Ekerö 2018-04-24
Motion till kommunfullmäktige i Ekerö kommun
Av Desirée Björk, Bernt Rishloow och Robert Oberascher
Inrätta lokala ordningsföreskrifter för tiggeri på allmän plats.
Bakgrund
Problematiken kring EU-medborgare som tigger runtom i Sverige är omfattande, även på
Ekerö. Utsatta människor som ber om pengar finns nu över hela vår kommun. Regeringen
bedömer att det handlar om cirka 4 000–5 000 personer i Sverige. Det är en beklaglig och
oroväckande utveckling som ofta innebär svåra förhållanden för de människor det handlar om.
Problemet är dock att inte uppmuntra människor till tiggeri. Att tigga är varken en väg ur
fattigdom eller utanförskap. I stället medför det fortsatt dåliga levnadsförhållanden och risken
att utsättas för våld, påtryckningar och utnyttjande.
Tyvärr kan vi konstatera att det hos de gamla partierna verkar finnas en ideologisk låsning
inför frågan. Hos socialdemokraterna, som anser att detta samhällsproblem skall åtgärdas i
respektive EU-medborgares hemländer, hos moderaterna en lösning som innebär totalförbud
mot allt tiggeri. Öpartiet anser däremot att lösningen snarare ligger någonstans mittemellan
dessa ytterligheter.
Det bör först och främst slås fast att tiggeri – d.v.s. att utan någon motprestation utbe sig om
ekonomiskt understöd – idag är vare sig straffbart eller otillåtet enligt svensk lag. Det kan
emellertid finnas all anledning att pröva om det är fråga om verksamhet som bör omfattas av
tillstånd enligt t.ex. ordningslagen (1993:1617) eller lokala föreskrifter.
Ekerö kommun har inte i sin lokala föreskrift någon paragraf som avser tiggeri. Öpartiet ser
därför ett behov av att komplettera de lokala ordningsföreskrifterna i syfte att inrätta lokalt
tillstånd för tiggeri på allmän plats. Enligt ”Förordning (1993:1632) med bemyndigande för
kommuner och länsstyrelser, att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen
(1993:1617)” - kan kommunen meddela just föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617) 1
kap. 2 § 2:a stycket samt 3 kap. 8 och 9 § och 10 § 1:a stycket andra meningen.
Syftet med att införa ett lokalt tillstånd, skulle vidare vara att knyta tillståndet till en
regelbunden kontakt med den lokala sociala myndigheten, som en del i att erhålla ett lokalt
tillstånd för tiggeri. Kommunen möjliggör då en personlig kontakt mellan den aktuelle EUmedborgaren och de sociala myndigheterna. Därigenom minskas riskerna för organiserad
brottslighet. Kommunen får insyn och möjlighet att påverka en verksamhet, som idag pågår
helt utan sådan insyn eller möjlighet att ingripa. På så sätt ges kommunen ett verktyg att ta

socialt ansvar likväl som att motverka den organiserade brottslighet, som är kopplad till
dagens oreglerade tiggeri.

Förslag till beslut:
Vi vill härmed föreslå kommunfullmäktige att;
– ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna att komplettera de lokala
ordningsföreskrifterna med innebörden att inom Ekerö kommun inrätta ett lokalt tillstånd för
tiggeri på allmän plats.
– ge socialnämnden i uppdrag, som en följd av beslutet ovan, att utreda förslag på regelverk
för ett lokalt tillstånd för tiggeri.
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