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Kommunstyrelsen

E-förslag om förbud mot passiv
pengainsamling
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
E-förslaget avslås f.n. men fråga om införande av förbud kommer att lyftas om situationen
ändras i fel riktning

Ärendebeskrivning
Annika Lundaström har inkommit med E-förslag om förbud mot passiv pengainsamling.
Förslaget har fått mer en 100 röster (f.n. 101) och ska därmed behandlas av ansvarig nämnd.
Kommunstyrelsen har
I gällande lokala ordningsföreskrifter finns följande inskrivet:
”Insamling av pengar
19 § Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller
liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst
eller offentlig tillställning.
När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte
tillstånd.”
Denna skrivning täcker dock inte tiggeri för eget bruk. Frågan om det är möjligt att förbjuda
tiggeri och om det i så fall kan ske lokalt har diskuterats och behandlats juridiskt. I december
2018 slog Högsta förvaltningsdomstolen fast att svenska kommuner får införa lokala
tiggeriförbud. Enligt domen kan ett tiggeriförbud införas på avgränsade platser, till exempel
utanför affärer, myndigheter eller i anslutning till kollektivtrafiken om skäl för finns för det. Var
förbud ska råda kan regleras i lokala ordningsföreskrifter.
Skäl som talar för införande av ett tiggeriförbud är att det låser fast människor i ett slags
bidragsberoende, att det kan nyttjas i organiserad form och det kan om det blir påträngande
upplevas som obehagligt.
Å andra sidan har tiggeriet minskat i Sverige generellt. Skälen är att människor ger mindre
pengar till tiggare delvis beroende på att man inte vill ge, delvis beroende på den alltmer
minskande kontantanvändningen.
I Kävlinge har tiggeriet varit ett mycket begränsat problem och det har minskat det senaste året.
Polisen bekräftar denna bild.
Det är bra att det finns möjligheter att ta till för att begränsa lokala ordningsproblem, men
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samtidigt ska det ska finnas goda skäl och påtagliga orsaker innan man inför ett förbud, av vad
slag den än vara må.
För att väga samman bedöms tiggeriets nuvarande och faktiskt krympande förekomst i Kävlinge
kommun inte vara av den omfattningen att ett förbud anses påkallat. Samtidigt påpekar
kommunstyrelsens ordförande i ett motionssvar att hon tänker verka för ett införande av förbud
om situationen utvecklas i fel riktning.

Beslutsunderlag


E-förslag om förbud mot passiv pengainsamling

Elektroniskt godkänd av:
Mikael Persson, kommundirektör, 2019-05-14

Beslutet ska skickas till
För kännedom. Annika Lundaström
För verkställighet
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Förslaget gäller

ÖVRIGT / VET EJ

Rubrik

Förbud mot passiv pengainsamling.

Förslag
Med anledning av Högsta förvaltningsdomstolens dom den 17/12-18 som gav Vellinge kommun rätt att införa
ett lokalt förbud mot passiv pengainsamling, innebär det att det åligger varje enskild kommun att införa ett
lokalt förbud. Jag föreslår därmed att Kävlinge kommun inför ett lokalt förbud mot passiv pengainsamling vid
till exempel Center Syd och dylikt.
Att bedriva passiv pengainsamling är inget yrkesmässig förfarande och bidrar till att man hamnar utanför
samhället och därför inte integreras. Detta gör att man döms till ett liv i beroendeställning.
Förslaget är därmed att förbjuda passiv pengainsamling så att dessa personer inte hamnar i utanförskap. Det är
inte humant att sitta i minusgrader och be om pengar och därför bör Kävlinge kommun ta sitt ansvar att
förbjuda detta.
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2019-04-08
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Ärendet saknar kommentarer.
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