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Svar på remiss: Förbud mot tiggeri på vissa platser
och förbud mot förtäring av alkohol vid Danderyds
sjukhus
Ärendet
Kommunstyrelsen remitterar utvalda nämnder och andra instanser förslag
om att förbjuda tiggeri på vissa platser i Danderyds kommun och förbud
för förtäring av alkohol vid Danderyds sjukhus och mellan sjukhuset och
strandlinjen. Den allmänna ordningsföreskriften i Danderyds kommun
föreslås kompletteras med förbud för insamling av pengar eller
återvinningsmaterial och pantavfall på angivna platser samt att lägga till att
Danderyds golfklubb jämställs med offentlig plats liksom området mellan
Danderyds sjukhus och strandlinjen. På offentlig plats råder förbud mot att
förtära alkohol.
Det remitterade förslaget innebär att
•

passiv insamling av pengar (tiggeri) inte får ske på särskilda
platser som framgår i bilaga A,

•

aktiv insamling av pengar, återvinningsavfall och flaskor/burkar
med pant (tiggeri) inte får ske på särskilda platser som framgår i
bilaga B.

•

alkohol inte får förtäras vid området mellan Danderyds sjukhus
och strandlinjen.

Yttrandet ska ha inkommit senast den 24 augusti 2019. Byggnadsnämnden
har fått förlängd svarstid till den 6 september. Referens KS 2019/0123.
Ärendet kommer att prövas även om inga yttranden inkommer.

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar att tillstyrka kommunstyrelsens förslag
enligt remissen om att införa förbud mot tiggeri på vissa platser och
förbud mot förtäring av alkohol vid Danderyds sjukhus och mellan
sjukhuset och strandlinjen.
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Miljö- och stadsbyggnadskontorets yttrande
Utgångspunkten för de föreslagna revideringarna i den lokala
ordningsföreskriften är att verka för en ökad trygghet och säkerhet i
Danderyds kommun.
Tiggeri föreslås förbjudas på angivna platser. Insamlingar av pengar (i t ex
bössor för välgörande ändamål) kräver därmed tillstånd av
polismyndigheten för att få ske. Vidare förslås att så kallat ”aktivt tiggeri”
(att ta emot återvinningsmaterial eller pantflaskor) förbjudas vid
återvinningstationer.
Förslaget om att införa ett förbud mot förtäring av alkohol vid Danderyds
sjukhus och dess närområde grundar sig på önskemål från Danderyds
sjukhus och Polismyndigheten.
Miljö- och stadsbyggnadskontoret ser inga hinder för ett genomförande av
remissens förslag sett till byggnadsnämndens ansvarsområden.

Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter

Följande revideringar/tillägg (understrukna) föreslås av de allmänna lokala
ordningsföreskrifterna för Danderyds kommun, beslutad av
kommunfullmäktige den 18 december 2017 (§ 120):
3 § Platser som jämställs med offentlig plats
Vid tillämpningen av 3 kap ordningslagen och dessa föreskrifter ska med
stöd av 1 kap 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas
med offentlig plats: idrottsplatsområdena vid Enebybergs idrottsplats,
Danderydsvallen, Djursholms idrottsplats, Stockhagens idrottsplats,
Danderyds golfklubb, idrottsplatsen vid Danderyds gymnasium,
Rösjöbadet, Sätraängsbadet, Ösbybadet, Svanholmsbadet, Germaniabadet,
området mellan Danderyds sjukhus och strandlinjen samt
begravningsplatserna vid Danderyds kyrka, Altorps gravkapell på
Djursholms begravningsplats och Djursholms kapell.
12 § Insamling av pengar
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller
liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän
sammankomst eller offentlig tillställning.
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När insamling av pengar sker i samband med framförande av musik
(gatumusik) eller när skolklasser samlar in pengar behövs inte tillstånd
enligt första stycket.
Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske på områden som framgår av
bilaga A. Aktiv insamling av pengar, återvinningsavfall och flaskor/burkar
med pant (tiggeri) får ej ske på områden som framgår av bilaga B.

Bilagor:
Skrivelse ordförandes förslag (KSO), Revidering av allmänna lokala
ordningsföreskrifter
Bilaga A och B till den allmänna lokala ordningsföreskriften för
Danderyds kommun
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