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Kommunfullmäktige

Svar på interpellation - Vad skall staden göra åt
tiggeriproblemet? Ställd till kommunstyrelsens ordförande av
Gary Aelius (SD)
1. Vill Jonas Nygren öka eller minska tiggeriet i Sundbyberg?
Självklart är det inte önskvärt att antalet utsatta människor på gatorna ökar
Situationen med människor som tigger på gator är naturligtvis beklaglig, inte
minst för de människor som gör det. Dessa är i regel EU-migranter som
omfattas av EUs regler för uppehåll inom EU.
Det finns i vare sig lokala ordningsregler, kommunallagen eller uppehållsrätten
för EU-migranter någon paragraf som gör det juridiskt möjligt att hindra
människor att tigga på gatorna.
2. Om Jonas Nygren vill minska problemet; med vilka åtgärder skall
detta ske?
Då dessa personer inte är medborgare i Sundbyberg stad kan det vara svårt för
oss som enskild kommun att lösa situationen själva, men med samverkan inom
regionen och på nationell nivå och med krafter inom det civila samhället kan
Sundbyberg Stad ändå vara en del av lösningen på den tragik som utsatthet och
fattigdom är.
Vi försöker nå ut med information kring de insatser som kommunen kan göra.
Fokus ligger på att inget barn ska fara illa, då rycker kommunen ut omedelbart.
Kommunen samarbetar också med ideella krafter i samhället som jobbar med
frågorna och försöker stötta dessa, både i deras enskilda arbete, men också i att
dessa olika organisationer får ökade möjligheter att samverka sinsemellan och
med andra aktörer såsom kommunen. Detta föreslås ske genom en
samordningsfunktion.
I ett initiativ i kommunstyrelsen föreslås stadsledningskontoret att ta fram en
plan kring hemlöshet och insatser riktadet mot fattiga EU medborgare och ta
fram en plan kring hantering av eventuella avhysningar. Även i initiativet lyfts
barnperspektivet som särskilt viktigt.
3. Vilka åtgärder har staden redan vidtagit vad gäller tiggarna?
Staden jobbar aktivt med uppsökande verksamhet för att framförallt säkerställa
att inte barn far illa. Staden har också finansierat tillfälligt logi i form av
husvagnar.
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Vi driver också på inom KSL (kommunförbundet Stockholms län) och SKL
(Sveriges kommuner och landsting) för att öka samverkan i dessa frågor som på
intet sätt är isolerade till Sundbyberg.
4. Har staden gjort något för att hjälpa romerna på allvar, t ex genom att
stöta på regeringen att utöva påtryckningar på Rumänien/EU?
Det här är som sagt en fråga som sträcker sig långt utanför Sundbyberg Stads
gränser och vi är också måna att lyfta frågan i de regionala och nationella forum
där möjlighet ges. Även här är det viktigt att stärka de ideella organisationer i
samhället som arbetar med problematiken, som oftast inte bara är lokala utan
delar av ett nationellt nätverk.
Avslutningsvis kan sägas att problematiken med utsatta, fattiga människor på gator
som tigger, är ett problem som Sundbyberg stad kan och bör vara en del av
lösningen av, men att lösningen finns i samverkan på regional, nationell och EUnivå.

Jonas Nygren (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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