Motion
Kommunfullmäktige

Stoppa det utländska tiggeriet
Det utländska tiggeriet är ett ont som svenskar har behövt stå ut med de senaste åren. Det handlar
inte om bara fattiga människor som behöver tigga ihop pengar, utan det handlar om EU-länder som
inte tar hand om sina sociala problem, vilket leder till att fattiga människor från andra länder
kommer till Sverige och utnyttjas av kriminella för att tigga ihop pengar.

Det utländska tiggeriet har skapat merkostnader för det offentliga genom kommunalt finansierade
projekt som ska stödja de utländska tiggarna. Det är märkligt att det offentliga överhuvudtaget ska
stödja människor som inte ska vistas i Sverige. För att en EU-medborgare från ett annat EU-land ska
uppehålla sig i Sverige mer än tre månader måste man vara självförsörjande, student, ha egna
tillgångar för att försörja sig, eller vara närstående till någon som uppfyller något av de nämnda
kraven. Det är uppenbart att tiggarna inte tillhör dessa grupper och har inte rätt att vistas i Sverige
överhuvudtaget.

Redan 2015 publicerade Polismyndigheten en nationell lägesbild1 som konstaterade att en del av det
utländska tiggeriet har koppling till organiserad brottslighet. Polisens bedömning var att det fanns
flera grupperingar med utsatta EU-medborgare som tigger och som styrs av kriminella aktörer. Dessa
kriminella aktörer utnyttjar utsatta EU-medborgare, bland annat genom utpressning och
människohandel.
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Nationell lägesbild: Brottslighet med koppling till tiggeri och utsatta EU-medborgare i Sverige,
Polismyndigheten, Nationella operativa avdelningen, december 2015
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I ovannämnda rapport nämns det också att kriminella utnyttjar utländska tiggare för prostitution och
bärplockning. I grunden handlar det om människohandel där de utländska tiggarna är verktyg för att
inbringa så mycket pengar som möjligt för kriminella aktörer. Det är viktigt att stoppa detta och göra
denna människohandel olönsamt. Att underhålla denna människohandel genom olika projekt som
ska stödja de utländska tiggarna för att de ska kunna fortsätta utnyttjas, är inhumant.

Redan har Malmö stad flera verktyg för att stoppa det utländska tiggeriet. I Lokal ordningsstadga för
Malmö kommun står det under 13 §, under rubriken ”Insamling av pengar” följande:

”Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande om insamlingen
inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.”

Genom att främja implementeringen av denna ordningsföreskrift skulle det utländska tiggeriet kunna
motverkas. Ett annat sätt är att Malmö stad i dialog med Polismyndigheten uppmanar polisen att
implementera Ordningslagen 3 kap. 1 §. Denna paragraf lyder:

”En offentlig plats inom detaljplanelagt område får inte utan tillstånd av Polismyndigheten användas
på ett sätt som inte stämmer överens med det ändamål som platsen har upplåtits för eller som inte
är allmänt vedertaget. Tillstånd behövs dock inte, om platsen tas i anspråk endast tillfälligt och i
obetydlig omfattning och utan att inkräkta på någon annans tillstånd.”

Det finns inga offentliga platser där ändamålet har varit att tiggeri ska äga rum. Om tillstånd inte ges
kan inte utländska tiggare använda sig av dessa offentliga platser. Att implementera Ordningslagen är
ett sätt att motverka det utländska tiggeriet.

Enligt Ordningslagen 3 kap 2 § ska Polismyndigheten inhämta yttrande från kommunen innan
tillstånd ges för att ta i anspråk en offentlig plats. Om kommunen avstyrker ansökan, får tillstånd inte
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meddelas. Det innebär att Malmö stad kan påverka Polismyndighetens tillståndsgivning så tillstånd
inte beviljas för utländskt tiggeri.

Om det utländska tiggeriet skulle pågå på privat mark kan kommunen i dialog med fastighetsägare
påverka så ett tiggeriförbud realiseras.

Dessa är bara några exempel på hur ett tiggeriförbud kan upprättas med de verktyg som Malmö stad
redan har tillgängligt. Sverigedemokraterna menar att ett tiggeriförbud skulle försvaga kriminella
krafter.

Sverige är en välfärdsstat där ingen behöver tigga. Socialtjänsten i Malmö har en skyldighet att hjälpa
inhemska tiggare. Utländska tiggare har inte rätt att vistas i Sverige efter tre månader och ska få hjälp
i sina hemländer. Därmed är kostnaderna för det utländska tiggeriet en onödig börda som åläggs
malmöborna. Välfärdsstaten finansieras av skattebetalarna så det inte ska finnas några tiggare på
gatan.

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige beslutar:
-

Att uppdra kommunstyrelsen att återkomma med ett förslag på hur det utländska tiggeriet
ska förbjudas i Malmö.

______________________

______________________

Magnus Olsson (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)
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