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Motion av Anna Körsig Jerlmyr, Cecilia'Bririck, Ärad rea Ström, Bo
Arkelsten, Lars Jilnnstad, Christoffer Järkeborn, Johan Nilsson,
Lars Svärd och Jan Tigerström (alla Si) om lokalt tiggeriförbud
Frågan om fattiga EU-medborgare är ständigt aktuell och sedan Socialdemokraterna tog över
makten i Stockholm har frågan eskalerat utom all kontroll med allt fler olagliga boplatser, där
mänsklig avföring behöver städas bort varje dag i parker och på förskolors innegårdar. Detta
är helt oacceptabelt samtidigt som stadens politiska majoritet fortsätter att blunda för
problemen och varken agerar eller tar ansvar för att lösa problemet.
Moderaterna har varit tydliga i vår linje om en nollvision mot olagliga boplatser och att vi inte
kan tillåta någon att stå över svensk lag. Då den socialdemokratiskt ledda majoriteten än idag
står handfallna inför frågan, och endast signalerar fler boenden eller dialog istället för
konkreta lösningar på Stockholms utmaning, behöver vi ta ytterligare ett steg och skärpa
lagstiftningen för att komma åt problemen.
Vi anser också att tiggeri inte är någon värdig eller hållbar väg till försörjning, och något som
Stockholms stad historiskt arbetat för att komma bort ifrån. Majoritetens satsning på fler
härbärgesplatser har uppenbarligen inte gett någon effekt. Socialdemokraterna måste därför
tydligare signalera hur de tänker lösa problemen eftersom de inte är beredda att gå vidare med
vare sig konsekventa avhysningar eller andra lösningar som Moderaterna har föreslagit.
Därför kommer Moderaterna i Stockholms stad att arbeta för att hemställa hos regeringen om
att se över rådande regelverk och därmed ge kommuner möjlighet att införa lokala
tiggeriförbud.
Ett sådant regelverk måste vara tydligt avgränsande om vad som kategoriseras som olaga
tiggeri och vad som inte är olaga tiggeri. Det är oerhört viktigt med en tydlig lagstiftning och
gränsdragning så att det inte öppnas upp för oklarheter eller olika tolkningar runt om i landet.
Flera andra länder och städer runt om i Europa har idag infört ett motsvarande regelverk. Ett
tydligt regelverk gör också att alla kommuner agerar lika och det skapar inget utrymme för
tolkningar. Förslagets effekter bör också utvärderas efter ett års tid för att säkerställa att
rättssäkerheten upprätthålls och att åtgärden får avsedd effekt.
Ett förbud är inte en universell och enkel lösning på de utmaningar, kopplade till tiggeri, som
Stockholm har haft de senaste åren. Stockholms stad måste även fortsätta arbetet med att strikt
tillämpa en nollvision mot olagliga boplatser som är möjlig utifrån det regelverk som finns
idag samt fortsätta påverkan på EU-nivå för en mer långsiktig och permanent lösning i de
berörda människomas hemländer, genom att rikta ekonomiskt stöd till frivilligorganisationer i
de länderna. Det är också viktigt att kommuner ges verktyg att upprätthålla regelverket.
Polisen signalerar redan idag tydligt att de inte mäktar med sitt arbete. För att kunna
upprätthålla ett förbud och avlasta polisen kommer vi moderater också att fortsätta arbeta med
förslaget om att ge ordningsvakter mandat att upprätthålla de kommunala
ordningsföreskrifterna och ett tiggeriförbud.
Alla människor som behöver hjälp och stöd i Stockholms stad har rätt att få detta. Vi har ett
regelverk och lagar som reglerar hur man får bo och agera i Sverige, dessa lagar måste gälla
för alla, oavsett var man kommer ifrån. Stockholms stad har de senaste åren ställts inför en
allt mer ohållbar situation. Det är viktigt att arbeta för Stockholms bästa och vända på varje
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sten för att finna en lösning på de utmaningar staden ställs inför. Eftersom den
socialdemokratiskt ledda majoriteten fortfarande står handfallna inför frågan, och endast
signalerar fler boenden eller dialog, behöver vi ta nästa steg och ytterligare skärpa
lagstiftningen för att komma åt problemen.

Därför föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar
Att

kommunstyrelsen ges i uppdrag att hemställa hos regeringen om att se över
regelverket och tillåta kommuner att införa lokala tiggeriförbud

