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Motion angående reglering av s.k. passiv insamling av pengar.
Då det framkommit i media att kriminella organisationer utnyttjar utsatta människor i nöd genom att lura
dem till Sverige från andra EU länder för att sedan utsätta dem för hot/ misshandel och prostitution, samt
för att passivt insamla pengar till dessa organisationer. Därför anser vi att kommunen skall med alla
medel förhindra att sådan kriminellverksamhet skall kunna bedrivas.
Att det inte finns ett stort problem med passiv insamling av pengar i vår kommun idag innebär inte att det
inte kan uppstå i framtiden. När allt fler kommuner inför tiggeriförbud krymper den geografiska kartan
vart dessa människor i nöd kan vara. Vilket ökar risken att det kan uppstå stora problem i vår kommun.
Det är vår uppgift som politiker att försöka förutse vilka problem som kan uppstå och göra allt i vår makt
för att förhindra de genom att försöka ligga ett steg före.
Med vår motion angående tillstånd för passivt insamlande av pengar så minimerar vi denna risk. Genom
att införa ett tillståndskrav för passiv insamling motverkar vi de kriminella organisationerna och genom
ett gott samarbete mellan socialtjänsten och polisen som utfärdar tillståndet, får socialtjänsten snabbt den
information de behöver och kan därefter agera snabbare för att hjälpa dessa människor i nöd.
Att människor 2019, med den socialtjänstlag Sverige har, ska behöva tigga pengar på gator och torg i
Sverige för sin överlevnad är inte värdigt.
Då vi inte fick gehör bland ledamöterna i kommunfullmäktige, fast att det fanns en klar majoritet i
fullmäktigesalen.( Baserat på vad partierna svarat i frågan till SVT valkompassen för kommunen inför
valet 2018.) Samt att de demokratiska grunderna baserar sig på folkstyre. Där vi politiker har fått
förtroendet att förvalta och genomföra folkets vilja. Anser vi att kommuninvånarna borde få tycka till i
frågan! Antingen genom en folkomröstning eller genom en enkät undersökning. Eftersom vi är
övertygade om att det finns en klar majoritet för motionen bland kommuninvånarna.
Sverigedemokraterna yrkar att motionen återremiteras för att kommun invånarna ska få säga sitt i frågan
eller att motionen bifalls och verkställs. Då vårt yrkande inte vann gehör reserverar vi oss emot beslutet.
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