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Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-06-17 kl. 09:00-11:25

Plats

Kungsgatan 13 / Teams

Beslutande ledamöter

Joel Laguna (L) (Vice ordförande)
Ann-Marie Hansson (S)
Anders Nilsson (S)
Janne Grönholm (MP)
Kerstin Håkansson (V)
Ingrid Gunnarson (M)
Farishta Sulaiman (M)
Joacim Ahlqvist (C)
Magnus Olsson (SD)
Simon Enqvist (SD)
Peter Nilsson (S) ersätter Sedat Arif (S) (Ordförande)
Vanja Andersson (S) ersätter Pernilla Hagen (S)
Anna Adell (M) ersätter Helena Nanne (M) (Andre vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

William Spegel (S)
Mira Markovinovic (S)
Ulla Herbert (L)
Louise Arndt (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Claes Holmerup (M)
Bertil Lindberg (M)
Lars Eriksson (C)
Nichlas Holmgren Gellersten (SD)
Felicia Siecke (SD)

Övriga närvarande

Rebecca Setterberg (Nämndsekreterare)
Daniel Mattsson (Nämndsekreterare)
Britt-Marie Pettersson (Förvaltningsdirektör)
Rebecca Bichis (Avdelningschef)
Sara Kleijsen Åhlander (Avdelningschef)
Lene Cordes (Avdelningschef)
Rebecka Kärrholm (Enhetschef)
Jonas Magnusson (Enhetschef)
Petra West Stenkvist (Enhetschef)
Peppe Fransson (Förvaltningsjurist)
Daniela Ochsenius Andersson (Förvaltningsjurist)
Louise Andersson (Förvaltningsjurist)
Helén Persson (Facklig representant)

Underskrifter

Sekreterare

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

Rebecca Setterberg
Ordförande

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

…………………………………

Joel Laguna
Justerande

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

Ingrid Gunnarson

…………………………………

2

Utses att justera

Ingrid Gunnarson

Justeringen

2021-06-24

Protokollet omfattar

§208
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§

208

Remiss angående motion av Magnus Olsson (SD) om att stoppa
det utländska tiggeriet, STK-2021-203

ASN-2021-3772
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har mottagit motion från Magnus Olsson (SD) och
Nima Gholam Ali Pour (SD) om att stoppa det utländska tiggeriet. Motionärerna menar att
Malmö stad genom den lokala ordningsstadgan samt genom samverkan med Polisen och
fastighetsägare har förutsättningar att realisera ett tiggeriförbud och yrkar att
kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med ett förslag
på hur det utländska tiggeriet ska förbjudas i Malmö.
I ett samarbete mellan Malmö stad och Jämställdhetsmyndigheten har två medarbetare inom
arbetsmarknads- och socialförvaltningen ett regionalt uppdrag mot människohandel. Genom
regionkoordinatorerna har förvaltningen god inblick i ärenden som rör misstanke om
människohandel.
Förvaltningens bedömning är att tiggeri under tvång utgör ett av flera uttryck för den
exploatering som utsatta EU-medborgare löper risk att göras till föremål för. Förvaltningen
bedömer inte att ett förbud mot tiggeri i sig skulle medföra en positiv förflyttning avseende
målgruppen livssituation. Förvaltningen bedömer att en kriminalisering av tiggeriet snarare
riskerar att ge negativa effekter i form av ökad utsatthet, i synnerhet i de fall där tiggeriet
utförs under tvång.
Vidare ser förvaltningen inte några möjligheter att på lagligt sätt skilja ”utländskt tiggeri” från
övrigt tiggeri i ett eventuellt tiggeriförbud.
Förvaltningen föreslår att motionens förslag om att uppdra åt kommunstyrelsen att
återkomma med förslag på hur det utländska tiggeriet ska förbjudas i Malmö ska avslås.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2021-06-10
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende motion om att stoppa
det utländska tiggeriet enligt förvaltningens förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunfullmäktige.
Yrkanden
Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till motionen och avslag till föreliggande förslag.
Peter Nilsson (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Beslutsgång
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Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Ordförande ställer föreliggande förslag
mot Magnus Olssons (SD) förslag. Ordförande finner att nämnden bifaller föreliggande
förslag.
Särskilda yttrande och reservationer
Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M), Anna Adell (M) och Joacim Ahlqvist (C) avser
inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Magnus Olsson (SD) och Simon Enqvist (SD) avser inkomma med en skriftlig reservation,
bilaga.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse ASN 210617 Motion om att stoppa det utländska tiggeriet
Förslag till yttrande ASN 210617 Motion om att stoppa det utländska tiggeriet
Motion av Magnus Olsson (SD) om att stoppa det utländska tiggeriet
Följebrev - Motion av Magnus Olsson (SD) om att stoppa det utländska tiggeriet,
STK-2021-203
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Reservation

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Ärendenummer: STK-2021-203 ASN-2021-3772

Remiss angående motion av Magnus Olsson (SD) om att stoppa det utländska
tiggeriet
Sverigedemokraterna har sedan länge och som enda parti förespråkat och Malmö i likhet
med andra kommuner ska införa ett tiggeriförbud. Övriga partier gör allt i sin makt för att
locka tiggare till Malmö och då genom att göra det möjligt för utländska tiggare att
uppehålla sig i Malmö. Det utländska tiggeriet är organiserat och styrs av kriminella och så
kallade klaner. Detta är vedertagen fakta och något som ofta lyfts fram via media och
debatter.
Självklart ska tiggeriet kriminaliseras och utländska tiggare ska återvända till sina hemländer.
Länder som också får olika bidrag från EU för att ombesörja en dräglig situation för deras
medborgare med social problematik och fattigdom.
Vi yrkade bifall till motionen.

För Sverigedemokraterna Malmö
Magnus Olsson

Simon Enqvist

Magnus Olsson (SD)

Simon Enqvist (SD)

Med instämmande av

Nichlas Holmgren Gellersten

Felicia Siecke

Nichlas Holmgren Gellersten (SD)

Felicia Siecke (SD)

2021-06-23

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Särskilt yttrande

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2021-06-17
Remiss angående motion av Magnus Olsson (SD) om att stoppa det
utländska tiggeriet, STK-2021-203
ASN-2021-3772
Ingen människa ska behöva tigga i välfärdslandet Sverige. Än mindre ska någon människa utnyttjas och
exploateras av andra människor i syfte att tjäna pengar på utsattheten. Det finns uppenbart problem med
tiggeri och dessa problem går att lösa, men det görs via andra vägar än ett förbud mot själva handlingen
att be en annan människa om hjälp.
Det handlar dels om att skärpa straffen för de personer som organiserar tiggeri och utnyttjar människor,
men det handlar också om migrationsrättsliga frågor och att Sverige behöver återta kontrollen över hur
länge och på vilka grunder som människor vistas i landet.
Motionären föreslår att kommunstyrelsen ska ”återkomma med ett förslag på hur det utländska tiggeriet
ska förbjudas i Malmö”. Moderaterna och Centerpartiet konstaterar att en sådan reglering inte skulle vara
laglig, då det oavsett om man lutar sig på brottsbalken eller ordningslagen inte är tillåtet med särskilda
regler baserat på etnicitet eller medborgarskap. Det är en bra och rimlig ordning.

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)

Anna Adell (M)

Joacim Ahlqvist (C)

Med instämmande av:
Claes Holmerup (M)
Lars Eriksson (C)

Bertil Lindberg (M)

