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Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-04-24 kl. 13:00-15:50

Plats

Sessionssalen (S 7045), stadshuset, August Palms plats 1

Beslutande ledamöter

Andréas Schönström (S) (Ordförande)
Per Håkan Linné (L) (Vice ordförande)
Håkan Fäldt (M) (2:e vice ordförande)
Yvonne Olsson (S)
Stefan Pinjefors (S)
Magdalena Beck (S)
Märta Stenevi (MP)
Susanna Lundberg (V)
Lars-Göran Jönsson (M)
Karin Elisabet Olsson (M)
Stefan Robert Plath (SD)
Anders Pripp (SD)
Henrik Malmberg (C) ersätter Peter Olsson (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Fehim Yilmaz (S)
Shler Murad Bradostin (S)
Roland Hejde (S)
Marja Harborn (L)
Mats Billberg Johansson (V)
Niclas Röhr (M)
Petter Naef (M)
Lena Eva-Marie Hjalmarsson (M)
Ilvars Hansson (SD)
Lars Hallberg (SD)

Övriga närvarande

Anna Bertilson (direktör)
Kristina Andersson (nämndsekreterare)
Eva Nilsson Lundqvist (stadsjurist)
Ingrid Persson Westberg (avdelningschef)
Monica Johansson (avdelningschef)
Patrik Widerberg (avdelningschef)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Ingrid Karlsson (assistent)
Håkan Thulin (bitr. avdelningschef)
Annika Abrahamson (enhetschef)
Benny Nilsson (enhetchef)
Maria Hultin (enhetschef)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Kristina Andersson
Ordförande

...........................................

…………………………………

Andréas Schönström (S)
Justerande

...........................................

Håkan Fäldt (M)

…………………………………
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Sven Gustafsson (enhetschef)
Lotta Cederfeldt (personalföreträdare, Vision)
Caroline Franzén (personalföreträdare, Saco)
Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Justeringen

2019-05-02

Protokollet omfattar

§108
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§

108

Motion av Magnus Olsson (SD) om att införa tiggerifria zoner i Malmö stad,
STK-2017-1117

TN-2017-2901
Sammanfattning

Sverigedemokraterna har återremitterat en tidigare motion till kommunfullmäktige, med
anledning av att Högsta förvaltningsdomstolen bifallit Vellinge kommuns begäran om att
införa ”tiggerifria zoner”. Stadskontoret har anmodat Tekniska nämnden att lämna
synpunkter på motionen. Magnus Olsson (SD) har föreslagit tiggerifria zoner med hänsyn till
att tiggarna tar allmän plats i anspråk och att detta inte kan anses ”tillfälligt och i obetydlig
omfattning”. Fastighets- och gatukontoret har på nytt gjort en juridisk bedömning av frågan
och anser att nämnden bör avstyrka förslaget enligt bifogat förslag till yttrande.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkanden

Stefan Plath (SD) och Håkan Fäldt (M) yrkar bifall till motionen.
Henrik Malmberg (C), Märta Stenevi (MP) och Susanna Lundberg (V) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande Andréas Schönström (S) ställer proposition på yrkandena och finner att tekniska
nämnden har beslutat att bifalla förvaltningens förslag.
Reservationer, särskilda yttranden

Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) med instämmande av Ilvars Hansson (SD) och Lars
Hallberg (SD) samt Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M), Karin Olsson (M) med
instämmande av Niclas Röhr (M) och Petter Naef (M) reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget yrkande.
Henrik Malmberg (C) avser att lämna in ett särskilt yttrande, bilaga §108a.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 190424 Motion om att införa tiggerifria zoner i Malmö stad
Förslag till yttrande TN 190424 Motion om att införa tiggerifria zoner i Malmö stad
Motion av Magnus Olsson (SD) om att införa tiggerifria zoner i Malmö stad
Beslut KSAU 190304 §137
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TN 2017-12-12 § 334 SD Reservation
Förslag till yttrande TN 2017-12-12 Motion om att införa tiggerifria zoner i Malmö
stad

Bilaga §108a
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Särskilt yttrande
Tekniska nämnden 2019-04-24
Motion av Magnus Olsson (SD) om att införa tiggerifria zoner i Malmö stad
SD vill att Malmö stad ska införa vad de kallar ”tiggerifria zoner”. Detta är något som Centerpartiet
absolut inte kan gå med på. Människor som tigger gör det för att de inte har något annat val. Att
då förbjuda tiggeri skulle inte lösa några problem utan istället tvinga folk till än mer desperata sätt
att försörja sig själva.
Istället måste vi arbeta för att människor, oavsett bakgrund, ska ha en ärlig chans att bli en del av
samhället, arbeta och försörja sig själva. Vi i Centerpartiet tycker att det finns stora problem med
att förbjuda människor från att ge gåvor och visa varandra medmänsklighet.
SD anför exemplet Vellinge i sin motion. Ett mycket vanskligt exempel med tanke på att det i
Vellinge kommun fanns en tiggare, som satt på privat mark och hade markägarens tillstånd att
uppehålla sig där. Ett bevis på att det omskrivna tiggeriförbudet som Vellinge kommun drev bara
var ett slag i luften. Symbolpolitik för att locka väljare och inte något som förbättrade människors
vardag.
Särskilt inte för den enda tiggaren som fanns i Vellinge. Eftersom det omtalade tiggeriförbudet
gjorde att folk upplevde att de hade rätt att ge sig på kommunens enda tiggare, så att hon i
praktiken drevs från kommunen.
Detta är inget samhälle Centerpartiet vill se. Därför anser vi att ett tiggeriförbud inte är vägen att
gå. Det löser inga problem, särskilt inte för de som tigger. Utan skapar bara istället nya för både
tiggarna, kommunen och ordningsmakten.
Därför ställde sig Centerpartiet bakom förslaget att avslå Sverigedemokraternas motion om
”tiggerifria zoner” i Malmö.
För Centerpartiet i Malmö

_________________________
Henrik Malmberg, (C), tjänstgörande ersättare i tekniska nämnden

