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Kommunfullmäktige 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på motion av Andreas Exner (SD) och Anders 
Alftberg (SD): Styr upp användandet av Fyrverkerier! 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen besvaras samt att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att revidera 
ordningsstadgan enligt hur andra kommuner gjort för att möjliggöra att 
fyrverkerier tillåts vid särskilda tillfällen.            

Sammanfattning 
Andreas Exner och Anders Alftberg, båda (SD), har till Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2020-01-23 lämnat in förslaget att det ska göras en översyn och 
revidering av kommunens allmänna lokala föreskrifter med syfte att förtydliga 
och begränsa var, när och hur fyrverkerier kan användas. Inget av förhållandena 
som redovisats i ärendet har förändrats sedan frågan behandlades av 
Kommunfullmäktige den 2017-05-18. Kommunstyrelsen föreslår 
Kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Motionen har inte skickats på remiss.   

Ärendet i sin helhet 
Andreas Exner och Anders Alftberg, båda (SD), har till Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2020-01-23 lämnat in förslaget att det ska göras en översyn och 
revidering av kommunens allmänna lokala föreskrifter med syfte att förtydliga 
och begränsa var, när och hur fyrverkerier kan användas. (Dnr KS 2020–
00088).      

Kommunstyrelsen fick, mot bakgrund av den tid som förflutit sedan 
ordningsföreskrifterna sist antogs, vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 
17 mars 2016, § 96, i uppdrag att förutsättningslöst se över bestämmelserna i 
denna vad avser användandet av pyrotekniska varor. Uppdraget hade sin 
bakgrund i en motion från Ida Legnemark (V) innehållande förslag om att 
ordningsföreskrifterna skulle ses över i syfte att begränsa användandet av 
pyrotekniska varor. 

Bilaga till § 214 Svar på motion av Andreas Exner (SD) och Anders Alftberg (SD): Styr upp användandet av 
Fyrverkerier!
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Vid översynen av bestämmelserna i allmänna lokala ordningsföreskrifter vad 
avser användandet av pyrotekniska varor, 2016/KS 0331 003, beslutade 
Kommunfullmäktige att uppdraget ansågs vara slutfört. 
 
Av översynen framgick följande. 
 
Som huvudregel är det förbjudet att använda fyrverkerier inom kommunen och 
det krävs tillstånd av Polismyndighet för att få använda fyrverkerier, raketer och 
pyroteknik om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet 
och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd 
olägenhet för person eller egendom. Tillstånd krävs vid alla tidpunkter. 
 
Bestämmelser om fyrverkerier och raketer, så kallade pyrotekniska varor, finns i 
ordningslagen. Av 3 kap 7 § ordningslagen framgår att pyrotekniska varor inte 
får användas utan tillstånd av Polismyndigheten om användningen med hänsyn 
till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för 
skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom.  
Användningen av fyrverkerier är en fråga om allmän ordning och säkerhet på 
offentlig plats varför det är Polismyndigheten som har tillsyn över 
användningen av fyrverkerier. Det är polis som övervakar att lagen följs och 
den som av oaktsamhet eller med avsikt bryter mot denna kan dömas till böter. 
 
Kommunstyrelsens övervägande 
Lagstiftaren har genom ordningslagen reglerat om förbud att använda 
fyrverkerier och pyrotekniska varor. Mot detta talar att det i lokal 
ordningsföreskrift skulle vara möjligt för kommunen att oavsett regleringen i 
ordningslagen, utse särskilda platser eller tillfällen när det skulle vara tillåtet att 
använda pyrotekniska varor utan tillstånd. Kommunen kan rimligen inte 
bestämma om lättnader i en lagreglering som fastslagits av lagstiftaren. En 
hänvisning till 3 kap 7 § ordningslagen är upptagen i de lokala 
ordningsföreskrifterna för Borås kommun, 7 §, st. 2, 3; där följande framgår; 
 
Störande buller, fyrverkerier m.m. 
 
Enligt 3 kap 7 § ordningslagen får pyrotekniska varor inte utan tillstånd av 
Polismyndigheten, om användning med hänsyn till tidpunkten, platsens 
belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon 
beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. 
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Raketer och andra pyrotekniska varor får inte införas av åskådare på 
kommunala idrottsarenor under pågående arrangemang. 
 
Emellertid kan Borås Stad i ordningsstadgan, oavsett regleringen i 
ordningslagen, utse särskilda platser eller tillfällen när det skulle vara tillåtet att 
använda pyrotekniska varor utan tillstånd. Exempelvis har andra kommuner i 
Sverige tillåtit fyrverkerier inom tätort under exempelvis nyårsafton, påskafton 
och valborgsmässoafton. För att skjuta fyrverkerier under annan tid måste 
tillstånd inhämtas från polisen. 
 
Med anledning av ovanstående förslås Kommunstyrelsen få uppdraget av 
Kommunfullmäktige att revidera ordningsstadgan enligt hur andra kommuner 
gjort för att möjliggöra att fyrverkerier tillåts vid särskilda tillfällen.             
 
Inget av förhållandena som redovisats ovan i ärendet har förändrats sedan 
frågan behandlades av Kommunfullmäktige den 2017-05-18. Kommunstyrelsen 
föreslår Kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 
 

Beslutsunderlag 
1. Motion av Andreas Exner (SD) och Anders Alftberg (SD): Styr upp 
användandet av Fyrverkerier!  

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Ingen expediering. 
 

Allianspartierna i Borås  
 
Moderaterna  Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson  
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Datum 

2022-05-23 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00088 1.1.1.1 

Kommunfullmäktige 

Svar på motion av Andreas Exner (SD) och Anders 

Alftberg (SD): Styr upp användandet av Fyrverkerier! 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen tillstyrks. Kommunstyrelsen uppdras vidare att revidera kommunens 

allmänna föreskrifter där lämpliga platser i centrala Borås pekas ut för 

brukandet av fyrverkerier.     

Sammanfattning 

Andreas Exner och Anders Alftberg, båda (SD), har till Kommunfullmäktiges 

sammanträde 2020-01-23 lämnat in förslaget att det ska göras en översyn och 

revidering av kommunens allmänna lokala föreskrifter med syfte att förtydliga 

och begränsa var, när och hur fyrverkerier kan användas. Inget av förhållandena 

som redovisats i ärendet har förändrats sedan frågan behandlades av 

Kommunfullmäktige den 2017-05-18. Kommunstyrelsen föreslår 

Kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Motionen har inte skickats på remiss.   

Ärendet i sin helhet 

Andreas Exner och Anders Alftberg, båda (SD), har till Kommunfullmäktiges 

sammanträde 2020-01-23 lämnat in förslaget att det ska göras en översyn och 

revidering av kommunens allmänna lokala föreskrifter med syfte att förtydliga 

och begränsa var, när och hur fyrverkerier kan användas. (Dnr KS 2020–

00088).     

Kommunstyrelsen fick, mot bakgrund av den tid som förflutit sedan 

ordningsföreskrifterna sist antogs, vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 

17 mars 2016, § 96, i uppdrag att förutsättningslöst se över bestämmelserna i 

denna vad avser användandet av pyrotekniska varor. Uppdraget hade sin 

bakgrund i en motion från Ida Legnemark (V) innehållande förslag om att 

ordningsföreskrifterna skulle ses över i syfte att begränsa användandet av 

pyrotekniska varor. 

Vid översynen av bestämmelserna i allmänna lokala ordningsföreskrifter vad 

avser användandet av pyrotekniska varor, 2016/KS 0331 003, beslutade 

Kommunfullmäktige att uppdraget ansågs vara slutfört. 

Bilaga till § 214 Svar på motion av Andreas Exner (SD) och Anders Alftberg (SD): Styr upp användandet av 
Fyrverkerier!
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Av översynen framgick följande. 

 

Som huvudregel är det förbjudet att använda fyrverkerier inom kommunen och 

det krävs tillstånd av Polismyndighet för att få använda fyrverkerier, raketer och 

pyroteknik om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet 

och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd 

olägenhet för person eller egendom. Tillstånd krävs vid alla tidpunkter. 

 

Bestämmelser om fyrverkerier och raketer, så kallade pyrotekniska varor, finns i 

ordningslagen. Av 3 kap 7 § ordningslagen framgår att pyrotekniska varor inte 

får användas utan tillstånd av Polismyndigheten om användningen med hänsyn 

till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för 

skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom.  

Användningen av fyrverkerier är en fråga om allmän ordning och säkerhet på 

offentlig plats varför det är Polismyndigheten som har tillsyn över 

användningen av fyrverkerier. Det är polis som övervakar att lagen följs och 

den som av oaktsamhet eller med avsikt bryter mot denna kan dömas till böter. 

Kommunstyrelsens övervägande 

Lagstiftaren har genom ordningslagen reglerat om förbud att använda 

fyrverkerier och pyrotekniska varor. Mot detta talar att det i lokal 

ordningsföreskrift skulle vara möjligt för kommunen att oavsett regleringen i 

ordningslagen, utse särskilda platser eller tillfällen när det skulle vara tillåtet att 

använda pyrotekniska varor utan tillstånd. Kommunen kan rimligen inte 

bestämma om lättnader i en lagreglering som fastslagits av lagstiftaren. En 

hänvisning till 3 kap 7 § ordningslagen är upptagen i de lokala 

ordningsföreskrifterna för Borås kommun, 7 §, st. 2, 3; där följande framgår; 

 

Störande buller, fyrverkerier m.m. 

 

Enligt 3 kap 7 § ordningslagen får pyrotekniska varor inte utan tillstånd av 

Polismyndigheten, om användning med hänsyn till tidpunkten, platsens 

belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon 

beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. 

 

Raketer och andra pyrotekniska varor får inte införas av åskådare på 

kommunala idrottsarenor under pågående arrangemang. 

 

Inget av förhållandena som redovisats ovan i ärendet har förändrats sedan 

frågan behandlades av Kommunfullmäktige den 2017-05-18. Kommunstyrelsen 

föreslår Kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

 

Kommunstyrelsen tillstyrker motionen. Kommunstyrelsen uppdras vidare att 

revidera kommunens allmänna föreskrifter där lämpliga platser i centrala Borås 

pekas ut för brukandet av fyrverkerier.                

 



Borås Stad 
  Sida 

3(3) 

 

 

Beslutsunderlag 

1. Motion av Andreas Exner (SD) och Anders Alftberg (SD): Styr upp 

användandet av Fyrverkerier!  

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Ingen expediering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Exner (SD)   

Kommunalråd   
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Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på motion av Crister Spets (SD), Andreas 
Bäckman (SD), Patric Silfverklinga (SD), Tony 
Strandgård CSD), Leif Häggblom (SD) och Björn 
Qvarnström (SD) om tillstånd för tiggeri 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen besvaras.            

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

 Christer Spetz (SD), Andreas Bäckman (SD) Patric Silverklinga (SD), Tony 
Strandgård (SD) Leif Häggblom (SD) och Björn Qvarnström (SD) har till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2015-10-20 inkommit med en motion 
rörande frågor kring tillstånd för tiggeri, Dnr 2015/KS 00701. 
I motionen föreslås; 

- Att Borås Stad inför personliga tillstånd för tiggeri,
pengainsamling, tidningsförsäljning och liknande aktiviteter,

- Att tillstånd specificerar geografisk plats för aktiviteten, alltid ska
kunna uppvisas på anmodan samt att tillstånden är tidsbestämda
på högst 3 månader,

- Att Borås Stad före utfärdandet av tillstånd inhämtar yttrande
från eventuella företag som blir berörda av dylika aktiviteter.

Enligt ordningslagen får kommuner meddela de lokala föreskrifter för 
kommunen eller del av kommunen som behövs för att upprätthålla den 
allmänna ordningen på offentlig plats. Detta så länge föreskrifterna gäller 
förhållanden som inte är reglerade i annan lag, eller författning och inte lägger 
onödigt tvång på allmänheten eller annars gör obefogade inskränkningar i den 
enskildes frihet.  

Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt att passiv penninginsamling (tiggeri) 
på offentlig plats är en sådan företeelse som får regleras genom lokala 
ordningsföreskrifter. En föreskrift om det får emellertid inte ges ett större 

Bilaga till § 215 Svar på motion av Crister Spets (SD), Andreas Bäckman (SD), Patric Silfverklinga (SD), Tony 
Strandgård (SD), Leif Häggblom (SD) och Björn Qvarnström (SD) om tillstånd för tiggeri
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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.(Se nedan HFD 2018 ref. 75.)  
 
Om en kommun fattar beslut om att det ska krävas tillstånd till tiggeri/passiv 
pengainsamling inom vissa områden, så är det polismyndigheten, inte 
kommunen, som utfärdar tillstånd.  Vidare är det bara polismyndigheten som 
har rätt att kontrollera tillstånd och som har rätt att avvisa personer utan sådant 
tillstånd. 
 
Beträffande gatuförsäljning och liknande aktiviteter regleras ianspråktagandet av 
offentlig plats i ordningslagen 3:1. Enligt lagen behövs inte tillstånd till sådan 
försäljning om platsen används bara tillfälligt och i obetydlig omfattning och 
utan att inkräkta på någon annans tillstånd. 
 
En kommun kan reglera passiv penninginsamling (tiggeri) på vissa platser inom 
kommunen på två sätt, antingen genom ett förbud eller genom att införa 
tillståndsplikt vad gäller sådan insamling. Dock krävs det för en sådan reglering 
att störningen är faktisk eller kan antas vara ett problem. 
 
Huruvida tiggeri och s.k. passiv pengainsamling, som eventuellt förekommer 
inom Borås kommuns gränser, utgör en störning (alternativt riskerar att utgöra 
en störning) av ordningen och om det därför är lämpligt att införa ett förbud är 
i huvudsak en bedömningsfråga. Idag är det långt färre personer som bedriver 
tiggeri/passiv penninginsamling än som tidigare varit fallet. Anledningen till det 
kan vara flera, där en av anledningarna kan vara kontantbrist. När nu 
samhällsutvecklingen lett till att kontanter utgör ett mindre vanligt 
betalningsmedel finns det mindre incitament för den enskilde att bedriva passiv 
penninginsamling. Idag är kontanter som betalningsmedel allt ovanligare till 
förmån för andra betalsätt såsom bankkort och swish. Med hänvisning till att 
tiggeri/passiv penninginsamling idag är en alltmer sällan förekommande 
företeelse i kommunen görs den bedömningen att den verksamhet som trots 
allt kan finnas varken kan sägas utgöra en störning av den allmänna ordningen 
eller att den riskerar att utgöra en störning. Mitt-S-samverkans grundhållning är 
att den som är i ekonomisk nöd ska ha möjlighet att be medmänniskor om 
hjälp, och att fattigdom ska bekämpas med andra medel än förbud mot passiv 
pengainsamling. Med hänvisning härtill föreslås att motionen avslås.      

 
Det är endast Polismyndigheten som har rätt att kontrollera tillstånd och som 
har rätt att avvisa personer utan sådant tillstånd. Polismyndigheten har vid 
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sådant ingripande kritiserats av Justitieombudsmannen 7139-2018 (JO). JO 
menar att för att polisen ska kunna avvisa en person som inte har ett giltigt 
tillstånd att tigga behöver den ha hindrat framkomligheten eller på något annat 
sätt varit störande för den allmänna ordningen eller säkerheten där. Det går inte 
att säga generellt om sådan insamling av pengar på en offentlig plats omfattas 
av ordningslagens huvudregel om tillståndskrav, utan en bedömning måste 
göras i varje enskilt fall. 
 
Mot bakgrund av ovanstående kan det bli tandlöst att införa tillstånd för passiv 
penninginsamling/tiggeri därför föreslås att motionen besvaras.    
 

Ärendet i sin helhet 

Christer Spetz (SD), Andreas Bäckman (SD) Patric Silverklinga (SD), Tony 
Strandgård (SD) Leif Häggblom (SD) och Björn Qvarnström (SD) har till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2015-10-20 inkommit med en motion 
rörande frågor kring tillstånd för tiggeri. 

I motionen föreslås; 

- Att Borås Stad inför personliga tillstånd för tiggeri, pengainsamling, 
tidningsförsäljning och liknande aktiviteter, 

- Att tillstånd specificerar geografisk plats för aktiviteten, alltid ska kunna 
uppvisas på anmodan samt att tillstånden är tidsbestämda på högst 3 
månader, 

- Att Borås Stad före utfärdandet av tillstånd inhämtar yttrande från 
eventuella företag som blir berörda av dylika aktiviteter. 

 
Förutsättningar för att i lokala ordningsföreskrifter införa ett 
förbud mot tiggeri. 
 
I ordningslagen finns ordningsföreskrifter av mer allmän natur. Kommuner kan 
meddela ytterligare bestämmelser genom lokala ordningsföreskrifter, om de 
behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på en offentlig plats (3 kap. 
8 § ordningslagen och 1 § förordningen med bemyndigande för kommuner och 
länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen). 
Ordningsföreskrifterna får inte lägga onödigt tvång på allmänheten eller på 
något annat sätt göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet (se 3 kap. 
12 § ordningslagen). 
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Ett grundläggande krav på lokala ordningsföreskrifter är att de måste behövas 
för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats (Ordningslagen 3 
kap 8 §). Föreskrifterna får inte lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars 
göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. (Ordningslagen 3:12). 
Nedan utreds förutsättningarna för att införa ett förbud mot tiggeri i de lokala 
ordningsföreskrifterna samt frågan om tillståndsplikt för tiggeri. Slutligen finns 
ett stycke innehållande överväganden när det gäller bedömning av 
motionsförslagen. 
 
Den kommunala kompetensen  
 
En kommun ges möjlighet att inom vissa ramar meddela föreskrifter som gäller 
inom kommunen och som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen 
på offentlig plats. Under senare år har det förekommit en debatt på nationell 
nivå om denna föreskriftsrätt innefattar en möjlighet för en kommun att 
förbjuda tiggeri inom kommunens gränser.  Tidigare har praxis inneburit att det 
saknats möjlighet att förbjuda s.k. passiv insamling av pengar. Ett förbud mot 
tiggeri har av den anledningen inte kunnat regleras i en kommuns lokala 
ordningsföreskrifter. På senare tid har emellertid ny praxis tillkommit som lett 
till en förändrad rättstillämpning.  
 
Högsta förvaltningsdomstolens dom 
 
Högsta förvaltningsdomstolen har den 17 december 2018, i dom (HDF 2018 
ref. 75) prövat om Vellinge kommun har rätt att införa ett förbud mot passiv 
insamling av pengar (tiggeri) i de lokala ordningsföreskrifterna inom fem 
geografiskt avgränsade områden i kommunen. Av domen framgår att det är 
kommunerna själva som har att bedöma om en viss företeelse bör regleras 
genom lokala ordningsföreskrifter och att denna bedömning endast ska 
underkännas om det står klart att en ordningsföreskrift är för långtgående eller 
för ingripande på den aktuella platsen.  

  
Enligt domen kan ett förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) vara 
förenligt med ordningslagen om syftet med förbudet är att komma till rätta med 
vad som kan uppfattas som en störning av den allmänna ordningen och 
förbudet inte är för långtgående.  
 
Syfte att upprätthålla den allmänna ordningen 
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En kommunal föreskrift ska syfta till att upprätthålla ”den allmänna 
ordningen”. Avgörande är därvid att föreskriftens syfte ska vara att komma till 
rätta med eller förebygga någon typ av störning i det offentliga rummet. 
 
Penninginsamling på offentlig plats är en sådan företeelse som får regleras 
genom lokala ordningsföreskrifter. Det krävs generellt inte att kommunen 
måste visa att något har kommit att utgöra en störning av viss omfattning eller 
grad för att den aktuella företeelsen ska få regleras genom lokala föreskrifter. 
En kommun är således oförhindrad att i förebyggande syfte besluta olika 
ordningsföreskrifter avseende sådant som typiskt sett kan innebära störningar.  
 
Ordningsföreskriften måste begränsas till vissa områden 
Lokala ordningsföreskrifter får inte ges ett större geografiskt tillämpnings-
område än vad som är påkallat i det enskilda fallet. De områden där ett 
beteende förbjuds måste alltså begränsas till de platser där det störande 
beteendet faktiskt utgör, eller kan antas utgöra, en störning. Vidare måste 
förbudet begränsas till sådana tidpunkter då en reglering är påkallad. En 
föreskrift kan exempelvis vara berättigad nattetid men framstå som obefogad 
under dagtid. Likaså kan vissa föreskrifter anses påkallade under viss årstid, 
men vara obehövliga under annan tid på året.  
 
Ett förbud får inte heller lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars 
innebära obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.  
 
Frågan om tillståndsplikt 
 
I motionen föreslås att kommunen ska införa ett krav på tillståndsplikt för 
tiggeri, pengainsamling, tidningsförsäljning och liknande aktiviteter och att 
tillstånden specificerar geografisk plats för aktiviteten, att tillstånd alltid ska 
kunna uppvisas på anmodan samt att tillstånden är tidsbestämda på högst 3 
månader. Slutligen framställer motionärerna yrkandet att Borås Stad, före 
utfärdandet av tillstånd, inhämtar yttrande från eventuella företag som blir 
berörda av dylika aktiviteter. Frågan om föreslagna tillstånd för dels 
tidningsförsäljning och liknande aktiviteter, dels frågan om tillstånd för att 
bedriva passiv penninginsamling/tiggeri, utreds var för sig nedan. 

 
Tillstånd - tidningsförsäljning och liknande aktiviteter 
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Enligt ordningslagen 3:1 krävs det tillstånd för den som ska sälja något på 
offentlig plats. Tillstånd ges av polisen. Tillstånd behövs dock inte om platsen 
bara används tillfälligt och i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på 
någon annans tillstånd. Tillståndsbestämmelserna innebär att det är tillåtet att 
exempelvis sälja eget hantverk, att sälja tidningar, böcker, majblommor, 
blommor eller annan försäljning, så länge verksamheten tar så obetydligt av 
stadens yta i anspråk att de inte klassas som ”användande av offentlig plats. 

 
Tillstånd - passiv pengainsamling/tiggeri 

 
Beslut om att tillstånd krävs för passiv pengainsamling inom vissa områden kan 
fattas av en kommun och införas i kommunens lokala ordningsföreskrifter. 
Om en kommun fattar beslut om att det ska krävas tillstånd till tiggeri/passiv 
pengainsamling inom vissa områden, så är det polismyndigheten, inte 
kommunen, som utfärdar sådana tillstånd. Vidare är det bara Polismyndigheten 
som har rätt att kontrollera tillstånd och som har rätt att avvisa personer utan 
sådant tillstånd. 
 
Eskilstuna kommun har, som första kommun i landet, från den 1 augusti 2019 
beslutat om tillståndsplikt för passiv penninginsamling (tiggeri) på vissa platser i 
staden. Tillstånden kostar 250 kronor och ansökan görs hos polismyndighet 
som är det organ som har att fatta beslut om tillstånden. Varje ansökan om 
tillstånd till passiv penninginsamling (tiggeri) bedöms utifrån ordning och 
säkerhet på den aktuella platsen. Giltighetstiden för tillstånden är maximalt tre 
månader. Om någon utövar passiv pengainsamling (tiggeri) utan tillstånd är det 
polisens sak att kontrollera och eventuellt att avvisa personen från platsen. Vid 
upprepade förseelser kan polisen bötfälla personen. Konsekvenser av att 
försöka reglera den passiva penninginsamlingen har rapporterats. Eskilstuna 
kommun har några veckor efter införd tillståndsplikt fått erfara att personer 
som tigger har utsatts för hotfulla situationer. Privatpersoner har både försökt 
avvisa tiggarna och krävt att dessa visar upp sina tillstånd. Detta har uppgivits 
även ha skett på platser där det varit tillåtet att tigga utan tillstånd. 

 
 
Övervägande  
 
En kommun kan reglera passiv penninginsamling (tiggeri) på vissa platser inom 
kommunen på två sätt, antingen genom ett förbud eller genom att införa 
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tillståndsplikt vad gäller sådan insamling. Dock krävs det för en sådan reglering 
att störningen är faktisk eller kan antas vara ett problem. 
 
Huruvida tiggeri och s.k. passiv pengainsamling som eventuellt förekommer 
inom Borås kommuns gränser utgör en störning (alternativt riskerar att utgöra 
en störning) av ordningen och om det därför är lämpligt att införa ett förbud är 
i huvudsak en bedömningsfråga.  

Idag är det långt färre personer som bedriver tiggeri/passiv penninginsamling 
än som tidigare varit fallet. Anledningen till det kan vara flera, där en av 
anledningarna kan vara kontantbrist. När nu samhällsutvecklingen lett till att 
kontanter utgör ett mindre vanligt betalningsmedel finns det mindre incitament 
för den enskilde att bedriva passiv penninginsamling. Idag har kontanter som 
betalningsmedel blivit allt ovanligare till förmån för andra betalsätt såsom 
bankkort och swish. Med hänvisning till att tiggeri/passiv penninginsamling 
idag är en alltmer sällan förekommande företeelse i kommunen görs den 
bedömningen att den verksamhet som trots allt kan finnas varken kan sägas 
utgöra en störning av den allmänna ordningen eller att den riskerar att utgöra en 
störning. Mitt-S-samverkans grundhållning är att den som är i ekonomisk nöd 
ska ha möjlighet att be medmänniskor om hjälp, och att fattigdom ska 
bekämpas med andra medel än förbud mot passiv pengainsamling. Med 
hänvisning härtill föreslås att motionen avslås.   

Under senare tid har den så kallade Eskilstunamodellen uppmärksammats. Den 
innebär i korthet att den som vill ägna sig åt passiv pengainsamling på vissa håll 
i staden måste söka ett avgiftsbelagt tillstånd hos polisen. En sådan ordning är 
dock problematisk av flera skäl och legitimerar på ett olyckligt sätt tiggeri som 
försörjning i Sverige. 
 
Det är endast Polismyndigheten som har rätt att kontrollera tillstånd och som 
har rätt att avvisa personer utan sådant tillstånd. Polismyndigheten har vid 
sådant ingripande kritiserats av Justitie ombudsmannen 7139-2018 (JO). JO 
menar att för att polisen ska kunna avvisa en person som inte har ett giltigt 
tillstånd att tigga behöver den ha hindrat framkomligheten eller på något annat 
sätt varit störande för den allmänna ordningen eller säkerheten där. Det går inte 
att säga generellt om sådan insamling av pengar på en offentlig plats omfattas 
av ordningslagens huvudregel om tillståndskrav, utan en bedömning måste 
göras i varje enskilt fall. 
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Mot bakgrund av ovanstående kan det bli tandlöst att införa tillstånd för passiv 
penninginsamling/tiggeri därför föreslås att motionen besvaras.    
 

Beslutsunderlag 

1. Motion om tillstånd för tiggeri.   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Crister Spets, Andreas Bäckman, Patric Silfverklinga, Tony Strandgård, Leif 
Häggblom och Björn Qvarnström. 
 
 
Allianspartierna i Borås  
 
Moderaterna  Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson  
 



Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(6) 

Datum 

2022-05-23 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2015-00701 109 

Kommunfullmäktige 

Svar på motion av Crister Spets (SD), Andreas 

Bäckman (SD), Patric Silfverklinga (SD), Tony 

Strandgård CSD), Leif Häggblom (SD) och Björn 

Qvarnström (SD) om tillstånd för tiggeri 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen tillstyrkes. 

Kommunfullmäktige beslutar att de lokala ordningsföreskrifterna ska 

kompletteras med att passiv penninginsamling på offentlig plats kräver 

tillståndsplikt. 

Kommunstyrelsen uppdras att, efter dialog med fastighetsägare och 

näringslivet, fastställa de platser där tillståndsplikt ska införas.      

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

 Christer Spetz (SD), Andreas Bäckman (SD) Patric Silverklinga (SD), Tony 

Strandgård (SD) Leif Häggblom (SD) och Björn Qvarnström (SD) har till 

kommunfullmäktiges sammanträde 2015-10-20 inkommit med en motion 

rörande frågor kring tillstånd för tiggeri, Dnr 2015/KS 00701. 

I motionen föreslås; 

- Att Borås Stad inför personliga tillstånd för tiggeri,

pengainsamling, tidningsförsäljning och liknande aktiviteter,

- Att tillstånd specificerar geografisk plats för aktiviteten, alltid ska

kunna uppvisas på anmodan samt att tillstånden är tidsbestämda

på högst 3 månader,

- Att Borås Stad före utfärdandet av tillstånd inhämtar yttrande

från eventuella företag som blir berörda av dylika aktiviteter.

Enligt ordningslagen får kommuner meddela de lokala föreskrifter för 

kommunen eller del av kommunen som behövs för att upprätthålla den 

allmänna ordningen på offentlig plats. Detta så länge föreskrifterna gäller 

förhållanden som inte är reglerade i annan lag, eller författning och inte lägger 

onödigt tvång på allmänheten eller annars gör obefogade inskränkningar i den 

enskildes frihet.  

Bilaga till § 215 Svar på motion av Crister Spets (SD), Andreas Bäckman (SD), Patric Silfverklinga (SD), Tony 
Strandgård (SD), Leif Häggblom (SD) och Björn Qvarnström (SD) om tillstånd för tiggeri
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Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt att passiv penninginsamling (tiggeri) 

på offentlig plats är en sådan företeelse som får regleras genom lokala 

ordningsföreskrifter. En föreskrift om det får emellertid inte ges ett 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.(Se nedan HFD 2018 ref. 75.)  

 

Om en kommun fattar beslut om att det ska krävas tillstånd till tiggeri/passiv 

pengainsamling inom vissa områden, så är det polismyndigheten, inte 

kommunen, som utfärdar tillstånd.  Vidare är det bara polismyndigheten som 

har rätt att kontrollera tillstånd och som har rätt att avvisa personer utan sådant 

tillstånd. 

 

Beträffande gatuförsäljning och liknande aktiviteter regleras ianspråktagandet av 

offentlig plats i ordningslagen 3:1. Enligt lagen behövs inte tillstånd till sådan 

försäljning om platsen används bara tillfälligt och i obetydlig omfattning och 

utan att inkräkta på någon annans tillstånd. 

 

En kommun kan reglera passiv penninginsamling (tiggeri) på vissa platser inom 

kommunen på två sätt, antingen genom ett förbud eller genom att införa 

tillståndsplikt vad gäller sådan insamling. Dock krävs det för en sådan reglering 

att störningen är faktisk eller kan antas vara ett problem. 

 

Huruvida tiggeri och s.k. passiv pengainsamling, som eventuellt förekommer 

inom Borås kommuns gränser, utgör en störning (alternativt riskerar att utgöra 

en störning) av ordningen och om det därför är lämpligt att införa ett förbud är 

i huvudsak en bedömningsfråga.  

 

Tiggeri minskar incitamentet för individer att söka alternativa vägar till 

försörjning, och cementerar därigenom en fortsatt fattigdom och utanförskap. 

Många platser används även frekvent, varvid de inte rör sig om någon tillfällig 

omfattning. 

 

Polismyndigheten har även kunnat fastställa att forcerat tiggeri förekommer i 

samband med människohandel, där olika nätverk tvingat över 40 personer till 

att tigga. Man har även använt sig av olika bestraffningsmetoder, som till 

exempel misshandel, för att tvinga människor att tigga. 

 

Mot denna bakgrund är det rimligt att kommunen inför tillståndsplikt för passiv 

penninginsamling, dels i ett led att lättare kunna identifiera de människor som 

är i behov av stöd från kommunala insatser, dels underlätta för rättsväsendet att 

identifiera nätverk som tvingar människor till tiggeri. Men i första rummet, att 

tillsäkra ordningen i det offentliga rummet. 
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Ärendet i sin helhet 

Christer Spetz (SD), Andreas Bäckman (SD) Patric Silverklinga (SD), Tony 

Strandgård (SD) Leif Häggblom (SD) och Björn Qvarnström (SD) har till 

kommunfullmäktiges sammanträde 2015-10-20 inkommit med en motion 

rörande frågor kring tillstånd för tiggeri. 

I motionen föreslås; 

- Att Borås Stad inför personliga tillstånd för tiggeri, pengainsamling, 

tidningsförsäljning och liknande aktiviteter, 

- Att tillstånd specificerar geografisk plats för aktiviteten, alltid ska kunna 

uppvisas på anmodan samt att tillstånden är tidsbestämda på högst 3 

månader, 

- Att Borås Stad före utfärdandet av tillstånd inhämtar yttrande från 

eventuella företag som blir berörda av dylika aktiviteter. 

 

Förutsättningar för att i lokala ordningsföreskrifter införa ett 

förbud mot tiggeri. 

 

I ordningslagen finns ordningsföreskrifter av mer allmän natur. Kommuner kan 

meddela ytterligare bestämmelser genom lokala ordningsföreskrifter, om de 

behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på en offentlig plats (3 kap. 

8 § ordningslagen och 1 § förordningen med bemyndigande för kommuner och 

länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen). 

Ordningsföreskrifterna får inte lägga onödigt tvång på allmänheten eller på 

något annat sätt göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet (se 3 kap. 

12 § ordningslagen). 

 

Ett grundläggande krav på lokala ordningsföreskrifter är att de måste behövas 

för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats (Ordningslagen 3 

kap 8 §). Föreskrifterna får inte lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars 

göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. (Ordningslagen 3:12). 

Nedan utreds förutsättningarna för att införa ett förbud mot tiggeri i de lokala 

ordningsföreskrifterna samt frågan om tillståndsplikt för tiggeri. Slutligen finns 

ett stycke innehållande överväganden när det gäller bedömning av 

motionsförslagen. 

 

Den kommunala kompetensen  

 

En kommun ges möjlighet att inom vissa ramar meddela föreskrifter som gäller 

inom kommunen och som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen 

på offentlig plats. Under senare år har det förekommit en debatt på nationell 

nivå om denna föreskriftsrätt innefattar en möjlighet för en kommun att 

förbjuda tiggeri inom kommunens gränser.  Tidigare har praxis inneburit att det 

saknats möjlighet att förbjuda s.k. passiv insamling av pengar. Ett förbud mot 
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tiggeri har av den anledningen inte kunnat regleras i en kommuns lokala 

ordningsföreskrifter. På senare tid har emellertid ny praxis tillkommit som lett 

till en förändrad rättstillämpning.  

 

Högsta förvaltningsdomstolens dom 

 

Högsta förvaltningsdomstolen har den 17 december 2018, i dom (HDF 2018 

ref. 75) prövat om Vellinge kommun har rätt att införa ett förbud mot passiv 

insamling av pengar (tiggeri) i de lokala ordningsföreskrifterna inom fem 

geografiskt avgränsade områden i kommunen. Av domen framgår att det är 

kommunerna själva som har att bedöma om en viss företeelse bör regleras 

genom lokala ordningsföreskrifter och att denna bedömning endast ska 

underkännas om det står klart att en ordningsföreskrift är för långtgående eller 

för ingripande på den aktuella platsen.  

  

Enligt domen kan ett förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) vara 

förenligt med ordningslagen om syftet med förbudet är att komma till rätta med 

vad som kan uppfattas som en störning av den allmänna ordningen och 

förbudet inte är för långtgående.  

 

Syfte att upprätthålla den allmänna ordningen 

En kommunal föreskrift ska syfta till att upprätthålla ”den allmänna 

ordningen”. Avgörande är därvid att föreskriftens syfte ska vara att komma till 

rätta med eller förebygga någon typ av störning i det offentliga rummet. 

 

Penninginsamling på offentlig plats är en sådan företeelse som får regleras 

genom lokala ordningsföreskrifter. Det krävs generellt inte att kommunen 

måste visa att något har kommit att utgöra en störning av viss omfattning eller 

grad för att den aktuella företeelsen ska få regleras genom lokala föreskrifter. 

En kommun är således oförhindrad att i förebyggande syfte besluta olika 

ordningsföreskrifter avseende sådant som typiskt sett kan innebära störningar.  

 

Ordningsföreskriften måste begränsas till vissa områden 

Lokala ordningsföreskrifter får inte ges ett större geografiskt tillämpnings-

område än vad som är påkallat i det enskilda fallet. De områden där ett 

beteende förbjuds måste alltså begränsas till de platser där det störande 

beteendet faktiskt utgör, eller kan antas utgöra, en störning. Vidare måste 

förbudet begränsas till sådana tidpunkter då en reglering är påkallad. En 

föreskrift kan exempelvis vara berättigad nattetid men framstå som obefogad 

under dagtid. Likaså kan vissa föreskrifter anses påkallade under viss årstid, 

men vara obehövliga under annan tid på året.  

 

Ett förbud får inte heller lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars 

innebära obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.  
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Frågan om tillståndsplikt 

 

I motionen föreslås att kommunen ska införa ett krav på tillståndsplikt för 

tiggeri, pengainsamling, tidningsförsäljning och liknande aktiviteter och att 

tillstånden specificerar geografisk plats för aktiviteten, att tillstånd alltid ska 

kunna uppvisas på anmodan samt att tillstånden är tidsbestämda på högst 3 

månader. Slutligen framställer motionärerna yrkandet att Borås Stad, före 

utfärdandet av tillstånd, inhämtar yttrande från eventuella företag som blir 

berörda av dylika aktiviteter. Frågan om föreslagna tillstånd för dels 

tidningsförsäljning och liknande aktiviteter, dels frågan om tillstånd för att 

bedriva passiv penninginsamling/tiggeri, utreds var för sig nedan. 

 

Tillstånd - tidningsförsäljning och liknande aktiviteter 

 

Enligt ordningslagen 3:1 krävs det tillstånd för den som ska sälja något på 

offentlig plats. Tillstånd ges av polisen. Tillstånd behövs dock inte om platsen 

bara används tillfälligt och i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på 

någon annans tillstånd. Tillståndsbestämmelserna innebär att det är tillåtet att 

exempelvis sälja eget hantverk, att sälja tidningar, böcker, majblommor, 

blommor eller annan försäljning, så länge verksamheten tar så obetydligt av 

stadens yta i anspråk att de inte klassas som ”användande av offentlig plats. 

 

Tillstånd - passiv pengainsamling/tiggeri 

 

Beslut om att tillstånd krävs för passiv pengainsamling inom vissa områden kan 

fattas av en kommun och införas i kommunens lokala ordningsföreskrifter. 

Om en kommun fattar beslut om att det ska krävas tillstånd till tiggeri/passiv 

pengainsamling inom vissa områden, så är det polismyndigheten, inte 

kommunen, som utfärdar sådana tillstånd. Vidare är det bara Polismyndigheten 
som har rätt att kontrollera tillstånd och som har rätt att avvisa personer utan 

sådant tillstånd. 

 

Eskilstuna kommun har, som första kommun i landet, från den 1 augusti 2019 

beslutat om tillståndsplikt för passiv penninginsamling (tiggeri) på vissa platser i 

staden. Tillstånden kostar 250 kronor och ansökan görs hos polismyndighet 

som är det organ som har att fatta beslut om tillstånden. Varje ansökan om 

tillstånd till passiv penninginsamling (tiggeri) bedöms utifrån ordning och 

säkerhet på den aktuella platsen. Giltighetstiden för tillstånden är maximalt tre 

månader. Om någon utövar passiv pengainsamling (tiggeri) utan tillstånd är det 

polisens sak att kontrollera och eventuellt att avvisa personen från platsen. Vid 

upprepade förseelser kan polisen bötfälla personen. Konsekvenser av att 

försöka reglera den passiva penninginsamlingen har rapporterats. Eskilstuna 

kommun har några veckor efter införd tillståndsplikt fått erfara att personer 

som tigger har utsatts för hotfulla situationer.  
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Övervägande  

 

En kommun kan reglera passiv penninginsamling (tiggeri) på vissa platser inom 

kommunen på två sätt, antingen genom ett förbud eller genom att införa 

tillståndsplikt vad gäller sådan insamling. Dock krävs det för en sådan reglering 

att störningen är faktisk eller kan antas vara ett problem. 

 

Huruvida tiggeri och s.k. passiv pengainsamling, som eventuellt förekommer 

inom Borås kommuns gränser, utgör en störning (alternativt riskerar att utgöra 

en störning) av ordningen och om det därför är lämpligt att införa ett förbud är 

i huvudsak en bedömningsfråga.  

 

Tiggeri minskar incitamentet för individer att söka alternativa vägar till 

försörjning, och cementerar därigenom en fortsatt fattigdom och utanförskap. 

Många platser används även frekvent, varvid de inte rör sig om någon tillfällig 

omfattning. 

 

Polismyndigheten har även kunnat fastställa att forcerat tiggeri förekommer i 

samband med människohandel, där olika nätverk tvingat över 40 personer till 

att tigga i ett enskilt fall. Man har även använt sig av olika bestraffningsmetoder, 

som till exempel misshandel, för att tvinga människor att tigga. 

 

Mot denna bakgrund är det rimligt att kommunen inför tillståndsplikt för passiv 

penninginsamling, dels i ett led att lättare kunna identifiera de människor som 

är i behov av stöd från kommunala insatser, dels underlätta för rättsväsendet att 

identifiera nätverk som tvingar människor till tiggeri. Men i första rummet, att 

tillsäkra ordningen i det offentliga rummet. 

Beslutsunderlag 

1. Motion om tillstånd för tiggeri.   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Crister Spets, Andreas Bäckman, Patric Silfverklinga, Tony Strandgård, 

Leif Häggblom och Björn Qvarnström. 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

 

Andreas Exner (SD) 

Kommunalråd 

 

 



Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(6) 

Datum 
2022-05-23 

Instans 
Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på motion av Krister Maconi (SD): Komplettering 
av lokal ordningsföreskrift. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Att förklara motionen besvarad 

Samt att uppdra Kommunstyrelsen utreda hur resultatet har blivit i de 
kommuner som har infört geografiskt avgränsat förbud mot tiggeri i sina lokala 
ordningsföreskrifter. 

Sammanfattning 
Krister Maconi (SD) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion 
rörande tiggeri, Dnr 2019-00053. 
I motionen föreslås;  

- Utred förutsättningarna för att i ordningsföreskrifterna inkludera ett
förbud mot tiggeri.

Enligt ordningslagen får kommuner meddela de lokala föreskrifter för 
kommunen eller del av kommunen som behövs för att upprätthålla den 
allmänna ordningen på offentlig plats. Detta så länge föreskrifterna gäller 
förhållanden som inte är reglerade i annan lag, eller författning och inte lägger 
onödigt tvång på allmänheten eller annars gör obefogade inskränkningar i den 
enskildes frihet.  

Tidigare har praxis inneburit att det saknats möjlighet att förbjuda s.k. passiv 
insamling av pengar. Ett förbud mot tiggeri har av den anledningen inte kunnat 
regleras i en kommuns lokala ordningsföreskrifter. På senare tid har emellertid 
ny praxis tillkommit som lett till en förändrad rättstillämpning.  

Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt att passiv penninginsamling (tiggeri) 
på offentlig plats är en sådan företeelse som får regleras genom lokala 
ordningsföreskrifter. En föreskrift om det får emellertid inte ges ett 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 

Bilaga till § 216 Svar på motion av Krister Maconi (SD): Komplettering av lokal ordningsföreskrift
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ett problem.(Se nedan HFD 2018 ref. 75.).   
 
En kommun kan således reglera passiv penninginsamling (tiggeri) på vissa 
platser inom kommunen på två sätt, antingen genom ett förbud eller genom att 
införa tillståndsplikt vad gäller sådan insamling. Dock krävs det för en sådan 
reglering att störningen är faktisk eller kan antas vara ett problem. 
 
Huruvida tiggeri och s.k. passiv pengainsamling, som eventuellt förekommer 
inom Borås kommuns gränser, utgör en störning (alternativt riskerar att utgöra 
en störning) av ordningen och om det därför är lämpligt att införa ett förbud är 
i huvudsak en bedömningsfråga.  
 
Idag är det långt färre personer som bedriver tiggeri/passiv penninginsamling 
än som tidigare varit fallet. Anledningen till det kan vara flera, där en av 
anledningarna kan vara kontantbrist. Samhällsutvecklingen har idag lett till att 
kontanter utgör ett mindre vanligt betalningsmedel och det finns därför av den 
anledningen mindre incitament för den enskilde att bedriva passiv 
penninginsamling. Idag är kontanter som betalningsmedel allt ovanligare till 
förmån för andra betalsätt såsom bankkort och swish. Med hänvisning till att 
tiggeri/passiv penninginsamling idag är en alltmer sällan förekommande 
företeelse i kommunen görs den bedömningen att den verksamhet som trots 
allt kan finnas, varken kan sägas utgöra en störning av den allmänna ordningen 
eller att den riskerar att utgöra en störning. Mitt-S-samverkans grundhållning är 
att den som är i ekonomisk nöd ska ha möjlighet att be medmänniskor om 
hjälp, och att fattigdom ska bekämpas med andra medel än förbud mot passiv 
pengainsamling. Motionen föreslås härmed anses besvarad.   
 
Utifrån dagens lagstiftning faller det på kommunen att reglera tiggeri i den 
lokala ordningsstadgan. Motionen yrkar på att utreda förutsättningar för att i de 
lokala ordningsföreskrifterna inkludera ett förbud mot tiggeri. En sådan 
utredning torde vara onödig, då det är klarlagt att en kommun får reglera det i 
sina lokala ordningsföreskrifter. Motionen är även i det avseendet besvarad. 
 
Ett antal kommuner har infört förbud om tiggeri i sina lokala 
ordningsföreskrifter. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en 
utredning som ska beskriva konsekvenser från andra kommuner i Sverige som 
redan infört tiggeriförbud, exempelvis i Bromölla, Ekerö, Staffanstorp, 
Sölvesborg, Lidingö, och Danderyd. 
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Ärendet i sin helhet 
Krister Maconi (SD) har till kommunfullmäktiges inkommit med en motion 
rörande tiggeri, Dnr 2019-00053. 

- I motionen föreslås; Utred förutsättningarna för att i 
ordningsföreskrifterna inkludera ett förbud mot tiggeri. 

 
Enligt ordningslagen får kommuner meddela de lokala föreskrifter för 
kommunen eller del av kommunen som behövs för att upprätthålla den 
allmänna ordningen på offentlig plats. Detta så länge föreskrifterna gäller 
förhållanden som inte är reglerade i annan lag, eller författning och inte lägger 
onödigt tvång på allmänheten eller annars gör obefogade inskränkningar i den 
enskildes frihet.  
 
Ett grundläggande krav på lokala ordningsföreskrifter är att de måste behövas 
för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats (Ordningslagen 3 
kap 8 §). Föreskrifterna får inte lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars 
göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. (Ordningslagen 3:12). 
Nedan utreds förutsättningarna för att införa ett förbud mot tiggeri i de lokala 
ordningsföreskrifterna. Slutligen finns ett stycke innehållande överväganden. 
 
 
Förutsättningar för att i lokala ordningsföreskrifter införa ett 
förbud mot tiggeri. 
 
Den kommunala kompetensen  
 
En kommun ges möjlighet att inom vissa ramar meddela föreskrifter som gäller 
inom kommunen och som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen 
på offentlig plats. Under senare år har det förekommit en debatt på nationell 
nivå om denna föreskriftsrätt innefattar en möjlighet för en kommun att 
förbjuda tiggeri inom kommunens gränser.  Tidigare har praxis inneburit att det 
saknats möjlighet att förbjuda s.k. passiv insamling av pengar. Ett förbud mot 
tiggeri har av den anledningen inte kunnat regleras i en kommuns lokala 
ordningsföreskrifter. På senare tid har emellertid ny praxis tillkommit som lett 
till en förändrad rättstillämpning.  
 
Högsta förvaltningsdomstolens dom 
 



Borås Stad 
  Sida 

4(6) 
 

 

Högsta förvaltningsdomstolen har den 17 december 2018, i dom (HDF 2018 
ref. 75) prövat om Vellinge kommun har rätt att införa ett förbud mot passiv 
insamling av pengar (tiggeri) i de lokala ordningsföreskrifterna inom fem 
geografiskt avgränsade områden i kommunen. Av domen framgår att det är 
kommunerna själva som har att bedöma om en viss företeelse bör regleras 
genom lokala ordningsföreskrifter och att denna bedömning endast ska 
underkännas om det står klart att en ordningsföreskrift är för långtgående eller 
för ingripande på den aktuella platsen.  

  
Enligt domen kan ett förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) vara 
förenligt med ordningslagen om syftet med förbudet är att komma till rätta med 
vad som kan uppfattas som en störning av den allmänna ordningen och 
förbudet inte är för långtgående.  
 
Syfte att upprätthålla den allmänna ordningen 
En kommunal föreskrift ska syfta till att upprätthålla ”den allmänna 
ordningen”. Avgörande är därvid att föreskriftens syfte ska vara att komma till 
rätta med eller förebygga någon typ av störning i det offentliga rummet. 
 
Penninginsamling på offentlig plats är en sådan företeelse som får regleras 
genom lokala ordningsföreskrifter. Det krävs generellt inte att kommunen 
måste visa att något har kommit att utgöra en störning av viss omfattning eller 
grad för att den aktuella företeelsen ska få regleras genom lokala föreskrifter. 
En kommun är således oförhindrad att i förebyggande syfte besluta olika 
ordningsföreskrifter avseende sådant som typiskt sett kan innebära störningar.  
 
 
Ordningsföreskriften måste begränsas till vissa områden 
Lokala ordningsföreskrifter får inte ges ett större geografiskt tillämpnings-
område än vad som är påkallat i det enskilda fallet. De områden där ett 
beteende förbjuds måste alltså begränsas till de platser där det störande 
beteendet faktiskt utgör, eller kan antas utgöra, en störning. Vidare måste 
förbudet begränsas till sådana tidpunkter då en reglering är påkallad. En 
föreskrift kan exempelvis vara berättigad nattetid men framstå som obefogad 
under dagtid. Likaså kan vissa föreskrifter anses påkallade under viss årstid, 
men vara obehövliga under annan tid på året.  
 
Ett förbud får inte heller lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars 
innebära obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.  
 



Borås Stad 
  Sida 

5(6) 
 

 

En kommun kan således reglera passiv penninginsamling (tiggeri) på vissa 
platser inom kommunen på två sätt, antingen genom ett förbud eller genom att 
införa tillståndsplikt vad gäller sådan insamling. Dock krävs det för en sådan 
reglering att störningen är faktisk eller kan antas vara ett problem. 
 
Övervägande  
 
Huruvida tiggeri och s.k. passiv pengainsamling som eventuellt förekommer 
inom Borås kommuns gränser utgör en störning (alternativt riskerar att utgöra 
en störning) av ordningen och om det därför är lämpligt att införa ett förbud är 
i huvudsak en bedömningsfråga.  
 
Idag är det långt färre personer som bedriver tiggeri/passiv penninginsamling 
än tidigare. Anledningen till det kan vara flera, där en av anledningarna kan vara 
kontantbrist. Samhällsutvecklingen har idag lett till att kontanter utgör ett 
mindre vanligt betalningsmedel och det finns därför av den anledningen mindre 
incitament för den enskilde att bedriva passiv penninginsamling. Idag har 
kontanter som betalningsmedel blivit allt ovanligare till förmån för andra 
betalsätt såsom bankkort och swish. Med hänvisning till att tiggeri/passiv 
penninginsamling idag är en alltmer sällan förekommande företeelse i 
kommunen görs den bedömningen att den verksamhet som trots allt kan finnas 
varken kan sägas utgöra en störning av den allmänna ordningen eller att den 
riskerar att utgöra en störning. Mitt-S-samverkans grundhållning är att den som 
är i ekonomisk nöd ska ha möjlighet att be medmänniskor om hjälp, och att 
fattigdom ska bekämpas med andra medel än förbud mot passiv 
pengainsamling. Med hänvisning härtill föreslås motionen förklarad besvarad. 
 
Tiggeri har ur ett historiskt perspektiv inte varit tillåtet i Sverige. Under en 
begränsad tid har tiggeri varit tillåtet utan att det blev ett stort och utbrett 
problem. Situationen har dock som en följd av bland annat den successiva 
utvidgningen av EU-samarbetet förändrats. 
 
Kommuner i Sverige har på egen hand reglerat tiggeriet genom lokala förbud i 
ordningsstadgan. Högsta förvaltningsdomstolen bekräftade i ett avgörande i 
december 2018 att en kommun under vissa förhållanden har möjlighet att 
genom lokala förbud hindra tiggeri på vissa avgränsade offentliga platser. 
Lokala tiggeriförbud riskerar dock att leda till att tiggeriet flyttar till andra 
platser i kommunen eller till andra kommuner. Lokala förbud innebär i 
praktiken att staten överlämnar ansvaret för en i grunden nationell fråga till 
kommunerna.  
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Kommunstyrelsen får uppdraget att komplettera genomförd utredning med 
beskrivning av konsekvenser av geografiskt avgränsat förbud mot tiggeri från 
kommuner i Sverige som redan infört tiggeriförbud, exempelvis i Bromölla, 
Ekerö, Staffanstorp, Sölvesborg, Lidingö, och Danderyd.  
 
Utifrån dagens lagstiftning faller det på kommunen att reglera tiggeri i den 
lokala ordningsstadgan. Motionen yrkar på att utreda förutsättningar för att i de 
lokala ordningsföreskrifterna inkludera ett förbud mot tiggeri. En sådan 
utredning torde vara onödig, då det är klarlagt att en kommun får reglera det i 
sina lokala ordningsföreskrifter. Motionen är även i det avseendet besvarad. 
 

Beslutsunderlag 
1. Motion: Komplettering av lokal ordningsföreskrift.   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Krister Maconi.  
 
 
 
För Allianspartierna i Borås 
 
 
Moderaterna  Kristdemokraterna 
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
 
 
 
 
 
 



Borås Stad 
Kommunstyrelsen 

2022-05-23 
Initiativärende 

En hållbar arbetsmiljö för Socialsekreterare 

Borås Stad tog under 2017 fram en handlingsplan för socialsekreterare inom Arbetslivsförvaltningen 

och Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, vars syfte var att stärka och utveckla Borås Stad som 

arbetsgivare för socialsekreterare. Detta under arbetsgruppen KAL. 

Handlingsplanen resulterade i att Borås Stad blev en mer attraktiv arbetsgivare. Dock har denna 

positiva utveckling avstannat. Situationen har i stället förvärrats för många av medarbetarna inom 

Borås Stad, där socialsekreterare inom vissa verksamhetsområden närmast flyr Borås Stad som 

arbetsgivare. Detta tvingar förvaltningarna till att hyra in konsulter, vars kostnad kraftigt överstiger 

kommunens kostnader om kompetensen funnits internt. Detta är inte hållbart. 

Mot denna bakgrund finner vi det högst angeläget att snarast påbörja en kartläggning av situationen 

för socialsekreterare samt initiera nya insatser för att förstärka arbetsmiljön för denna 

personalgrupp. Eventuella merkostnader som de nya insatserna skulle medföra, kan med fördel 

finansieras genom den sociala bufferten under Kommunstyrelsen.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna Kommunstyrelsen besluta, 

Att Kommunstyrelsen uppdrar stadsdirektören att kartlägga situationen för 

socialsekreterare inom Borås Stad, samt 

Att Kommunstyrelsen uppdrar stadsdirektören att föreslå nya åtgärder för att förbättra 

situationen för socialsekreterare inom Borås Stad. 

För Sverigedemokraterna, 

Andreas Exner (SD) 

Kommunalråd  

Bilaga till § 221 Initiativärende: En hållbar arbetsmiljö för Socialsekreterare
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SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-05-23 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00424 1.1.1.1 

Kommunfullmäktige 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på motion av Niklas Arvidsson (KD) och Lisa 
Berglund (KD): Inför ansvarskontrakt mellan skola, elev 
och vårdnadshavare 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Bifalla motionen        

Sammanfattning 
Niklas Arvidsson (KD) och Lisa Berglund (KD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2021-04-28 lämnat förslaget att införa ansvarskontrakt mellan 
skola, elev och vårdnadshavare. Ett ansvarskontrakt beskriver vad som är 
elevens ansvar och vad som är vårdnadshavarens respektive skolans ansvar för 
att möjliggöra en lyckad skolgång. Syftet är att öka elevernas måluppfyllelse, 
trivsel och trygghet.  

Motionen har skickats på remiss till Grundskolenämnden och Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, som båda avslår motionen.  

Båda nämnderna hänvisar till skollagens 4 kap. Där regleras elevers inflytande 
över utbildningen. Elever ska ges inflytande över utbildningen utifrån ålder och 
mognad. I samma kapitel framgår även att vårdnadshavare ska erbjudas 
möjlighet att ha inflytande och det ska finnas forum för samråd. 
Vårdnadshavarens inflytande över utbildning i gymnasieskolan nämns inte. 
Anledningen till det bedöms vara att eleven blir myndig under 
gymnasiestudierna. Elevens och skolans ansvar tydliggörs i skolans 
styrdokument och det bedöms inte vara nödvändigt att upprätta kontrakt som 
tydliggör ansvaret ytterligare.  

Malmö och Stockholm har valt att inte införa Ansvarskontrakt. Göteborgs Stad 
håller på att införa ett Förväntans dokument. Dokumentet är framtaget genom 
en omfattande dialogprocess med vårdnadshavare, elever, lärare. Dialogerna har 
utgått från ”vad kännetecknar god samverkan”. Dokumentet skrivs inte under, 
därför är det inte något kontrakt, utan ett underlag för dialog. 

Bilaga till § 222 Svar på motion av Niklas Arvidsson (KD) och Lisa Berglund (KD): Inför ansvarskontrakt mellan 
skola, elev och vårdnadshavare
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Inom Borås Stad finns insatser för föräldraskap och inom Socialt hållbart Borås 
och aktuellt målområde finns planer för utökat föräldraskapsstöd. Svarande 
nämnder hänvisar även till nationella strategin för stärkt föräldraskapsstöd. I 
strategin framgår det att förskola och skola ska skapa bästa möjliga 
förutsättningar för barn och elevers lärande och utveckling 
Det är bättre att utgå ifrån tillit och inställningen att skapa professionella goda 
relationer än kontrakt där man försöker reglera ansvar. Ett ansvarskontrakt kan 
svårligen fånga helheten i det som har betydelse i relationerna mellan elever, 
vårdnadshavare och skolan.  

Kommunstyrelsen bedömer att intentionen i motionen skulle kunna förtydliga 
respektive parts ansvar för en lyckad skolgång och föreslår Kommunfullmäktige 
att bifalla motionen. 

 

Beslutsunderlag 
1. Remiss – Motion: Inför ansvarskontrakt mellan skola, elev och 
vårdnadshavare 

2. GRN remissvar 
 
3. GVUN remissvar  
 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Grundskolenämnden 
2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
 

 

Kristdemokraterna  
 
Niklas Arvidsson  
 



Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 
Datum 

2022-05-23 
Instans 

Kommunstyrelsen 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på Initiativärende av Niklas Arvidsson (KD) och 
Annette Carlson (M) - Välkommen att bygga ut 
välfärden i Borås 

Kommunstyrelsens beslut 

Initiativärendet bifalls.       

Ärendet i sin helhet 

Niklas Arvidsson (KD och Annette Carlson (M) har vid KS sammanträde 
2019-04-23 lagt fram ovanstående Initiativärende. I ärendet beskrivs att ”Borås 
är en kommun som växer. I takt med att vår kommun växer ökar även behovet 
av att bygga ut de välfärdstjänster som erbjuds boråsarna. Borås Stad står de 
kommande åren inför omfattande investeringar i välfärden till exempel 
förskolor, skolor samt bostäder för äldre och funktionshindrade. För att klara 
av omfattningen av dessa investeringar är det viktigt att vi får hjälp av andra 
aktörer som vill och kan vara med och bygga ut välfärden i Borås. Vi välkomnar 
alla seriösa aktörer att anmäla sitt intresse för att bygga ut morgondagens 
välfärd i Borås. Hos oss möter ni en framåtsyftande kommun som är villiga att 
jobba konstruktivt med externa parter för att bygga en välfärd boråsarna kan 
lita på”.  

Förslaget till KS är att översända skrivelsen till privata aktörer inom välfärden, 
samt till fastighetsbolag med trygghetsboenden i Sverige. KS beslutade att 
remittera ärendet till Stadsledningskansliet. 

När det gäller privata aktörer som vill verka inom kommunala välfärdstjänster 
finns det etablerad lagstiftning som reglerar på vilket sätt detta kan ske bl.a. 
genom friskolor och LOV (Lagen om valfrihetssystem). När staden som 
huvudman bygger förskolor, skolor och äldreboenden sker detta uteslutande 
genom byggentreprenader som styrs av LOU (Lagen om offentlig 
upphandling). Dock är det viktigt att Borås Stad välkomnar seriösa aktörer och 
upprätthåller en bra relation, därav föreslås Kommunstyrelsen att bifalla 
initiativärendet. Kommunstyrelsen bedömer att det idag finns ett väletablerat 
och känt system att förhålla sig till.  

Bilaga till § 227 Svar på initiativärende av Niklas Arvidsson (KD) och Annette Carlson (M): Välkommen att bygga 
ut välfärden i Borås
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Beslutsunderlag 

1. KS-skrivelse 
2. Initiativärendet   
 

 

Allianspartierna i Borås  
 
Moderaterna  Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-05-23 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00761 214 

Kommunfullmäktige 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Antagande av detaljplan för Centrum, Morfeus 5 och 7 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Anta detaljplan för centrum, Morfeus 5 och 7, förutsatt att Kommunstyrelsens 
synpunkter om våningshöjd beaktas.         

Ärendet i sin helhet 
Planens syfte är att möjliggöra för ett högre bostadshus på 19-24 våningar eller 
alternativt fem våningar eller lägre, på den obyggda ytan öster om Knalletorget, 
ett tillskott på drygt 120 lägenheter i centrum. Syftet är också att skapa nya 
lokalytor i centrum och mer liv på Knalletorget. Torgets södra del ska lyftas 
upp för att ansluta bättre till Stadsbron, vilket kan ge ett bättre flöde för gång- 
och cykeltrafik mot Lilla Brogatan.  

Kommunstyrelsen bedömer att tidigare föreslagen våningshöjd om 19-24 
våningar skulle innebära en oacceptabel åverkan på stadsbilden. 
Kommunstyrelsen bedömer att ett hus om 1-5 våningar bättre skulle passa in i 
rutnätsstaden med omkringliggande bebyggelse. 

Kommunstyrelsen gav 2018-05-07 i beslut § 266 Samhällsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för Morfeus 5 och 7. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-06-28 i beslut § 179 att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-04-23 i beslut §143 att sända 
detaljplanen för samråd och planen var på samråd under perioden 18 maj - 21 
juni 2020. Inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-02-24 i beslut §46 att godkänna 
planen för granskning. Granskningstiden pågick 31 mars – 30 april 2021. 
Inkomna synpunkter har sammanställts i ett utlåtande. 

Bilaga till § 231 Antagande av detaljplan för Centrum, Morfeus 5 och 7
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Beslutsunderlag 
1. Samhällsbyggnadsnämndens beslut gällande detaljplan för Centrum, Morfeus 
5 med flera. BN 2017-1955, 2022-02-21 
2. Antagandehandlingar Plankarta, 2022-04-22 
3. Antagandehandlingar Illustrationskarta, 22-04-22 
4. Antagandehandlingar Planbeskrivning, 22-04-22   
 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 
 
 
 
Kristdemokraterna  
 
Niklas Arvidsson  
 



Initiativärende till Kommunstyrelsens sammanträde 2022-05-23: 

Initiativärende: Kommunstyrelsen bör ta ställning till ny trafikplan 

Under juni kommer Västtrafiks styrelse behandla förslag till ny trafikplan, som kommer att påverka 
kollektivtrafikens dragning genom Borås centrala delar. De föreslagna förändringarna i trafikplanen 
aviserades i en skrivelse till staden daterad 2022-05-18. Vänsterpartiet menar att det är rimligt att 
staden besvarar skrivelsen efter beslut i kommunstyrelsen. Frågan är av stor strategisk betydelse för 
Borås och stadens uppfattning om de förändringar som Västtrafik föreslå bör därför fastställas av 
kommunstyrelsen. 

Samtidigt som Västtrafik förbereder en ny trafikplan pågår vår egen utredning om framtidens 
kollektivtrafik i stadens centrala delar. Utöver detta pågår i Borås också infrastrukturarbeten som har 
inverkan på kollektivtrafiken i staden. Vänsterpartiets uppfattning är att Borås Stad ska meddela 
Västtrafik att beslut som påverkar kollektivtrafikens linjedragning i centrum bör invänta slutsatserna i 
den utredning som Borås genomför. 

Med anledning av detta föreslås kommunstyrelsen besluta: 

- Att kommunstyrelsen ska avge svar på ovan refererade skrivelse från Västtrafik

- Att Borås Stad meddelar Västtrafik att beslut om förändringar av kollektivtrafikens
linjedragning i stadens centrala delar bör invänta slutsatserna från stadens egen utredning

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 

Stefan Lindborg och Anne Rapinoja 

Bilaga till § 233 Initiativärende: Kommunstyrelsen bör ta ställning till ny trafikplan
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Datum 
2022-05-23 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00838 1.1.1.1 

Svar på motion av Annette Carlsson (M) och Mattias 
Karlsson (M): En motion för ökad trygghet - i hela 
Borås 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad. 

Kommunstyrelsen uppdras utreda var de trygghetsskapande resurserna 
används.         

Ärendet i sin helhet 
Annette Carlsson (M) och Mattias Karlsson (M) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde den 26 september 2019 lämnat in förslaget att Borås Stad ska vara 
en aktiv part i arbetet med trygghetsvandringar och grannsamverkan utanför 
kommunens centrala delar. Motionärerna framför också att en utredning 
genomförs för att redovisa var de trygghetsskapande resurserna används i syfte 
att säkerställa att resurser fördelas mer likvärdigt mellan kommunens olika 
delar. 

Motionen har skickats på remiss till Fritids-och folkhälsonämnden samt till 
Tekniska nämnden.     

Fritids- och folkhälsonämnden har yttrat sig i ärendet. De tillstyrker motionen 
samt att beslutssatsen ändras från; En utredning genomförs för att visa var de 
trygghetsskapande resurserna används i syfte att säkerställa att resurser fördelas 
mer likvärdigt mellan kommunens olika delar, till; En utredning genomförs för att 
visa var de trygghetsskapande resurserna används.  

Tekniska nämnden har yttrat sig avseende det fjärde stycket i motionen. 
Nämnden anser att de inom Borås centrala delar utför ett kontinuerligt och 
aktivt arbete för att skapa trygghet och att sanera klotter men att nämndens 
ansvar är mer begränsat i serviceorterna eftersom till exempel 
trafiksäkerhetsåtgärder vilar på andra väghållare, framför allt Trafikverket. 
Enligt nämnden genomförs trygghetsskapande arbete i serviceorterna utifrån 
bedömt behov och ekonomiska förutsättningar.  

Bilaga till § 234 Svar på motion av Annette Carlsson (M) och Mattias Karlsson (M): En motion för ökad trygghet 
- i hela Borås
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Kommunstyrelsen ställningstagande 
Kommunstyrelsen anser att remitterade nämnder uppfyller det ansvar som 
åvilar dem inom de områden som anges i motionen samt instämmer i Fritid- 
och folkhälsonämnden att en utredning genomförs för att visa var de 
trygghetsskapande resurserna används. 

Beslutsunderlag 
1. Fritids- och folkhälsonämndens yttrande 
2. Tekniska nämndens yttrande   
 

För Allianspartierna i Borås 
 
 
Moderaterna  Kristdemokraterna 
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
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SVAR PÅ MOTION 
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Datum 
2022-05-23 

Instans 
Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på motion av Annette Carlsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD): Ansök om LOV-3-område vid 
Resecentrum 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Bifalla Motionen.  

Ärendet i sin helhet 
Annette Carlsson (M) och Niklas Arvidsson (KD) har vid 
Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-18 lämnat in förslaget att Borås 
Stad ska till Polismyndigheten ansöka om paragraf 3-område vid och kring 
Borås Resecentrum samt upphandla ordningsvakter för detta ändamål och att 
följeforskning av arbetet med ordningsvakter ska ske.       

Under slutet av 2020 noterades en ökning av ordningsstörningar och 
brottslighet vid och kring Resecentrum. I samråd med lokalpolisområde Borås 
initierades en ökad polisnärvaro på platsen samt under början av 2021 bildades 
en samverkansgrupp med fokus på Resecentrum. I samverkansgruppen deltog 
förutom relevanta förvaltningar i Borås stad och polisen representanter från 
Västtrafik och Nobina med uppdraget att öka närvaron och tryggheten på 
platsen.  

I juni 2021 har kamerabevakning påbörjats vid Resecentrum. Förutom 
Resecentrums lokaler kamerabevakas hela stationsområdet och närliggande 
parkering som hör till stationsområdet.   

Efter sommaren 2021 har ordningsstörningar minskat och brottsligheten har 
inte ökat på platsen och i september 2021 har samverkansgruppen avvecklats. 
Dock ingår Västtrafik i det kontinuerliga EST-arbetet (Effektiv samverkan för 
trygghet). I början av november 2021 har Arbetslivsförvaltningens 
Centrumvärdar påbörjat sitt arbete och närvaron i Borås centrum, bland annat 
vid och omkring Resecentrum. 

Lokalpolisområdet har observerat att en del av de ordningsstörningar som var 
vid Resecentrum nu har flyttats till andra platser i centrum och i närliggande 

Bilaga till § 235 Svar på motion av Annette Carlsson (M) och Niklas Arvidsson (KD): Ansök om LOV-3-område 
vid Resecentrum
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områden och trygghetsskapande åtgärder och aktiviteter genomförs i 
samverkan på dessa platser.  

Ordningsstörningar och brottsligheten är ständigt föränderlig avseende platser 
och geografiska områden. Det kräver att det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet måste vara flexibelt och följsamt till utvecklingen 
vilket kräver bra och kontinuerliga lägesbilder och omprioriteringar. 

Ett LOV-3 område är geografiskt avgränsat och där ordningsvakter har 
befogenheter. Ordningsvakter kan därför inte flyttas till andra geografiska 
områden som inte är LOV-3 områden om behov uppstår på andra platser.  

Som tidigare beskrivit är ordningsstörningar och brottslighet ständigt 
geografiskt föränderlig och för närvarande bedöms läget vara stabilt vid och 
kring Resecentrum. Den pågående kamerabevakningen och närvaron av 
centrumvärdar samt trygghetsvärdar från Västtrafik bedöms vara relevanta 
trygghetsskapande åtgärder vid Resecentrum. 

Det är angeläget att Borås Stad ansöker om ett så kallat LOV 3§ då 
ordningsvakter kan fungera som ett komplement till Polismyndighetens insatser 
på specifika områden. Resecentrum är ett sådant område som har beskrivits 
som särskilt utsatt och där Västtrafik har utryckt att de vill förstärka med 
ordningsvakter. Med anledning av ovanstående föreslås att motionen bifalls. 

 

 

Allianspartierna i Borås  
 
Moderaterna  Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson  
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2022-05-23 

Instans 
Kommunstyrelsen 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på initiativärende av Annette Carlson (M), Mattias 
Danielsson (C), Morgan Hjalmarsson (L) och Falco 
Güldenpfennig (KD): Initiativ för ett tryggare Borås 

Kommunstyrelsens beslut 
Initiativärendet bifalls.       

Sammanfattning 
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Mattias Danielsson (C) och 
Falco Güldenpfenning (KD) har ingivit ett initiativärende för ett tryggare Borås. 
Initiativtagarna menar att trygghet utgör den yttersta grunden för att stadens 
invånare ska kunna leva ett gott liv och eftersom polisen med sina nuvarande 
resurser inte fullt ut klarar uppdraget att upprätthålla lag och ordning menar 
initiativtagarna att ordningsvakter skulle utgöra ett komplement till polisens 
ordinarie bemanning. En förutsättning för att ordningsvakter ska kunna verka 
inom ett område är att det är bedömt som ett så kallat LOV 3§ område.  

Lag (1980:578) om ordningsvakter (LOV) reglerar de som förordnas att som 
ordningsvakter medverkar till att upprätthålla allmän ordning. I LOV 2§ 
framgår att ordningsvakter får förordnas att tjänstgöra vid bland annat 
offentliga sammanställningar och allmänna sammankomster. Vid Borås 
Sommartorsdagar förordnas till exempel ordningsvakter med stöd av LOV 2§. 

Det som detta initiativärende avser regleras i LOV 3§ som är en undantagsregel 
som medger att ordningsvakter får förordnas att tjänstgöra även i annat fall än 
som avses i 2§. För att denna regel ska bli tillämplig krävs att det finns ett 
särskilt behov och att det är av särskild betydelse från allmän synpunkt. 

Sammanfattningsvis bedöms möjligheten att Borås Stad får tillstånd till ett så 
kallat LOV 3§ område i centrum där ordningsvakter kan verka som små. Dock 
är det viktigt att Borås Stad ansöker om ett så kallat LOV 3§ då ordningsvakter 
kan fungera som ett komplement till Polismyndighetens insatser på specifika 
platser. Med anledning av ovanstående föreslås att initiativärendet bifalls.  

Bilaga till § 236 Svar på initiativärende av Annette Carlson (M), Mattias Danielsson (C), Morgan Hjalmarsson (L) 
och Falco Güldenpfennig (KD): Initiativ för ett tryggare Borås
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Ärendet i sin helhet 
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Mattias Danielsson (C) och 
Falco Güldenpfenning (KD) har ingivit ett initiativärende för ett tryggare Borås 
till Kommunstyrelsen 2018-04-24. 

Initiativtagarna menar att trygghet utgör den yttersta grunden för att stadens 
invånare ska kunna leva ett gott liv och eftersom polisen med sina nuvarande 
resurser inte fullt ut klarar uppdraget att upprätthålla lag och ordning menar 
initiativtagarna att ordningsvakter skulle utgöra ett komplement till polisens 
ordinarie bemanning. En förutsättning för att ordningsvakter ska kunna verka 
inom ett område är att det är bedömt som ett så kallat LOV 3§ område.  

Det framhålls även i initiativärendet att trygghet även är en fråga om goda 
villkor för näringslivet. I den av Svenskt Näringslivs undersökning om det 
lokala näringslivsklimatet uppgav 56,56 procent att de upplevde problem med 
brottslighet och att problemen blivit värre. För att bedriva ett långsiktigt och 
framgångsrikt arbete för att stävja kriminalitet och otrygghet behövs enligt 
initiativtagarna en tydlig kartläggning av hur behoven faktiskt ser ut. Det 
genomförs regelbundna trygghetsundersökningar mot invånare men däremot 
inga motsvarande undersökningar har gjorts gentemot lokala näringsidkare. 

Initiativtagarna menar att genom att verka för att tillåta ordningsvakter i 
centrum bidrar Borås Stad till det gemensamma arbetet för ett tryggare Borås 
samt med årliga trygghetsundersökningar riktade mot näringslivet skapas också 
bättre förutsättningar för kommunens fortsatta trygghetsarbete och för såväl 
näringslivet som stadens växtkraft. 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att ge förvaltningen i uppdrag att verka för att 
de delar av centrala Borås, som är särskilt utsatta för kriminalitet eller präglade av otrygghet, 
görs till LOV-3 område samt att en trygghetsmätning riktad mot företag ska göras 
regelbundet och att resultatet redovisas till Kommunstyrelsen tillsammans med tillhörande 
analys. 

 

Utredning LOV 3§ område 
Lag (1980:578) om ordningsvakter (LOV) reglerar de som förordnas att som 
ordningsvakter medverkar till att upprätthålla allmän ordning. I LOV 2§ 
framgår att ordningsvakter får förordnas att tjänstgöra vid bland annat 
offentliga sammanställningar och allmänna sammankomster. Vid Borås 
Sommartorsdagar förordnas till exempel ordningsvakter med stöd av LOV 2§. 
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I LOV 2a och 2b §§ framgår att ordningsvakter får förordnas att tjänstgöra vid 
säkerhetskontroller i domstolar och vid säkerhetskontroller vid offentliga 
sammanträden i kommuner och landsting. 

Det som detta initiativärende avser regleras i LOV 3§ som är en undantagsregel 
som medger att ordningsvakter får förordnas att tjänstgöra även i annat fall än 
som avses i 2§. För att denna regel ska bli tillämplig krävs att det finns ett 
särskilt behov och att det är av särskild betydelse från allmän synpunkt. 

I remissvaret från Lokalpolisområde Borås framgår enligt Polismyndighetens 
föreskrifter (PMFS 2017:12), för att ett särskilt behov ska föreligga krävs att 
platsen är utsatt för ordningsstörningar eller på goda grunder kan antas komma 
att utsättas för sådana.  

Avseende särskild betydelse från allmän synpunkt innebär att den ordningshållning 
som bör utföras på platsen är av sådan art att det krävs personal med särskilda 
befogenheter och det är svårt för Polismyndigheten att upprätthålla allmän 
ordning på platsen utan att det får negativa konsekvenser för utförandet av 
andra prioriterade polisuppgifter. Vid dessa förhållanden anses 
ordningshållningen på platsen vara av särskild betydelse från allmän synpunkt.  

Lokalpolisområde Borås har ombetts lämna synpunkter på initiativärendets 
framställan om att göra brottsbelastade och otrygga platser i centrala Borås till 
ett så kallat LOV 3§ område. Området som bedömts som aktuellt avgränsas av 
Stora Torget-Torggatan-Västerlånggatan-Västerbrogatan samt utmed Viskan 
förbi Sandwalls plats-Södra Torget och Österlånggatan fram till Stora 
Torget/Torggatan. Området finns inritat i framställan om synpunkter. 

Lokalpolisområdeschefen Tomas Stakeberg Jansson har svarat på begärda 
synpunkter. Han och lokalpolisområdet delar inte initiativtagarnas uppfattning 
om att polisen inte fullt ut klarar uppdraget att upprätthålla lag och ordning och 
att kriminaliteten och otryggheten ökar i Borås centrala delar. De anser att den 
faktiska brottsligheten statistiskt minskat under åren men att den upplevda 
otryggheten ökat av olika orsaker. Det framhålls även att Lokalpolisområdet 
arbetar trygghetsskapande i Borås centrala delar ur ett strategiskt perspektiv 
genom kommunpolisernas arbete tillsammans med Borås Stads avdelning 
Centrum för trygghet och säkerhet (CKS), näringsidkare och fastighetsägare. 

Lokalpolisområdets bedömning utifrån den lagstiftning som råder i LOV, 
grundat på brottsstatistik samt den goda kunskap kring hur Lokalpolisområdet 
bedriver sitt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete bedöms inte 
förutsättningarna finnas för ett tillstånd utifrån LOV 3§. 
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Lokalpolisområdet konstaterar dock att beslut om LOV 3§ inte avgörs av 
Lokalpolisområdet utan av polisens Rättsavdelning efter ansökan. 

Utredarens kommentar är att Lokalpolisområdet kommer att vara en av 
polisens Rättsavdelnings remissinstanser vid en eventuell tillståndsprövning och 
deras bedömning väger tungt i en sådan tillståndsprövning. 

Nuvarande chef för lokalpolisområde Borås, polisintendent Mattias Ramsö, har 
2021-12-07 lämnat en komplettering på tidigare remissvar från dåvarande chef 
för lokalpolisområdet Tomas Stakeberg Jansson. Ramsö uppger i 
kompletteringen att lokalpolisområdet inte gör någon annan bedömning än den 
som tidigare angetts i yttrandet från 2018 avseende ansökan och dess 
avgränsning. Ramsö anger också att tryggheten i centrum är en angelägenhet 
som lokalpolisområdet prioriterar och som kommer att vara en del i kommande 
medborgarlöfte 2022. Vidare anger Ramsö att användningen av ordningsvakter 
i LOV3§ -områden i centrala Borås skulle kunna utgöra ett komplement till 
Polismyndigheten på specifika platser men avgränsningarna måste analyseras 
närmare utifrån nuvarande lägesbild. 

 

Angående trygghetsundersökningar 
Initiativtagarna föreslår att trygghetsmätningar riktad mot företag ska göras 
regelbundet och att resultatet redovisas till Kommunstyrelsen tillsammans med 
tillhörande analys. 

Borås Stad och Fritid- och folkhälsoförvaltningen genomför kontinuerliga 
trygghetsundersökningar mot invånare. De avser inte att utöka 
trygghetsundersökningarna att även omfatta näringsidkare. 

CKS tillsammans med relevanta förvaltningar och polisen har en kontinuerlig 
samverkan med Fastighetsägarföreningen och med Borås City. Vid händelser i 
centrum som kan medföra en ökad upplevd otrygghet sker samverkan i 
förebyggande och trygghetsskapande syfte med relevanta aktörer. De händelser 
som varit aktuella är ökning av klotter, ungdomsgäng, ofredanden, 
drogförsäljning, nerskräpning, hot och våldssituationer och liknande. Det 
händelsestyrda arbetssättet har visat sig effektivt på kort sikt men inte i ett 
längre förebyggande och trygghetsskapande perspektiv. 

CKS har under en tid haft diskussioner med främst Borås City och 
Fastighetsägarföreningen om att genomföra en kontinuerlig kartläggning om 
hur näringsliv och fastighetsägare i Borås centrum upplever brottslighet och 
trygghet. Syftet är att skapa en kunskapsbaserad lägesbild av näringsidkare och 
hyresvärdar i centrum för att därigenom möjliggöra orsaksanalyser och 
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aktiviteter och åtgärder på kort och lång sikt mot identifierade problem i Borås 
centrum. 

Den metod som diskuteras är densamma som med framgång används på 
Hässleholmen och Hulta och snart på stadsdelen Norrby. Den bygger på 
inrapporteringar varannan vecka om brott och otrygghet från olika 
verksamheter i Borås Stad, Polisen och AB Bostäder. Inrapporteringarna 
sammanställs och analyseras till en gemensam lägesbild över stadsdelarna och 
identifierar vilka problem som behöver åtgärdas på kort och lång sikt.  

Sammanfattningsvis bedöms möjligheten att Borås Stad får tillstånd till ett så 
kallat LOV3§ område i centrum där ordningsvakter kan verka som små.  

Behovet av och initiativärendets förslag om att genomföra kontinuerliga 
trygghetsmätningar för näringsliv och fastighetsägare i Borås centrala delar har 
tidigare identifierats. Diskussioner och planering pågår.            

Den samverkan som tidigare beskrivits om lägesbilder enligt EST-metoden 
(effektiv samverkan för trygghet) på Hässleholmen/Hulta infördes i november 
2019 på stadsdelen Norrby och är ett viktigt verktyg i det förebyggande arbetet i 
de aktuella stadsdelarna. EST-metoden skulle med fördel kunna användas för 
lägesbildsarbete för Borås stads centrala delar och för näringsidkare, 
fastighetsägare och boende. 

I november 2020 bildades den politiska styrgruppen mot organiserad 
brottslighet. Syftet med styrgruppen är att verka för en gemensam politisk 
viljeinriktning mot den organiserade brottsligheten och skapa förutsättningar 
för det förebyggande arbetet mot alla former av organiserad brottslighet. 

Den organiserade brottsligheten har en stor negativ påverkan för invånarnas 
trygghet och upplevda otrygghet både i våra stadsdelar och i Borås centrala 
delar. Dessutom sker händelser som inte har kopplingar till den organiserade 
brottsligheten men som upplevs som otrygga för både invånare och 
näringsidkare i Borås.  

Efter en gedigen kartläggning av vilka platser i Borås centrala delar som är 
utsatta för brott och för otrygghet har bevakningskameror monterats vid 
Resecentrum och vid Södra torget och de togs i drift strax före midsommar 
2021. Kamerabevakningen har kompletterats med Centrumvärdar, med samma 
koncepts som Arbetslivsnämndens stadsdelsvärdar, och de finns i Borås 
centrala delar på platser och tider som är mest angelägna ur ett 
trygghetsperspektiv.  

Det pågår arbete för att identifiera andra platser i Borås centrala delar där det 
kan finnas behov och ett underlag för en utökning av kamerabevakningen. 
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I kartläggningen inför kamerabevakningen och Centrumvärdarnas arbete har ett 
antal trygghetsfrågor ställts till näringsidkare och fastighetsägare i Borås centrala 
delar för en ”lägesbild light”. Frågorna distribuerades via Borås City men 
svarsfrekvensen var mycket låg från både näringsidkare och fastighetsägare.   

En mer ingående information av syfte och anledning till kartläggningen och 
behov av lägesbilder avseende Borås centrala delar kommer att ske i början av 
2022. Lokalpolisområde Borås ska under 2022 initiera ett medborgarlöfte som 
riktar sig till näringsidkare, fastighetsägare och boende i Borås centrala delar. 
Medborgarlöftet ska formuleras utifrån deras otrygghet och upplevda otrygghet 
och målet är att upprätta kontinuerliga lägesbilder avseende Borås centrala delar 
till stöd för det förebyggande arbetet. 

    

Beslutsunderlag 
1. Initiativärende: Initiativ för ett tryggare Borås.  
2. Remissvar från Lokalpolisområde Borås. 
3. Kartbild över förslag till LOV3§ område. 
4. Komplettering av remissvar från Lokalpolisområde Borås. 
  

Beslutet expedieras till 
1. Lokalpolisområde Borås, Tomas Stakeberg Jansson 

tomas.jansson@polisen.se 
2. Borås City, Lisa Statham@borascity.se 
3. Fastighetsägarna, Anna Liljenby, anna.liljenby@fastighetsagarna.se 

 

Allianspartierna i Borås  
 
Moderaterna  Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson  
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