Svar på interpellation ställd av Sverigedemokraterna till Niklas Borg (M) Kommer Linköpings kommun att inför förbud eller dylikt mot tiggeri?
1. Har de styrande i Linköpings kommun någon aktivitet planerad för att minska
tiggeriet?
Svar: Jag tycker att det är bra att Högsta Förvaltningsdomstolen nu har gett
kommuner rätt att själva avgöra frågan om ett införande av lokalt förbud mot tiggeri
på specifika platser i den egna kommunen. Det är en seger för det kommunala
självstyret. Kommunpolitiker ska ha långtgående befogenheter att fatta de beslut som
är bäst för kommuninvånarna. Det är dock inte möjligt att införa ett generellt förbud
mot tiggeri som gäller i hela kommunen utan kravet är att förbudet måste ha till syfte
att förebygga någon typ av störning i det offentliga rummet. Därtill får inte förbudet
vara mer långtgående avseende geografiskt tillämpningsområde, tidsmässig giltighet
och sakligt innehåll, än vad som är påkallat i det enskilda fallet. Det får heller inte
lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars innebära obefogade inskränkningar i
den enskildes frihet.
Allians för Linköping anser dock inte att ett sådant förbud är aktuellt i Linköping då
det inte löser de grundläggande problemen med fattigdom och utanförskap.

2. Ser kommunalrådet någon positiv effekt av tiggeriet eftersom inga aktiviteter
ännu inte har presenterats?
Svar: Många av de som tigger i Sverige kommer från Rumänien och Bulgarien –
länder där det råder stor fattigdom och social utsatthet. Lösningen på problemen är
dock inte tiggeri på Sveriges gator och torg. Sverige, och övriga EU-länder, måste
göra mer för att se till att Rumänien och Bulgarien tar sitt ansvar för sina medborgare.
Att tigga är varken en väg ur fattigdom eller utanförskap. För det första är tiggeri inte
ett lämpligt sätt att försörja sig på. Det låser in människor i fattigdom. För det andra
leder tiggeri till att människor lever i utsatthet och utnyttjas. Här är viktigt att känna
till att det är landet där man är medborgare – i de flesta fall ett annat EU-land – som
har ansvaret. Inte socialtjänsten. Allians för Linköping gör dock bedömningen att ett
förbud mot tiggeri på några enstaka platser inte löser dessa problem.
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