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Motion till kommunfullmäktige

i Olofström

Motion om lokala ordningsföreskrifter
Under de senaste

det handlar

även börjat förekomma

utanför

uppges tiggare mestadels

det om utanför stormarknader

de centrumnära

Att de valt just Sverige

fråga där Polisen

gett olika bud. Det senaste

utnyttjar

Generellt

tiggarna.

rörligheten

tiggarlägren

både Rumänien

så står Polisen
underlättar

så har de inresande

även frivilliga

organisationer

svårt. Av denna anledning

handfallna

ett skyddsnät
och församlingar

att bedriva

har införskaffat

Tiggeriel

har redan lett till otrygghet

i hela EU och Sverige

göra något åt detta yrkestiggeri
och för att förebygga

Sverigedemokraterna
att Olofströms

kommun

är nettogivare

har rätt till stöd från socialtjänsten

i sina egna hemländer.
som hjälper

till
i

lSverige så finns det

utsatta individer

som har det

för sitt levebröd

i

innan det ges möjlighet att växa till sig,

i Götaland

till exempel

och oordning

snarast
upplevd

och uppförande

föreslår
skriver

på många

Vellinge

och Bromölla

platser, till exempel

möjligt. detta för att både motverka
otrygghet

hos andra människor

av bosättningar

fullmäktige

vid centrum

ansvar att ge dem den hjälp de behöver.

på annans

utnyttjande

in ett tiggeriförbud

privata egendom.

i de lokala ordningsföreskrifterna.

Dan Rasmusson

Vi bör
av

till följd av tiggeriet,

att besluta:

För Sverigedemokraterna,

Peter Holmström

i Sverige.

ett tiggeriförbud.

Det är deras hemländers

problem

Den fria

sin verksamhet

så finns det inget behov av att tigga pengar

kommun

så som sociala

om tiggeri och de

som får ett stöd för att hjälpa de utsatta minoritetsgrupperna

med tanke på att andra kommuner

människor

i frågan

och sanitära olägenheter.

för kriminella

speciellt

butiker.

på att de här utan hinder kan tigga
och att kriminella

Olofström. Tiggeriet måste hanteras i kommunen

och utanför

där det råder extrem

budet är att det förekommer

som oftast reser hit. Precis som att våra medborgare
Olofström

Enligt de flesta rapporter

ligor är en omtvistad

är något som är genomgående

och Bulgarien

men har

och sker av organiserade

som orsakar nedskräpning

mellan länderna

Ett socialt skyddsnät

restaurangerna.

beror högst sannolikt

som i övriga

och matbutiker

komma från Östeuropa och Rumänien

på gator och torg. Om tiggeriet är organiserat

medföljande

tiggeri

åren har vi sett att antalet tiggare ökat i såväl Olofström

landet. För Olofströms

fattigdom.

angående

