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Dnr KS-2019-36 

§ 60. Svar på motion från Bo Persson (SD) och Martin Wahlsten 
(SD) om lokalt förbud mot tiggeri 

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen i sin helhet med hänvisning till svar från Margareta 

Widén Berggren (S) och Jacob Spangenberg (C). (Bilaga 15) 

Reservationer 
Martin Wahlsten (SD), Mats Olsson (SD), Bo Persson (SD), Håkan Sjöblom (SD), Sirlis 

Persson (SD), Stefan Larsson (SD), Ylva Lundin (SD) och Melinda Leufstadius (SD) 

reserverar sig mot beslutet.  

Ärendebeskrivning 
Bo Persson (SD) och Martin Wahlsten (SD) yrkar i motion daterad 2019-01-13 att ett förbud 

mot tiggeri införs i de lokala ordningsföreskrifterna. 

Beslutsunderlag 

− Motion om lokalt förbud mot tiggeri daterad 2019-01-13 

− Svar på motion från sverigedemokraterna om införande av lokalt förbud mot tiggeri 

Ärendets behandling 
Motionen väcktes på fullmäktiges sammanträde 2019-02-19, § 10. Ärendet överlämnades till 

kommunstyrelsen för beredning. Motionen remitterades till Polisen för synpunkter, vilka 

ligger som bilaga till svaret. Vid kommunstyrelsens beredning reserverade sig Martin 

Wahlsten (SD) och Ylva Lundin (SD) med hänvisning till skriftlig reservation. 

Dagens sammanträde 

Yrkanden 
Julia Carlström (L), Ingeborg Sevastik (V), Kerstin Dreborg (MP), Margareta Widén 

Berggren (S), Bertil Alm (C), Josefine Nilsson (C) och Jacob Spangenberg (C) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Anna-Lena Söderblom (M), Pär-Olof Olsson (M) och Mats Olsson (SD) yrkar bifall till 

motionen.  
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Propositionsordning 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Anna-Lena Söderbloms (M), Pär-Olof 

Olssons (M) och Mats Olssons (SD) yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag.  

Votering 
Votering begärs.  

Ja-röst för att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för att bifalla motionen (Anna-Lena Söderbloms (M), Pär-Olof Olssons (M) och 

Mats Olssons (SD) yrkande).  

Resultat (se voteringsrapport för detaljer):  

− Ja  33 

− Nej  15 

− Avstår 1 

Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 

− Bo Persson (SD) 

− Martin Wahlsten (SD)  

− Webbredaktionen  


