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Motion av Magnus Olsson (SD) om att införa tiggerifria zoner i
Malmö stad

STK-2017-1117
Sammanfattning

Magnus Olsson (SD) har i motion yrkat att kommunfullmäktige i Malmö beslutar att ”ge
kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar och med stöd av
Malmö stads ordningsstadga verka för att införa ”tiggerifria” zoner i Malmö”.
Sedan kommunstyrelsen, efter det att en prejudicerande dom meddelats av Högsta
Förvaltningsdomstolen i ett snarlikt ärende (Vellinge) återremitterat ärendet till tekniska
nämnden har nämnden i nytt yttrande förklarat sig stå fast vid sitt tidigare yttrande och
föreslår att motionen avslås. Stadskontoret förordar att kommunstyrelsen gör samma
bedömning och avstyrker motionen.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Magnus Olssons (SD) motion om att införa tiggerifria
zoner i Malmö stad.
Reservationer och särskilda yttranden
Torbjörn Tegnhammar (M) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 1.
Beslutsunderlag














G-Tjänsteskrivelse KSAU 200108 Motion av Magnus Olsson (SD) Tiggerifria zoner
Motion av Magnus Olsson (SD) om att införa tiggerifria zoner i Malmö stad
Tekniska nämnden beslut 190424 § 108 med Särskilt yttrande (C) och muntliga
Reservationer (SD) och (M)
Remissvar från tekniska nämnden m muntliga reservationer från SD och M
Beslut KSAU 190304 §137
G-Tjänsteskrivelse (2) tiggerifria zoner
Dom Högsta Förvaltningsdomstolen, Vellinge kommun, Mål nr 2149-18
§16 ToS Motion av Magnus Olsson (SD) om att införa tiggerifria zoner i Malmö
stad med reservation SD
Tjänsteskrivelse trygghets- och säkerhetsberedningen 180815
Tekniska nämnden beslut 2017-12-12 § 334
Reservation (SD) från tekniska nämnden
Remissvar från tekniska nämnden
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Särskilt yttrande
Bilaga 1

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-08
Ärende 22: Motion av Magnus Olsson (SD) om att införa tiggerifria
zoner i Malmö stad
Moderaterna driver frågan om införandet av ett nationellt tiggeriförbud. Tiggeri är inte en
gångbar väg för att lyfta människor ur fattigdom och de delarna av Eus fria rörlighet som är till
för turister ska inte användas i andra ändamål.
Uppgifter från Malmöpolisen visar emellertid att antalet tiggare i Malmö är stadigt minskande,
och att införa ett förbud mot tiggeri i Malmös kommunala ordningsstadga hade inte medfört
någon finansiering från staten för förbudets upprätthållande.
Detta betyder alltså att ett lokalt beslut om tiggeriförbud hade inneburit att Malmöpolisen hade
tvingats att använda resurser från sin befintliga budgetram för att beivra olovligt tiggeri, resurser
som Moderaterna hellre ser att de även fortsättningsvis läggs på att bekämpa de akuta
samhällsproblemen med öppen knarkhandel, bombdåd och gängmord.
Torbjörn Tegnhammar (M)

