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Motion från Fredrik Lantz (SD) m fl om tiggeriförbud för
utländska medborgare (17/KS 0238)
Sammanfattning
Fredrik Lantz (SD), Krister Thorén (SD) och Joakim Pripp (SD) föreslår i motion daterad den
5 september 2017 kommunfullmäktige besluta att det inom Motala kommun ska råda
tiggeriförbud för utländska medborgare.
Tiggeriförbud är ett ämne som lyfts på nationell nivå, dock utan att några beslut om saken har
fattats. Frågan om att föra in tiggeriförbud i lokala ordningsföreskrifter har lyfts i andra
kommuner, senast i Vellinge under 2017. I dagsläget är det heller ingen kommun som fått ett
tiggeriförbud godkänt.
I lokala ordningsföreskrifter är det enbart befarade ordningsstörningar som eventuellt skulle
kunna regleras och det är då inte möjligt att göra skillnad på svenska och utländska
medborgare.
Det finns inte laglig möjlighet att införa ett sådant förbud som föreslås i motionen.

Förslag till beslut
K l i c k a här för att skriva förslag till beslut.
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Motion från Fredrik Lantz (SD) m fl om tiggeriförbud för utländska
medborgare (17/KS 0238)
Sammanfattning
Fredrik Lantz (SD), Krister Thorén (SD) och Joakim Pripp (SD) föreslår i motion daterad
den 5 september 2017 kommunfullmäktige besluta att det inom Motala kommun ska råda
tiggeriförbud för utländska medborgare.

Beslutsunderlag


Motion från Fredrik Lantz (SD) m fl om tiggeriförbud för utländska medborgare

Beslut
1 Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MOTALA K O M M U N
Kommu nstyesen
och
Personalnämnden

2017 -09- 2 5
Diarienr
Handlingsnr.
Beslut

2017-09-05
Motion: inför tiggeriförbud för utländska medborgare i Motala kommun.

Att människor kommer hit från andra länder enbart för att tigga är varken värdigt eller ok. Det har
dessutom bevisats i flera fall att människor har blivit lurade att komma hit för att sedan tvingas till att
tigga vilket har lett till att oskyldiga människor har utnyttjats till både tiggeri och även övriga brott
där de som lurat hit dessa människor tagit merparten eller alla de pengar som tiggarna har tjänat
ihop.
Vi ser nu dessutom att ytterligare minst ett parti i Sveriges Riksdag har funnit hur vansinnigt detta är
för Sverige som land och har nu även på riksnivå gått ut med intentionen att införa ett generellt
tiggeriförbud. Även andra partier överväger denna mycket viktiga fråga, vilket är ett mycket
välkommet inslag i denna process att få stopp på detta utnyttjande av människor som kriminella ligor
sysselsätter sig med.
Det är dessutom en styggelse att mäniskor har tillåtits att utnyttjas på det sätt som har gjorts. Motala
kommun borde markera att sådant inte ska tolereras i vår kommun. Genom att införa ett
tiggeriförbud så stänger vi den lagliga vägen för kriminella ligor att utnyttja människor så som
beskrivits ovan. Vi vill dock inte stänga denna lagliga dörr för de svenska medborgare som känner att
de saknar utvägar för att klara sin överlevnad, därför vill vi inte att förbudet ska drabba dem, vilket är
anledningen till att vi tycker att förbudet ska gälla utlänska medborgare och inte svenska
medborgare.
Med hänsyn till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige besluta:
Att det inom Motala kommun ska råda tiggeriförbud för utländska medborgare.

Fullmäktigeledamot Fredrik Lantz (SD)
Fullmäktigeledamot Krister Thorén (SD)
Fullmäktigeledamot Joakim Pripp (SD)
källa
https://www.svdsvenskan.se/2017-09-05/misstankt-manniskohandelsfall-trend-i-tiden
https://www.sydsvenskan.se/2017-09-07/det-ar-skamligt-i-ett-valmaende-land-att-lata-tiggerietfortsatta
https://www.svt.se/nyheter/nvhetstecken/vagrade-tigga-misshandlades-och-lamnadesfastbunden
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https://www.svd.se/tiggeri-front-for-stolder-knark-och-prostitution
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6680403
https://www.dagensiuridik.se/2016/ll/arenden-om-manniskohandel-har-fordubblats-gallerbade-tiggeri-och-prostitution
https://www.svdsvenskan.se/2017-02-15/nu-startar-iakten-pa-manniskohandlarna
https://www.svt.se/nvheter/inrikes/moderaterna-vill-ha-ett-nationellt-tiggeriforbud
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