
 

 

 

MOTION GÄLLANDE LOKALT TIGGERIFÖRBUD I SPECIFIKA ZONER 

I mars 2019 uppskattade polisen att ungefär 500 personer kunde klassas som 
tiggare på Stockholms gator. Antalet för hela Sverige håller sig hyfsat 
konstant, kring 4 500 individer.  
 
Få länder i Europa har en så passiv hållning till tiggeriet som Sverige. De allra 
flesta stater har någon form av förbud, nationella eller lokala sådana. Svenska 
politiker har hårdnackat vägrat att ta i frågan kring ett nationellt förbud, då 
den upplevts som ”känslig”. Man har naivt hoppats att problemet ska lösa sig 
av sig självt. 
 
För 100 år sedan förekom tiggeri i Sverige men efter att sociala skyddsnät 
byggdes upp under mitten av 1900-talet minskade det. 2007 blev Rumänien 
och Bulgarien medlemmar i EU och sedan dess har tiggeriet kommit tillbaka 
till Sverige då dessa länders medborgare nyttjat EU:s fria rörlighet och tagit sig 
hit för att ägna sig åt tiggeri. Det handlar om en utsatt grupp som står utan 
bostad, arbete, inkomst och utan rätt till sociala förmåner här i Sverige. Som 
EU-medborgare har du rätt att vistas i Sverige i tre månader och varje individ 
ansvarar då för sitt eget uppehälle och sin försörjning.  
 
Tiggeri kan inte, enligt Sverigedemokraterna, ses som en försörjning och det 
är allmänt känt att tiggeri inte hjälper människor att ta sig ur fattigdom.  
 
Eftersom ett nationellt tiggeriförbud lyser med sin frånvaro är det 
kommunerna som får hantera effekterna av ett utbrett tiggeri. De störningar i 
vardagen som tiggeriet bidrar till skapar en känsla av otrygghet för 
kommuninvånarna och näringsidkarna. Människohandel och prostitution, 
nedskräpning, bosättning på såväl allmän som privat plats är alla effekter i 
tiggeriets spår. Man bör därför starkt ifrågasätta rätten att tigga. Är denna 
rättighet mer skyddsvärd än kommuninvånarnas rätt till ordning och trygghet i 
kommunen?  
 
Efter att Högsta förvaltningsdomstolen i december 2018 slog fast att Vellinge 
kommun fick införa förbud mot passiv insamling av pengar, alltså tiggeri, har 
flera kommuner i Stockholms län valt att följa Vellinges exempel. Lidingö, Täby 
och Danderyd har idag infört tiggeriförbud.  
 
I förvaltningsdomstolens motivering i Vellinge-målet gick att läsa följande: 
”Stöd saknas i ordningslagen för att uppställa ett krav på att kommunen 
måste visa att det förekommit ordningsstörningar som motiverar att ett  



 

 
 
 
förbud införs. Just den geografiska begränsningen gör att Vellinge kommuns 
beslut inte är alltför långtgående för allmänheten”.  
 
Sverigedemokraterna Ekerö vill motverka samtliga inslag i kommunen som 
begränsar invånarnas frihet.  
 
Mot bakgrund av det som anförs i motionen yrkar Sverigedemokraterna:  

- Att Ekerö kommun instiftar ett lokalt tiggeriförbud i specifika zoner i 
de lokala ordningsföreskrifterna.  

- Att kommunstyrelsen inför kommunfullmäktiges beslut, får i uppgift 
att ta fram förslag på platser där tiggeriförbud skall råda.  

- Att Ekerö kommun i de lokal ordningsföreskrifterna inför ett 
tillståndskrav för organiserad insamling av pengar eller försäljning via 
exempelvis föreningar/organisationer.  
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