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Yttrande

Diarienummer

Till

TN-2021-824

Kommunfullmäktige

Motion av Magnus Olsson (SD) om att stoppa det utländska tiggeriet
STK-2021-203

Tekniska nämnden har beslutat att lämna följande yttrande:
Yttrande

Tiggeri är inte förbjudet i svensk lag. Att be om hjälp är inte ett brott. Svensk lagstiftning gör
inte skillnad på huruvida den som tigger på offentlig plats är av svensk eller utländsk härkomst. Inte heller gör den lokala ordningsstadgan för Malmö kommun skillnad på huruvida
den som tigger är av svensk eller utländsk härkomst.
I flera motioner till riksdagen har ett nationellt förbud mot tiggeri framställts. I Justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU25 Polisfrågor berörs frågan. Utskottet har flera gånger tidigare
behandlat yrkanden om ett nationellt tiggeriförbud och framfört uppfattningen det inte finns
anledning att förbjuda tiggeri (se bl.a. bet. 2019/20:JuU10 s. 182). I betänkande
2019/20:JuU25 anger utskottet att man inte har ändrat uppfattning i frågan om ett nationellt
förbud mot tiggeri, utan vidhåller sin inställning att lösningen på tiggeriproblematiken inte
ligger i att förbjuda tiggeri.
Penninginsamling kräver i enlighet med Malmö kommuns lokala ordningsstadga tillstånd av
Polismyndigheten, med undantag av för om penninginsamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Polismyndigheten är den myndighet som tillser efterlevnad av den lokala ordningsstadgan.
Motionären menar att genom att främja implementeringen av den lokala ordningsföreskriften för Malmö skulle det utländska tiggeriet kunna motverkas. Vad som avses med att implementera de möjligheter som finns för att motverka utländskt tiggeri framgår inte, i annat
än att motionen pekar på möjligheten av att Malmö stad i dialog uppmanar Polismyndigheten att, vad som får förstås, främja efterlevnaden av den lokala ordningsstadgan.
I motionen framförs att ordningslagens utformning i 3 kap. 1 §, 1 st. anger att en offentlig
plats inom detaljplanelagt område inte får, utan tillstånd av Polismyndigheten, användas på
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ett sätt som inte stämmer överens med det ändamål som platsen har upplåtits för eller som
inte är allmänt vedertaget. I motionen anges att det inte finns några offentliga platser som är
upplåtna för tiggeri. I detta avseende förtjänar påminnas om JO:s beslut med dnr 7139-2018
vari JO kritiserade Polismyndigheten i Stockholm för att en person som ägnat sig åt passiv
insamling av pengar (tiggeri) flera gånger avlägsnats (och omhändertagits) utan grund. I
Stockholms stads allmänna lokala ordningsföreskrifter återfinns samma lydelse i denna stadgas 14 § som i Malmö kommuns lokala ordningsstadga 13 §. Poliserna hade uppfattningen
att det krävdes tillstånd enligt ordningslagen för att använda platsen på det sätt personen
gjort och att det därmed var brottsligt att använda platsen utan tillstånd. Vid en samlad bedömning ansåg JO att användningen inte var oförenlig med det ändamål som platsen upplåtits för eller vad som är allmänt vedertaget och att användningen därför inte omfattats av
ordningslagens krav på tillstånd.
Tekniska nämnden menar att den reglering som föreligger i den lokala ordningsstadgan för
närvarande är tillräcklig för att upprätthålla den allmänna ordningen. Tekniska nämnden menar också att det är Polismyndigheten som bedömer huruvida en ordningsstörning, eller ett
hinder för framkomlighet, föreligger och att Polismyndigheten också är den som ensamt bedömer huruvida förutsättningar finns för att avvisa en person från en offentlig plats. Tekniska nämnden menar att det inte föreligger något skäl, eller lagliga möjligheter, att enskilt förbjuda utländskt tiggeri i Malmö.
Ordförande

Andréas Schönström (S)
Nämndsekreterare

Philip Lee
Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån
för Stefan Plaths (SD) yrkande om att Tekniska nämnden ska besluta att till Kommunfullmäktige avge yttrande vari framgår att Tekniska nämnden ställer sig positiv till motionens innehåll, liksom att, med hänvisning till ett dylikt yttrande, föreslå Kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen i dess helhet.

