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Malmö stad
Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-10-12 kl 10:00-11:20

Plats

Distans via Teams

Utses att justera

Håkan Fäldt

Protokollet omfattar

§361

Underskrifter

Sekreterare
Anna-Lena Alnerud
Ordförande

Justerande

Katrin Stjernfeldt Jammeh

Håkan Fäldt

Beslutande ledamöter
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Andréas Schönström (S)
Rose-Marie Carlsson (S)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Stefana Hoti (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Anton Sauer (C)
John Roslund (M) ersätter Vakans M (M) (2:e vice ordförande)
Nima Gholam Ali Pour (SD) ersätter Magnus Olsson (SD)
Ej tjänstgörande ersättare
Anders Rubin (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Anders Skans (V)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Martin Molin (C)
Rickard Åhman Persson (SD)
Övriga närvarande
Anders Olin (SD)
Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Ewa Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Belma Rosarv (Sekreterare)
Magdalena Bondeson (Sektionschef)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Micael Nord (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Erica Arvebratt (tf HR-direktör)
Ann Andersson (Budgetchef)
Claes Ramel (Finanschef)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Louise Lagerlund (Stadsjurist)

2

3

§

361

STK-2021-203

Motion av Magnus Olsson (SD) Niima Gholam Ali Pour
(SD) om att stoppa det utländska tiggeriet

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har mottagit motion av Magnus Olsson och Nima Gholam Ali Pour
(SD).
Motionärerna anser att det utländska tiggeriet har skapat merkostnader för det offentliga
genom kommunalt finansierade projekt som ska stödja de utländska tiggarna. Vidare anser
motionärerna att Malmö stad redan har flera verktyg för att stoppa det utländska tiggeriet,
bland annat i den lokala ordningsstadgan för Malmö kommun. I motionen föreslås
kommunfullmäktige besluta att:
Uppdra kommunstyrelsen att återkomma med ett förslag på hur det utländska tiggeriet ska
förbjudas.
Ärendet har lämnats till arbetsmarknads- och socialnämnden och tekniska nämnden för
yttrande. Med beaktande av nämndernas yttrande är förslaget att motionen avslås.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD)
motion att uppdra kommunstyrelsen att återkomma med ett förslag på hur det
utländska tiggeriet ska förbjudas.
Beslutsgång
Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att avslå
motionen.
Anders Olin (SD) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Anders Olin (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar
in en skriftlig reservation, bilaga 33.
Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M), John Roslund (M) och Anton Sauer (C) lämnar in ett
gemensamt särskilt yttrande, bilaga 34.

Beslutsunderlag

Förslag till beslut KSAU 210927 §544

G-Tjänsteskrivelse KSAU 210927 Motion av Maguns Olsson och Nima
Gholam Ali Pour (SD) om att stoppa det utländska tiggeriet

Motion av Magnus Olsson (SD) om att stoppa det utländska tiggeriet
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Tekniska nämnden beslut 210525 § 201 med muntlig Reservation (SD)
Remissvar från tekniska nämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 210617 § 208 med Reservation
(SD) och Särskilt yttrande (M+C)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
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Bilaga 33

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2021-203

Motion av Magnus Olsson (SD) om att stoppa det utländska tiggeriet
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslaget att
kommunfullmäktige ska uppdra kommunstyrelsen att återkomma med ett förslag på hur det
utländska tiggeriet ska förbjudas i Malmö.

I motionen ger Sverigedemokraterna några exempel på förslag på hur ett tiggeriförbud kan upprättas
och efterfrågar fler förslag från det politiska styret.

Det visar sig att Socialdemokraterna och Liberalerna föredrar att ha kvar de utländska tiggarna. De
föredrar att utlänningar förnedrar sig själva på Malmös gator och utsätts för påtryckningar från
kriminella ligor.

Människor betalar skatt för att finansiera en välfärdsstat där ingen ska behöva tigga. Ändå har
utländska tiggare blivit en del av stadsbilden. Det utländska tiggeriet är organiserat och måste
stoppas. Det handlar inte om fattiga människor som försöker överleva. Det handlar om kriminella
som förnedrar fattiga utlänningar som inte vågar säga emot.

Det finns andra kommuner som har tiggeriförbud. Malmö stads styre skulle kunna titta på hur
tiggeriförbud har införts i dessa kommuner. Istället försöker det politiska styret antyda att det
utländska tiggeriet inte är ett problem. Det finns ingen anledning att en generation ska växa upp i
Sverige och se det utländska tiggeriet som en del av stadsbilden. Tiggeriet ska inte normaliseras i en
Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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välfärdsstat. Förnedring av människor ska inte normaliseras i Sverige. Det är beklagligt att det
politiska styret vill låta denna organiserade förnedring av människor pågå.

Sverigedemokraterna yrkade att kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige att bifalla
motionen. Då vårt yrkande inte fick gehör reserverar vi oss mot beslutet.

________________________

________________________

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

________________________

________________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman – Persson (SD)

2021-10-12

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

7

Särskilt yttrande
Bilaga 34

Kommunstyrelsen 2021-10-12
Ärende 38. Motion av Magnus Olsson (SD) Niima Gholam Ali Pour (SD) om att
stoppa det utländska tiggeriet
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.

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

Anton Sauer (C)

Tony Rahm (M)

Martin Molin (C)

John Roslund (M)

Med instämmande av

John Eklöf (M)

