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Motion| Sverigedemokraterna Karlskrona
Motion om lokala ordningsföreskrifter angående tiggeri
Under de senaste åren har vi sett att antalet tiggare ökat i såväl Karlskrona som i övriga landet.
Tiggarna kommer oftast från Rumänien och Bulgarien och kan sedan medlemskapet i EU 2007 resa
fritt i Europa. Rapporter från rikspolisstyrelsen och Europol visar på att delar av tiggeriverksamheten
är organiserad och att utsatta människor utnyttjas av kriminella ligor. Den fria rörligheten har på
många plan underlättat för kriminella ligor att bedriva verksamhet i Sverige.
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. Därutöver finns det frivilliga insatser från föreningar och församlingar som
hjälper utsatta individer som har det svårt. Därmed finns det i Karlskrona inget behov av att tigga
pengar för sitt levebröd. Inrest tiggeri är ett nytt fenomen i Sverige som vi måste hantera i kommunen
innan det växer till sig än mer.
I Södertälje kommun förekommer tillståndsplikt för insamling av pengar i de allmänna
ordningsföreskrifterna (2012/9:1). Detta innebär att personer som tigger måste söka tillstånd för att
inte bli avvisade från platsen. Fördelarna med tillståndsplikt är dels att Polismyndigheten får kontroll
på hur stor omfattningen av tiggeriet är och var det sker, samtidigt som det underlättar för Polisen att
kontrollera hur länge tiggarna vistats i Sverige. Enligt EUs regelverk måste en inrest EU-medborgare
som inte efter tre månader hittat ett ärligt sätt att försörja sig lämna landet. Idag utdelas inga stämplar
i passet vid landets gräns men det är ändå Polisens uppgift att bevaka att inresta personer inte stannar
längre än tillåtet. Både regeringsföreträdare och regeringens egna nationella samordnare har uttryckt
en vilja och ett behov att förbjuda det utbredda inresta tiggeriet. Vi kan påbörja arbetet och underlätta
Polisens arbete just vad gäller det inresta tiggeriet genom att införa nya föreskrifter i kommunens
allmänna ordningsföreskrifter.
Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp föreslår kommunfullmäktige besluta:
att Karlskrona kommun i sina lokala ordningsföreskrifter inför följande punkt:
Insamling av pengar
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte
utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

För den Sverigedemokratiska gruppen
Christopher Larsson
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