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Ärendebeskrivning
Morgan Malmborg (-) och Lennart Karlsson (-) har lämnat in en motion
om klargörande i ordningsstadgan angående tiggeri. Motionärerna önskar
att tiggeri inom Habo kommun endast får förekomma efter inhämtande av
kommunalt tillstånd samt att allt offentligt tiggeri förbjuds inom Habo
kommun.
Den fria rörligheten är en grundprincip som garanteras inom EU. Den
fastställs i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. En EU/EESmedborgare har rätt att vistas i ett annat EU/EES land upp till tre månader
utan andra villkor än att personerna ska ha giltigt pass eller nationellt
identitetskort.
Visserligen faller mycket ner från statlig och regional nivå på landets
kommuner att lösa när det gäller olika utmaningar i samhället idag men
ansvaret för att lösa den tragiska och mycket olyckliga situationen att
människor tigger i Sveriges kommuner måste vara ett nationellt ansvar som
ska hanteras av Sveriges Riksdag, regering och EU. Det är dessa
institutioner som har verktygen och resurserna.
Hittills har två kommuner i Sverige beslutat att förbjuda tiggeri. Sala
kommun för sex år sedan och nyligen Vellinge kommun som beslutade att
införa ett förbud på vissa platser där många människor samlas. I båda
fallen har länsstyrelsen i respektive län omgående upphävt kommunernas
beslut. I det nyligen avgjorda ärendet i Vellinge kommun förklarade
länsstyrelsen sitt beslut om att kommunen inte fick förbjuda tiggeri med
motiveringen att kommunen måste kunna bevisa att tiggeriet är ett stort
problem som stör människor i hög grad för att kunna förbjuda tiggeriet i
ordningsstadgan.
Kommunstyrelsen beslutade den 15 november att föreslå att motionen ska
avslås.
Kommunfullmäktiges behandling
Gunnar Pettersson (S), Maria Alsén (L), Åke Lundgren (KD), Anders
Rickman (L) och Thomas Werthén (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Morgan Malmborg (-) yrkar bifall till motionen.
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Forts § 145
Ordföranden finner att det finns två förslag, dels kommunstyrelsens förslag
om att avslå motionen och dels Morgan Malmborgs förslag om att bifalla
motionen. Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Följande propositionsordning godkänns: Den som röstar på
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som röstar på Morgan Malmborgs
förslag röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att bifalla
motionen.
Omröstningsresultat
Vid omröstningen avges 29 ja-röster och 2 nej-röster. 2 ledamöter avstår
från att rösta och 2 ledamöter är frånvarande. Kommunfullmäktige har
således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Se bilaga 1.
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