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Motion: Inför tiggeriförbud i Håbos lokala ordningsföreskrifter
En dom i Högsta förvaltningsdomstolen den 17 december 20181 slog fast att Vellinge som första
kommun efter ett initiativ från Vellingemoderaterna har rätt att ändra i kommunens lokala
ordningsföreskrifter så att passiv insamling av pengar inte tillåts. Förbudet gäller i Vellinge kommuns
fall på fem platser. Av domen framgår det att förbudet kan införas så länge det är geografiskt
begränsat. Den 22 februari 2019 beslutade även Bromölla kommun likt Vellinge att införa
tiggeriförbud på definierade platser.2
I Håbo kommun upplevs tiggeri som ett problem av en majoritet. I den öppna Facebookgruppen
”Bålsta diskuterar”3 påbörjade gruppens administratör en omröstning den 18 december 2018
huruvida ett tiggeriförbud borde införas i Håbo vilket i skrivande stund resulterat i att 85 % svarat
”Ja, det borde införas”. I vår grannkommun Upplands-Bro genomfördes en motsvarande omröstning i
gruppen ”Varning Upplands-Bro/Bålsta”4 med över tusen svarande där resultatet i skrivande stund
visar att 98 % svarat ”Ja, det borde införas”. Generellt i Sverige är enligt Sveriges Radio 6 av 10 för ett
förbud och endast 2 av 10 är emot.5
Även handlare och företagare anser att tiggeri är ett utbrett problem. Den 19 februari 2019 skriver
”Svensk handel” en debattartikel i aftonbladet med rubriken ”Förbjud tiggeri i hela landet.”6
Rubriken återspeglar det som sedan anförs i debattartikeln. Man skriver bland annat att ”Svensk
Handel anser att det är hög tid att införa ett nationellt tiggeriförbud.” Detta då den svenska handeln
är vår tids motsvarighet till kyrkan i byn, en samlingsplats för våra invånare och en spegelbild för hur
vårt samhälle mår. Svensk Handel fortsätter: ”För handeln innebär tiggeriet problem med
påträngande beteende runt pantstationer, att kundtoaletter används som tvättstugor och att
nedskräpningen runt butikerna ökar. Detta skapar obehag för såväl kunder som medarbetare och
förstärker bilden av att handeln är en del av samhället som lämnas åt sitt öde.”
Moderaterna säger nationellt att man är positiva till att införa ett tiggeriförbud när lagen så tillåter.
Det gör den nu. Även Kristdemokraterna nationellt menar att man är positiva till ett lokalt förbud i
den kommunala ordningsstadgan.7 Det är det vi föreslår.
De som tigger gör det oftast för att de lever under svåra förhållanden, till exempel fattigdom,
hemlöshet eller psykisk ohälsa. Att människor tigger löser inte deras problem i grunden, det kan
tvärtom stå i vägen för att ta itu med de bakomliggande problemen. Regeringens egen
tiggeriutredare8 uppmanar därför folk att istället skänka pengar till frivilligorganisationer som verkar i

1

http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Domstolar/regeringsratten/Avg%c3%b6randen/2018/2149-18.pdf
https://www.expressen.se/kvallsposten/bromolla-infor-tiggeriforbud-for-att-motverka-kriminalitet/
3 https://www.facebook.com/groups/1468190153471693/
4 https://www.facebook.com/groups/1578159562486795/
5 https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6930578
6 https://www.aftonbladet.se/debatt/a/A2Komj/handlarna-forbjud-tiggeri-i-hela-landet
7 https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-tycker-partierna-om-tiggeri
8 https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/P3a6p7/ge-inte-pengar-till-tiggare-pa-gatan
2

exempelvis Rumänien och Bulgarien. SVT Väst rapporterade även att Rumäniens egen ambassadör
Raduta Matache i februari 2014 uppmanar den svenska befolkningen att inte ge pengar till tiggare.9
De som tigger på gatorna i Sverige är till stor del fattiga romer från Rumänien och Bulgarien som har
mycket svåra levnadsförhållanden i sina hemländer. Att tillåta dem att tigga här gör att problemen
blir mindre synliga på hemmaplan vilket i sin tur leder till att regeringarna i Rumänien och Bulgarien
inte behöver ta itu med situationen. Genom att förbjuda tiggeri på utvalda platser i Håbo och i
förlängningen hela landet så skulle vi sätta press på länderna att förbättra förhållandena för bland
annat romer och fattiga i deras hemländer.
Vidare finns det flera grupper av tiggare som utnyttjas av kriminella aktörer, bland annat genom
utpressning och människohandel. Detta är ett bevisat faktum idag.10 Ett tiggeriförbud på utvalda
platser skulle till stor del dra undan mattan för människohandeln.
I Håbo och i främst Bålsta kan vi utifrån kommentarer på sociala medier, samtal i valstugan i
samband med riksdagsvalet 2018 samt via löpande inkomna mail och samtal sammanfatta att
anledningen till att en majoritet av Håboborna önskar ett förbud är att man upplever obehag,
påstridighet, otrevlig attityd, oro kring lägren vid stationen och att man känner sig nödgad att
undvika vissa områden och butiker samt de allmänna toaletterna i Bålsta centrum. Enstaka
vittnesmål berättar även om tiggare som utöver skogen i anslutning till stationsområdet även
använder lekplatser som sovplats och toalett.

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna
Att

Håbo kommuns ordningsföreskrifter uppdateras på sådant vis att passiv insamling av
pengar inte är tillåtet på definierade platser

Att

berörd förvaltning får i uppdrag att utreda lämpliga platser i kommunen där passiv
insamling av pengar inte skall vara tillåtet
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Sverigedemokraterna i Håbo
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