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SVAR PÅ MOTION FRÅN 
SVERIGEDEMOKRATERNA OM INFÖRANDE 

AV LOKALT FÖRBUD MOT TIGGERI 
 

Sverigedemokraterna har I en motion föreslagit ett lokalt förbud mot tiggeri I 

Östhammars kommun. Som motionärerna säkert känner till, har det nyligen 

avgjorts i en dom, att det är juridiskt möjligt för kommuner att införa förbud 

mot tiggeri i den lokala ordningsstadgan.  

Motiven för Sverigedemokraterna att föreslå ett tiggeriförbud listas här nedan 

med kommentarer: 

Påstående: Tiggeri skapar kriminalitet och människohandel 

Kommentar: Det finns inga bevis för att det förekommer kriminalitet och 

människohandel kopplat till tiggeri i Östhammars kommun. 

Påstående: Tiggeri är inte moraliskt försvarbart. 

Kommentar: Frågan är om det är omoraliskt att vara fattig. Det finns säkert 

många olika svar på den frågan. Vi har svårt att förstå att det kan vara 

omoraliskt att tigga. Vem bestämmer det? Sverigedemokraterna? 

Påstående: Det är inte kommunernas ansvar att lösa situationen för utsatta EU-

medborgare och att tiggeriet därmed ska förbjudas. 

Kommentar: Det är inte kommunernas ansvar att lösa en eventuellt utsatt 

situation för EU-medborgare. Om EU-medborgaren också är folkbokförd i 

Östhammars kommun, har kommunen ett ansvar i enlighet med bland annat 

skollagen och socialtjänstlagen. Det är heller inte kommunens roll att utöka 

utsattheten för våra medmänniskor som lever i fattigdom genom att förbjuda 

tiggeri. Den frivilliga allmosan kan ibland förbättra för en enskild person, om än 

troligen kortsiktigt. Det behövs insatser från olika aktörer för att mer 

permanent se till att alla medborgare i EU får möjlighet att leva ett 

människovärdigt liv 

En möjlighet som nu är fastslagen av Högsta förvaltningsrätten, skulle kunna 

vara att Östhammars kommun med hänvisning till lokala ordningsproblem 

skulle kunna förbjuda tiggeri på tydligt avgränsade allmänna platser. Ansvariga 
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för den lokala ordningen är Polisen. I en bilagd skrivelse (bilaga 1) intygar 

Polisen i område Norduppland att det inte finns problem kopplade till tiggeri i 

Östhammars kommun. 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att motionen avslås i sin helhet. 

 

Östhammar  2019.03.24 

 

Margareta Widén-Berggren (S)  Jacob Spangenberg (C) 
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Modin, Rebecka

Från: carin.lindeberg@polisen.se
Skickat: den 20 mars 2019 07:47
Till: Modin, Rebecka
Ämne: SV: KS Motion om lokalt förbud mot tiggeri

Hej! 

Vi har ingen ordningsproblematik som direkt kan kopplas till tiggeri i Östhammar kommun. Överlämnar därför till 

beslutande instans att ta ställning i fråga. 

Mvh 

Carin Lindeberg 

Från: Modin, Rebecka [mailto:Rebecka.Modin@osthammar.se]  
Skickat: den 19 mars 2019 13:58 

Till: Carin Elisabet Lindeberg 

Ämne: SV: KS Motion om lokalt förbud mot tiggeri 
Hej Carin! 

Tack för återkopplingen! 

Det vi undrade över var huruvida Polisen upplever att det finns ordningsproblem med tiggare i Östhammars 

kommun och huruvida ett lokalt förbud behövs och i så fall var. 

Ursäkta att det inte var tydligare från början, jag är mellanhand åt en politiker. 

Med vänlig hälsning, 

Rebecka Modin 

Kommunsekreterare 

Kommunledningsförvaltningen 

------------------------------------------ 

Östhammars kommun 

Stångörsgatan 10, Box 66 

742 21 Östhammar 

0173-86457 

rebecka.modin@osthammar.se 

www.osthammar.se 

 

När du har kontakt med oss på Östhammars kommun via e-post så innebär det att vi behandlar dina 

personuppgifter. Mer om hur vi gör det kan du läsa här: https://www.osthammar.se/gdpr 

E-mailing Östhammar´s municipality means that we will process your personal data. For more information on how 

this is performed, please read here: https://www.osthammar.se/gdpr 

Från: carin.lindeberg@polisen.se [mailto:carin.lindeberg@polisen.se]  
Skickat: den 19 mars 2019 13:02 

Till: Modin, Rebecka 

Ämne: KS Motion om lokalt förbud mot tiggeri 

Hej! 

Vi har fått en motion från er rörande lokalt förbud mot tiggeri. Man ville att den skulle remitteras till polisen för 

yttrande. Jag försökte ringa dig men fick inget svar. Min fråga är vad det är för typ av information ni är ute efter. 

Vilka platser det rör sig om? 

Du får gärna höra av dig till mig antingen via mail eller telefon. 

Mvh 

Carin Elisabet Lindeberg 

Tf Gruppchef Stöd/Service 1 
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LPO Norduppland 

 

Telefon: 010-56760 75 

Mobil: 076-7658650 

carin.lindeberg@polisen.se 

 

Polismyndigheten 

Postnummer Ort 

Besök: Gatuadress Ort 

Telefon till polisen: 114 14 

 

 
 

Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är nödvändigt. 

polisen.se 
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