Motion att införa ett lokalt tiggeriförbud i Haninge kommun
I september 2017 fattade Vellinge kommunfullmäktige beslut om att på några platser i kommunen
införa förbud mot passiv penninginsamling (tiggeri) i den lokala ordningsstadgan. Men beslutet
överklagades och länsstyrelsen upphävde beslutet. Vellinge kommun har dock överklagat ända upp
till högsta rättsliga instans. Högsta förvaltningsdomstolen gav Vellinge rätt 17 december 2018.
Tack vare detta positiva beslut är det nu dags för Haninge kommun att införa ett lokalt tiggeriförbud
så skyndsamt som möjligt. En majoritet av Haninges medborgare är också positiva till detta. Bakom
tiggeriet döljer sig en organiserad människohandel med kriminalitet och misär. Runt tiggeriet dyker
det också upp tillfälliga bosättningar med nedskräpning och sanitära problem i naturen. Bosättningar
som också orsakar markägarna svåra problem. Lokalt har vi haft problem med detta vid
dricksvattentäkten vid Hanveden. Dessutom orsakar tiggeriet störningar och olägenheter för
enskilda näringsidkare då konsumenter drar sig för att utsättas för tiggeriet.
Det ska inte vara Sveriges eller Haninges problem att lösa sociala problem i främst Rumänien och
Bulgarien. Det är en fråga som ska drivas inom EU.
Det är viktigt att kommunen tar fram lämpliga platser att ha ett tiggeriförbud på. I detta arbete bör
man ta hjälp av lokala näringsidkare t.ex. vid centrum, butiker eller stationer. Detta för att få
underlag om huruvida tiggeriet åsamkar dem skada. Bryter någon mot förbudet skall detta
omedelbart anmälas till polisen.
Nu måste tiden vara förbi då det finns tiggare utanför nästintill varje butik i kommunen. Kunderna
skall inte behöva höra HEJ HEJ överallt i Haninge. Nu är det dags att det blir ordningen i vårat vackra
Haninge igen.

Med anledning av ovanstående yrkar SD Haninge

Att Haninge kommun inför förbud mot passiv penninginsamling (tiggeri) på särskilt känsliga platser i
kommun i den lokala ordningsstadgan. Dessa platser skall vara platser som anses mest lämpliga för
att stävja tiggeri samt öka invånarnas trygghet.
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