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Nr 148. Motion av Pavel Gamov och 
Stefan Söder (båda SD) om förbud mot 
tiggeri
(KSN-2011-0230)

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäk-
tige besluta

att avslå motionen.

Uppsala den 12 oktober 2011

På kommunstyrelsens vägnar

Gunnar Hedberg/Astrid Anker

I avgörandet deltagande: Gunnar Hedberg, 
Liv Hahne, Magnus Åkerman, Mats Gyllander 
(alla M), Mohamad Hassan, Cecilia Hameni-
us (båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch 
(KD), Marlene Burwick, Ulrik Wärnsberg, 
Bengt Westman, Irene Zetterberg (alla S), Ma-
ria Gardfjell, Johan Lundqvist (båda MP) och 
Ilona Szatmari Waldau (V).

Dessutom närvarande: Christopher Lager-
qvist, Fredrik Ahlstedt (båda M), Frida Johns-
son (MP) och Emma Wallrup (V).

Ärendet
Pavel Gamov och Stefan Söder (båda SD) fö-
reslår i motion, väckt den 28 mars 2011, att 
Uppsala kommun i sin lokala ordningsstadga 
skall ha ett totalförbud mot tiggeri på offentlig 
plats och område som kommunen jämställt med 
sådan plats samt att kommunen i sin ordnings-
stadga ska kräva att all affärsmässig verksamhet 
på offentlig plats och område som kommunen 
jämställt med sådan plats ska kräva tillstånd av 
polismyndigheten. Motionen återges i bilaga 1.

Remissbehandling
Motionen är remitterad till polismyndigheten, 
gatu- och trafiknämnden och miljö- och häl-
soskyddsnämnden. 

Polismyndigheten anser att förslaget bör bli 
föremål för noggrann juridisk prövning. Om  
beslutet är rättsenligt vill polismyndigheten 

ändå framhålla att frågan är komplicerad och 
det sannolikt skulle uppstå betydande gräns-
dragningsproblem och därmed tillämpnings-
svårigheter, särskilt vad gäller frågan om att 
skilja ett föreslaget straffbelagt beteende i 
form av tiggeri från andra helt lagliga aktivi-
teter i kommunens offentliga miljöer. Bilaga 2, 
utsändes separat.

Gatu- och trafiknämnden avstyrker motio-
nen och hänvisar till att det redan i dag finns 
bestämmelser som reglerar tillståndsgivningen 
i Uppsala kommuns lokala ordningsföreskrif-
ter och att den verksamhet som beskrivs i 
motionen inte inverkar negativt på nämndens 
område. Beslutet som Sala kommun tog har 
underkänts av Västmanlands länsstyrelse som 
stridande mot nu gällande lag och beslutet om 
förbud mot tiggeri är upphävt.  Bilaga 3, ut-
sändes separat.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden konstaterar 
att det ur störningssynpunkt i miljöbalkens me-
ning saknas anledning att tillstyrka motionen. 
Bilaga 4, utsändes separat.

Föredragning
Uppsala kommun anger i 11 § i de lokala ord-
ningsföreskrifterna att polismyndighetens till-
stånd krävs för insamling av pengar i bössor 
eller liknande, om insamlingen inte utgör ett 
led i en tillståndspliktig allmän sammankomst 
eller offentlig tillställning. Det är vanligt att i 
samband med gatumusik ställer musikanten 
fram en låda eller klädesplagg där åhörarna 
kan lämna ett bidrag. Det bör inte betraktas 
som en tillståndspliktig penninginsamling. 
Där emot bör det ses som en tillståndspliktig 
insamling om musikanter går runt i publiken 
och samlar in pengar. Enligt 1 § andra stycket 
i förordningen (1993:1632) med bemyndigan-
de för kommuner och länsstyrelser att med-
dela lokala föreskrifter enligt ordningslagen 
(1993:1617) får dessa föreskrifter inte utfor-
mas så att de reglerar gatumusiken. 

Tiggeri blir således tillståndspliktigt om de 
bedrivs mer aktivt genom att man går runt 
och samlar in pengar. Om en tiggare uppträ-
der aggressivt, till exempel beter sig hotfullt, 
griper tag i kläderna, knuffar, hindrar folk från 
att röra sig eller nästan med tvång säljer varor 
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eller tjänster finns det anledning att neka till-
stånd. Men om tiggeri förekommer utan såda-
na inslag saknas det laglig grund för polisen att 
ingripa med hänsyn till ordning och säkerhet. 

Som framgår ovan krävs en lagändring för 
att möjliggöra förbud mot tiggeri i den lokala 
ordningsstadgan. Beslutet som Sala kommun 
tog har underkänts av Västmanlands länssty-
relse som stridande mot nu gällande lag och 
beslutet om förbud mot tiggeri är upphävt. 
Kommunen har således ingen möjlighet att 
tillmötesgå motionens yrkande.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser med förelig-
gande förslag till beslut.

Bilaga 1
På senare år har tiggeri på offentlig plats up-
penbarat sig i många av Sveriges större men 
även medelstora och mindre städer, och Upp-
sala är inget undantag. För Uppsalabornas 
trivsel, välbefinnande och trygghet anser Sve-
rigedemokraterna att offentligt tiggeri skall 
förbjudas. I dagsläget drabbas både affärsidka-
re och allmänhet av tiggeriet och det negativa 
och tråkiga inslag i gatubilden som det utgör.

Ofta organiseras tiggeriet av utländska li-
gor, inte minst från Östeuropa, som också är 
inblandade i människohandel och andra kri-
minella aktiviteter. Flertalet uttalanden från 
Polismyndigheten, bland annat i Tidningarnas 
Telegrambyrå 2007-04-11 och SVT Östnytt 
2009-04-13, styrker denna bild. I UNT 2007-
06-07 framgår dessutom att polisen och soci-
altjänsten i Uppsala vanligen inte ingriper mot 
denna verksamhet, vilket är ytterst beklagligt 
och allvarligt.

Tiggeriet hjälper inte heller de verkligt drab-
bade utan är ofta ett cyniskt sätt för ligor att 
utnyttja utsatta människor. Genom att förbjuda 
denna verksamhet kan vi istället hjälpa dessa 
personer att ta hjälp av socialtjänst och de all-
männa skyddsnäten i de fall det är applicerbart. 
Ibland utnyttjas även minderåriga i dessa syften.

Det är en inte minst viktigt ur ett kriminal-
preventivt perspektiv att vi stävjar det organi-
serade tiggeriet. Till skillnad från våra grann-
länder som redan har eller kraftigt överväger 

förbud mot tiggeri har Sverige som helhet 
ännu inte ett sådant. Sverigedemokraternas 
åsikt på både lokal och rikstäckande nivå är att 
ett sådant förbud måste till snarast möjligt.

Vi anser att denna verksamhet skall motar-
betas å det kraftigaste av kommunen och be-
rörda myndigheter. För detta krävs bland annat 
att kommunens samarbete med Polismyndig-
heten utökas och förbättras och att det i den 
kommunala ordningsstadgan införs ett förbud 
mot offentligt tiggeri.

Det tiggeri som uppenbarat sig i allt större 
utsträckning i Uppsala på gågatan/Svartbäcks-
gatan, vid Resecentrum och på andra ställen i 
staden skall inte tillåtas, och kommunen bör 
verka för att dessa tiggarligor avhyses omedel-
bart så att den allmänna ordningen kan åter-
ställas på stadens gator och torg.

Ibland blir människor på exempelvis gåga-
tan i Uppsala också påflugna av personer som 
säljer rosor och liknande, och även av gatu-
musikanter, vilket kan upplevas som störande. 
Sverigedemokraterna anser att det för all verk-
samhet av denna affärsmässiga sort på offent-
lig plats på förhand skall ansökas om tillstånd 
vare sig det gäller rosförsäljning, musik, lopp-
marknad eller annat.

I bland annat Sala kommun i vårt västliga 
grannlän Västmanlands län har kommunsty-
relsens arbetsutskott efter förslag från förvalt-
ningen och de säkerhetsansvariga i samarbete 
med Brottsförebyggande rådet tagit fram en 
liknande komplettering till sin ordningsstadga 
som innebär att offentligt tiggeri förbjudes i 
kommunen, vilket kommunstyrelsen även till-
styrkt. Detta visar att beslutet är möjligt och 
genomförbart, om endast viljan hos kommun-
fullmäktige finnes.

Mot bakgrund av ovanstående yrkar Sveri-
gedemokraterna på
• att Uppsala kommun i sin lokala ordnings-

stadga skall ha ett totalförbud mot tiggeri på 
offentlig plats och område som kommunen 
jämställt med sådan plats

• att Uppsala kommun i sin lokala ordnings-
stadga skall kräva att all affärsmässig verk-
samhet på offentlig plats och område som 
kommunen jämställt med sådan plats skall 
kräva tillstånd av Polismyndigheten.
















