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Motion av Eric Dicksson (KD) och Nina Åkesson 
Nylander (KD) -  Följ Vellinge - Förbjud tiggeri i 
Mörbylånga kommun 

Beskrivning av ärendet 

I motionen föreslås att kommunen ska följa exemplet från Vellinge kommun 
och införa ett förbud mot passiv penninginsamling i de allmänna ordnings-
föreskrifterna. Förbudet ska gälla på särskilt utpekade platser och kommun-

direktören bör samtidigt få uppdraget att utreda vilka dessa platser ska vara. 

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 14 januari 2019. 
Kommunfullmäktiges ordförandes beslut den 16 januari 2019. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 14 maj 2019.       

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Frågor om tiggeriförbud i svenska kommuner är inte mindre kontroversiella efter 
Högsta förvaltningsdomstolens dom i Vellingemålet (HFD, målnr 2149-18). I 

domen förs ett resonemang om dels kommunala ordnings-föreskrifter och dels 
om begreppet ”den allmänna ordningen”. Bestämmelserna i en 

ordningsföreskrift måste alltid ha som syfte att upprätthålla ordningen i en 
kommun eller i delar av en kommun.  Högsta förvaltningsdomstolen gör 
tolkningen att en regel i en föreskrift ska ha som syfte att komma till rätta med 

eller förebygga någon typ av störning i det allmänna rummet. 

En kommunal ordningsföreskrift speglar en rad varierande lokala förhållanden 

men också kommunfullmäktiges bedömning av behovet av en viss reglering. 
Förvaltningen uppfattar inte att det tiggeri som i något minskad utsträckning 
ändå förekommer i kommunen, vanligen i närhet till detaljhandeln, är sådant 

att det leder till, kan bedömas leda till ordningsstörningar. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

En motion kan bifallas, avslås eller anses besvarad till exempel med 
hänvisning till att det redan pågår processer eller åtgärder i linje med 

motionens förslag. Förvaltningen ser inte att det finns något möjligt alternativt 
förslag till beslut mot bakgrund av att den politiska majoriteten för närvarande 

inte avser att införa ett tiggeriförbud. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Förslaget till beslut är inte av den karaktären att det behöver kommuniceras 
enligt förvaltningslagens regler. 
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Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut kan indirekt få en påverkan på perspektiven ”Trygghet och 

säkerhet”, ”Integrering” samt ”Jämställdhet”. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Motionen avslås med hänvisning till bedömningen att det för närvarande inte 
behövs något förbud mot tiggeri.     

Ann Willsund 
Kommundirektör 

Jonas Jansson 
Utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Erik Dicksson 
Nina Åkesson Nylander 
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 Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige för anmälan 

 

Beslut fattade enligt arbetsordning för beredning av 
motioner och medborgarförslag (MBLAFS 2015:22) 

Beslutande 

Kjell Magnusson 

Ärende 

 Motion av Eric Dicksson (KD) och Nina Åkesson Nylander (KD) -  Följ Vellinge - 

Förbjud tiggeri i Mörbylånga kommun. 

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 14 januari 2019. 

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kjell Magnusson 

Kommunfullmäktiges ordförande  
 



Följ Vellinge – Förbjud tiggeri i Mörbyl3ng4 Kommun! 

Tiggeriförbudet i Vellinge kommun strider inte mot ordningsl4gen enligt Högst4 
förv4ltningsdomstolen. Kommunen h4r möjlighet 4tt regler4 s3d4n ins4mling 4v 
peng4r som k4ll4s p4ssiv, 4llts3 tiggeri, för 4tt upprCtth3ll4 den 4llmCnn4 
ordningen p3 offentlig pl4ts. Kristdemokr4tern4 i Mörbyl3ng4 kommun 4nser 
dCrför 4tt vi bör följ4 Vellinge kommuns exempel och inför4 ett tiggeriförbud i 
v3r kommun. 

De som vCljer 4tt sök4 sig till Sverige för 4tt tigg4 Cr i m3ng4 f4ll inte b4r4 
f4ttig4 ut4n ocks3 mycket uts4tt4. Diskriminering, brist p3 institutionellt stöd, 
brist4nde fr4mtidstro och 4vs4kn4d 4v funger4nde lok4l4 civils4mhCllen bidr4r 
till uts4ttheten. Inget 4v dess4 problem 4vhjClps 4v tiggeriet, i stCllet risker4r 
tiggeriet 4tt bidr4 till 4tt problemen förvCrr4s och perm4nent4s. V3r oförm3g4 
4tt t4 itu med tiggeriet h4r tyvCrr gjort soci4l uts4tthet och misCr till en sjClvkl4r 
del 4v g4tubilden. B4rn tving4s v4rje d4g se sin4 förCldr4r g3 förbi uts4tt4 
mCnniskor som sitter p3 g4t4n ut4n 4tt ens se 3t der4s h3ll. Det Cr en följd 4v 
4tt det org4niser4de tiggeriet h4r norm4liser4ts. MCnniskor trubb4s 4v inför 
4ndr4 mCnniskors lid4nde. Det Cr sorgligt och risker4r 4tt gör4 Sverige till ett 
mindre generöst och 4llt k4ll4re l4nd, men det störst4 problemet Cr 4tt svensk4 
politikers h4ndlingsförl4mning och kr4vlöshet leder till 4tt mCnniskor fortsCtter 
4tt utnyttj4s. Ut4nförsk4pet och uts4ttheten upprCtth3lls. Vi k4n inte b4r4 se p3 
nCr det hCnder. Lösningen p3 de f4ttig4 EU-migr4ntern4s uts4tthet finns inte i 
Sverige, ut4n i der4s hemlCnder. HjClp till dess4 migr4nter i der4s hemlCnder Cr 
mer effektivt och s3ledes viktig4re. Vi kommer 4lltid 4tt h4 ett mor4liskt 4nsv4r 
4tt strCck4 ut en hjClp4nde h4nd till s4mhCllets mest uts4tt4, p3 s4mm4 sCtt 
som vi h4r ett mor4liskt 4nsv4r 4tt jobb4 för v3r egen försörjning, bidr4 till v3rt 
gemens4mm4 bCst4. Vi sk4 dCrför fortsCtt4 strCck4 ut en hjClp4nde h4nd, och 
tigg4ren h4r ett 4nsv4r 4tt t4 emot den. Fr3g4n Cr dock om 4tt till3t4 
g4tutiggeri Cr v3rt end4 eller ens bCst4 sCtt 4tt hjClp4 medmCnniskor bort fr3n 
f4ttigdom. Vi i Kristdemokr4tern4 tror inte det. Tiggeriet erbjuder inte vCg4r bort 
fr3n f4ttigdom, det upprCtth3ller f4ttigdom.

Med hCnvisning till ov4nst3ende föresl3r Kristdemokr4tern4: 

Att Mörbyl3ng4 kommun inför förbud mot p4ssiv penningins4mling – tiggeri –, 
vid sCrskilt 4ngivn4 pl4tser, i den lok4l4 ordningsst4dg4n.

Att kommunfullmCktige ger kommundirektören i uppdr4g 4tt utred4 vilk4 dess4 



4ngivn4 pl4tser bör v4r4. 

Eric Dicksson (KD)

Nin4 Åkesson Nyl4nder (KD)
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