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Motion om lokala ordningsföreskrifter angående tiggeri.
Under de senaste åren har vi sett att antalet tiggare ökat i såväl Karlskrona som i övriga
landet. Rapporter från rikspolisstyrelsen och Europol visar på att stora delar av
tiggeriverksamheten är organiserad och att utsatta människor utnyttjas av kriminella
ligor.
Tiggarna kommer oftast från forna öststater och kan idag genom medlemskapet i EU resa fritt i
Europa. Den fria rörligheten har underlättat för kriminella ligor att bedriva sin verksamhet i
Sverige.
I Kalmar har det nyligen i en uppmärksammad dom vid Kalmar Tingsrätt avslöjats att personer
organiserar tiggeriverksamhet och begär in avgifter från tiggare. Tiggarna har blivit både
misshandlade och rånade då de inte följde de ”regler” som gällde i Kalmar.
Karlskrona kommun har en socialtjänst som lyder under socialtjänstlagen. Ingen människa ska
behöva svälta eller sova utomhus i Karlskrona eller Sverige. För de medborgare som på egen
hand inte kan ordna med sina grundläggande behov finns socialtjänsten som ett hjälpande
skyddsnät. Därmed saknas behov i Karlskrona av att tigga pengar som levebröd. Detta är ett nytt
fenomen som vi måste hantera i kommunen innan det växer än mer.
I Södertälje kommun förekommer tillståndsplikt för tiggeri. Detta innebär att de tiggande måste
söka tillstånd för att inte bli bötfällda och avvisade för sin verksamhet. Fördelarna med detta är
att Polismyndigheten får kontroll på hur stor omfattningen är samtidigt som det blir lättare att
följa utvecklingen. Det underlättar för Polisen att kontrollera hur länge personerna vistats i
Sverige utan att kunna försörja sig själva och efter tre månader måste personen ifråga resa tillbaka
till hemlandet.

Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta:
att Karlskrona kommun i sina lokala ordningsföreskrifter inför ordningsföreskrifter om tiggeri
med lydelsen:
”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 insamling skall ske i samband med
framförande av gatumusik krävs inte tillstånd”
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