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 § 100  Dnr  2011/267 

 

 

Svar på motion om ändring av lokal ordningsföreskrift 
beträffande gatumusik inom Vänersborgs kommun  
 

Ärendebeskrivning  
 

Kurt Karlsson (SD) har, mot bakgrund vad som anförs i motionen, föreslagit ändring av 

”andra meningen i 12 § Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Vänerborgs kommun, 

från 1996-01-01, till; Insamling av pengar medelst tiggeri, eller när insamling av pengar  

skall ske i samband med framförande av gatumusik, krävs tillstånd av Vänersborgs 

kommun”. 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2011-06-22, § 99, att remittera 

motionen till Samhällsbyggnadsnämnden.  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse 2011-11-16 föreslagit att texten i 

”Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Vänersborgs kommun” skulle ändras på sätt 

att polismyndighetens tillstånd skulle krävas för insamling av pengar i bössor eller 

liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller 

offentlig tillställning. Så också när insamling ska ske i samband med framförande av 

gatumusik. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2011-12-08, § 179, ställt sig bakom 

sin förvaltnings yttrande och föreslagit att texten i Allmänna lokala ordningsföreskrifter 

för Vänersborgs kommun ska ändras i enlighet med förvaltningens ovan angivna  

förslag. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2012-07-12 bland annat redovisat 

att lokala ordningsföreskrifter enbart får utfärdas i den mån de behövs för att 

upprätthålla ordningen och säkerheten på allmän plats. Föreskrifterna får inte innebära 

ett för långtgående tvång på allmänheten eller medföra för långtgående inskränkningar i 

den enskildes frihet. Vidare måste föreskrifterna ha sådant innehåll och vara utformade 

med sådan exakthet att möjlighet finns att tillämpa dem och övervaka efterlevnaden av 

dem. Av skrivelsen framgår även hur liknande frågor lagligt prövats och vilka 

rekommendationer som finns. Slutligen föreslås att motionen ska avslås. 

 

Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2012-09-05, § 185 
 

Ordföranden redovisade förslag till beslut. 
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 Forts § 100 Dnr  2011/267 

 

Lutz Rininsland (V) yrkade bifall till förslaget. I yrkandet instämde James Bucci (V), 

Lennart Niklasson (S) och Per Sjödahl (MP). 

   

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

Kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens 

skrivelse, att avslå motionen, som därmed är besvarad och avslutad för kommun-

fullmäktiges del. 

  

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet 
 

Ordföranden redovisade förslag till beslut.   

 

Kurt Karlsson (SD) yrkade att ärendet skulle återremitteras med motiveringen att 

ärendet skulle vidare utredas angående möjligheten att i den kommunala ordnings-

stadgan föreskriva att den som idkar tiggeri inom kommunen ska kunna legitimera sig 

och eller inhämta tillstånd. Legitimationen och eller inhämtande av tillstånd ska ske 

utan att det inskränker på den enskildes frihet eller innebär onödigt tvång.  

 

Lennart Niklasson (S) yrkade avslag till Kurt Karlssons (SD) förslag. 

 

Lennart Niklasson (S) yrkade bifall till Kommunstyrelsens förslag. I yrkandet instämde 

Gunnar Lidell (M), Adam Frändelid (V), Stefan Kärvling (V), Mats Andersson (C) och 

Åsa-Katarina Liewendahl (VFP). 

 

Sedan överläggningarna avslutats redovisade ordföranden att han först ämnade ställa 

Kurt Karlssons (SD) yrkande om återremiss med ovan angivna motivering, mot att 

ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde. Om Kommunfullmäktige beslutar att 

ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde skulle därefter Kommunstyrelsens 

förslag ställas under proposition.   

 

Härefter ställde ordföranden proposition på om ärendet skulle avgöras vid dagens 

sammanträde mot Kurt Karlssons (SD) yrkande om återremiss med ovan angivna 

motivering. Ordföranden fann att Kommunfullmäktige beslutat att ärendet skulle 

avgöras vid dagens sammanträde.  

 

Ordföranden ställde därefter Kommunstyrelsens förslag under proposition och fann att 

Kommunfullmäktige bifallit detta.   
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Forts § 100 Dnr  2011/267 

 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
 

Kommunfullmäktige beslutar   

Kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens 

skrivelse, att avslå motionen, som därmed är besvarad och avslutad för kommun-

fullmäktiges del. 

_____________ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Protokollsutdrag: 

Samhällsbyggnadsnämnden 

 


