
Motion till kommunfullmäktige i Norrköping 

Tillståndsplikt för tiggeri 

Tiggerifrågan har varit ett återkommande ämne i den politiska debatten och i samband med att den 

rödblågröna majoriteten i Eskilstuna kommun nyligen valt att gå vidare med förslaget om 

tillståndsplikt för tiggeri har frågan fått nytt liv även på nationell nivå. Finansminister Magdalena 

Andersson (S) menade att det man gör i Eskilstuna är en möjlighet, inte minst då man genom att ge 

pengar till tiggare också riskerar att bidra till människohandel. Denna bild tycks delas av statsminister 

Stefan Löfven (S) som välkomnar förslaget med orden: ”Finns det ett utrymme för kommuner att 

göra detta så är det bra”.  

Det två av Sveriges främsta företrädare säger ligger helt i linje med medborgarnas uppfattning och 

den linje som Sverigedemokraterna drivit i Norrköping sedan 2011. Det visar även att det idag finns 

en bred politisk enighet i frågan och att det finns verktyg att från kommunens sida bidra till en 

minskad utsatthet och samtidigt slå mot kriminella ligor. 

Som politiker måste vi förhålla oss fastslagna regler. Vi har idag EU-regler som ställer krav på att EU-

migranter att klara av sin egen försörjning för att kunna använda sig av den fria rörligheten. Om de 

inte kan försörja sig mister de också rätten att vistas i landet. Att införa tillståndsplikt i Norrköping 

kan bidra till att vi efterföljer denna bestämmelse, vilket också gynnar vår kommun. 

Likaså finns det redan idag tillståndskrav för uppförandet av exempelvis marknadsstånd och 

manifestationer. Det borde rimligtvis även gälla personer som mer eller mindre dagligen väljer att 

tigga utanför en butik, om vi ska utgå ifrån ett likabehandlingsperspektiv. Tiggeri och/eller bosättning 

på offentlig plats kan ibland kräva tillstånd enligt ordningslagen. Kommunala ordningsföreskrifter kan 

även förbjuda aktiv penninginsamling som saknar tillstånd. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 

bryter mot en lokal föreskrift kan göra sig skyldig till ett brott enligt 3 kap. 22 § ordningslagen. 

För att få råd med mat, kläder eller husrum har vi ett skyddsnät med syftet att erbjuda utsatta 

medborgare den hjälp de är i behov av. Fallerar detta skyddsnät är det definitivt ingenting positivt, 

men det kan aldrig lösas genom en okontrollerad form av tiggeri som tvärtom kan öka kriminalitet 

och utsatthet. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta: 

Att Norrköpings kommun likt Eskilstuna verkar för införandet av tillståndsplikt för tiggeri. 

 

 

Markus Wiechel (SD) 


