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Medborgarförslag - Ge tillstånd för offentliga böneutrop
(sbf/2012:85)
Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige:
Medborgarförslaget anses besvarat.
Sammanfattning

Enligt gällande detaljplan från 1994 för Kvarteret Teglet (56-30), finns det
en skyddsbestämmelse ”m”, som lyder att böneutrop inte får göras. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att bestämmelsen är en nullitet.
Bestämmelsen bedöms således sakna stöd i gällande lagstiftning. En ändring av bestämmelsen kan göras med ett enkelt planförfarande.
Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig tveksamma till att böneutrop är en
tillståndspliktig verksamhet. Om böneutrop kan ses som en tillståndspliktig
verksamhet och om en ansökan inkommer till polisen kommer de med all
sannolikhet att översända ärendet på remiss till kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd.
Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig över ett medborgarförslag av Ismail Okur om att i första hand få tillstånd att varje fredag ha
offentligt böneutrop, i andra hand få tillstånd till böneutrop första fredagen
varje månad och i tredje hand få tillstånd till att ha två offentliga böneutrop
varje år.
Förslaget inkom till Botkyrka kommun 2012-01-04 och till samhällsbyggnadsförvaltningen 2012-02-06.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet och lämnar förslag till
beslut i tjänsteskrivelse daterad 2012-09-12.
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Samhällsbyggnadsnämnden

Medborgarförslag - Ge tillstånd för offentligt böneutrop
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige:
Medborgarförslaget anses besvarat.
Ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig över ett medborgarförslag av Ismail Okur om att i första hand få tillstånd att varje fredag ha
offentligt böneutrop, i andra hand få tillstånd till böneutrop första fredagen
varje månad och i tredje hand få tillstånd till att ha två offentliga böneutrop
varje år.
Förslaget inkom till Botkyrka kommun 2012-01-04 och till samhällsbyggnadsförvaltningen 2012-02-06.
Yttrande
Enligt gällande detaljplan från 1994 för Kvarteret Teglet (56-30), finns det
en skyddsbestämmelse ”m”, som lyder att böneutrop inte får göras. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att bestämmelsen är en nullitet,
men en ändring av bestämmelsen kan göras med ett enkelt planförfarande.
Bestämmelsen saknar således stöd i gällande lagstiftning. Denna uppfattning delas även av en jurist på Sveriges Kommuner och Landsting. Förvaltningen gör därför bedömningen att bestämmelsen inte skulle komma att
hålla vid en eventuell rättslig prövning.
För att en sådan bestämmelse ska kunna gälla, måste den vara kopplad till
ett decibeltal med motiveringen att utropet skulle strida mot skyddsbestämmelserna i Miljöbalken. Det är alltså bullernivån och tidpunkten och frekvensen för bullret som kan vara relevant i en bestämmelse, inte vad det är
för budskap som förmedlas.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
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BOTKYRKA KOMMUN
Samhällsbyggnadsförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE
2012-09-12

I Botkyrka kommuns allmänna lokala ordningsföreskrift, § 11, står följande:
”Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig
till personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller
liknande utan tillstånd av polismyndigheten”.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i detta ärende varit i kontakt med
Stockholms stad och Malmö stad. Miljöförvaltningen i Stockholm säger att
det inte finns något tillstånd de kan ge, eftersom en moské inte är en tillståndspliktig verksamhet. De kan handlägga ärendet först när det har blivit
en olägenhet. Även en handläggare vid stadens stadsbyggnadskontor säger
att han i nuläget inte skulle förorda en sådan här bestämmelse och håller
med om att det är en nullitet. Malmö uppger, i likhet med Stockholm, att de
inte kan utfärda några tillstånd för böneutrop.
Förvaltningen har också varit i kontakt med vår kommunjurist. Hon kan inte
i nuläget med säkerhet säga att böneutrop är en tillståndspliktig verksamhet i
enligt med ovanstående paragraf, men hon påpekar att yttrandefriheten inte
får begränsas genom lokala föreskrifter. Detta skulle i så fall innebära att
tillstånd inte behöver sökas, men om en sådan ansökan inkommer till
Polisen, kommer de i så fall med all sannolikhet att översända ärendet på
remiss till kommunen.

Magnus Andersson
Samhällsbyggnadschef
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Förnamn:
Efternamn:

Islamiska Kulturförening- Ismail Okur

Namn:

Botkyrka Islamiska Kulturförening- Ismail Okur

Gatuadress:
Postadress:
Telefonnummer:
E-postadress:
Förslag:

1) Att varje fredag i samband med fredagsbönen ge tillstånd för
offentlig bönerop.
2) Att första fredagen i varje månad ge tillstånd för offentlig bönerop.
3) Att ge tillstånd till 2 offentlig bönerop/år.
Offentlig bönerop innebär att man kallar alla till bönen på arabiska
genom ett rop som även kan höras utomhus inom ett begränsat
område. böneropet varar i ca 1-2 minuter.
Om första att-satsen bifalles behöver man ej ta ställning till att-sats
nr 2 och 3.
Om första att-satsen avslås ska man ta ställning till attsats nr 2 och
därefter.

Motivering:

Botkyrka är numera ett interkulturelltsamhälle och religionen är en
del av kulturen. Fittja moskén har idag 60000/år besökare, inte bara
Botkyrkabor utan även andra besökare från andra städer, våra
besökare och medlemmar har olika nationaliteter. Vi får ständigt
besök av turister som besöker moskèn.
Böneropen i dagsläget har en väldigt stor symbolisk betydelse precis
som kyrkklockorna i respektive kyrka. När det gäller ljudstyrkan är
böneropen inom ett lägre ljudstyrka än kyrkklockor och pågår under
ungefär lika långt tid.
I och med att det inte heller finns några bostäder i närheten av
moskèn kan det heller inte utgöra någon störra störandefaktor för
våra grannar. Utan tvärtom, vi tycker att detta kommer öka vår
möjlighet att kunna presentera våra verksamheter inom moskèn på
ett bättre sett. Detta kommer öppna upp ett större samarbete med
andra människor.
Vi tror även på att detta kommer skapa väldigt positiva tankar
runtomkring i området, inte enbart i Botkyrka utan även i hela
Sverige. Botkyrka är ett väldigt öppet samhälle, en förebild för ett
interkulturellt samhälle. Därför hoppas vi att få bifall för våran
medborgarförslag.

