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Motion till Karlsborgs kommunalfullmäktige 27 april2015. 

Motionens namn: Lokala ordningsföreskrifter om insamling av pengar 

Motionärens namn: Stefan Hallberg 

F öreträdare i kommun: Stefan Hallberg 

Motionstext: 
Tiggeri har i Karls borg, liksom i övriga landet, under senare tid blivit en allt vanligare företeelse. 
Tiggarna, som i pressen vanligtvis kallas för EU-migranter, beger sig till Sverige mfl flera länder 
med hänvisning till Schengenavtalet som reglerar den fria rörligheten inom EU. 
I de diskussioner som förs rörande tiggarna så förefaller det som om övriga delar av Schengen
avtalet glömts bort. Regelverket säger nämligen att man får vistas 3 månader i det främmande 
landet och att man ska ha resurser tillgängliga för sin egen försörjning. 

I många kommuner så förekommer stora sanitära olägenheter i de områden där migtanterna 
upprättar sina läger. Detta gäller även enskilda personer. 
Rapporter från Rikspolisstyrelsen och Europol visar också att stora delar av tiggeriverksamheten 
är organiserad och att utsatta människor utnyttjas av kriminella ligor. 

Eftersom dessa personer befinner sig i Sverige med hänvisning till Schengenavtalet och därmed 
är ansvariga för sin egen försörjning så är det rimligt att insamlandet av pengar på något sätt 
regleras. 

När det gäller ansvaret för försörjningen av dessa människor så är ett uttalande av 
generaladvokaten för ED-domstolen våren 2014, Melchior Wathelet, att betrakta som 
vägledande. Uttalande gällde ett fall i Tyskland där en kvinna och hennes son nekats sociala 
förmåner av en myndighet i Leipzig. Kvinnan överklagade till ED-domstolen som konstaterade 
att ett ED-land kan vägra att betala sociala förmåner till EU-migranter som inte har starka band 
till landet och inte har visat tecken på att vilja integrera sig. 
Kvinnan ifråga saknade yrkeskvalifikationer och föreföll inte ha rest till Tyskland för att söka 
arbete och hon verkade heller inte ha ansträngt för att hitta en anställning. 
Generaladvokaten \V'athelet säger vidare att "Lagstiftningen gör det möjligt att förhindra 
missbruk och en viss form av "social turism". 
slutsatsen blir att om insamlandet av pengar på offentlig plats reglerades på något sätt så skulle 
detta inte medföra någon försörjningsskyldighet för Karlsborgs kommun för dessa människor. 

Yrkande: Mot bakgrund av vad som ovan redovisats så yrkar Sverigedemokraterna att 
Karlsborgs kommun i sina lokala ordningsföreskrifter inför att polismyndighetens tillstånd krävs 
för insamling av pengar på offentlig plats. 


