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Motion av Pavel Gamov och Stefan Söder (båda SD) om förbud 
mot tiggeri 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen 
 
Ärendet 
Pavel Gamov och Stefan Söder (båda SD) föreslår 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 
ordningsstadga 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 
hälsoskyddsnämnden.  
 
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 gränsdragningsproblem och därmed 
tillämpningssvårigheter, särskilt vad gäller frågan om att skilja ett föreslaget straffbelagt  
beteende i form av tiggeri från andra helt lagliga aktiviteter i kommunens offentliga miljöer. 
Bilaga 2. 
 
Gatu- och trafiknämnden avstyrker motionen och hänvisar till att det redan i dag finns 
bestämmelser som reglerar tillståndsgivningen i Uppsala kommuns lokala 
ordningsföreskrifter 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. 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden konstaterar att det ur störningssynpunkt i miljöbalkens 
mening saknas anledning att tillstyrka motionen. Bilaga 4. 
 
Föredragning 
Uppsala kommun anger i 11 § i de lokala ordningsföreskrifterna att polismyndighetens 
tillstånd 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. Däremot 
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 bemyndigande för 
kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617) 
får dessa föreskrifter inte utformas 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 uppträder aggressivt, till exempel beter sig hotfullt, griper tag 
i kläderna, knuffar, hindrar folk från att röra sig eller nästan med tvång säljer varor eller 
tjänster finns det anledning att neka tillstånd. Men om tiggeri förekommer utan sådana 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 länsstyrelse 
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 föreliggande förslag till beslut 
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