Solna kommunfullmäktiges sammanträde den 25 jan 2016
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk

INTERPELLATION angående EU-medborgare som tigger i Solna.
1. Kommunen bör tillsammans med Arbetsförmedlingen kontakta de som tigger och
bjuda dem på ett introduktionsmöte till kommunen. Där bör de få ta del av
samhällsinformation som gäller Solna och Sverige. De bör få hjälp med att registrera sig
som arbetssökande. Representanter från deras hemländers ambassader bör finnas på
plats för att hjälpa dem registrera företag i sina hemländer som de kan använda när de
arbetar här.
Under mötet skall alla som vill få möjlighet att ställa frågor.
ABF, Medborgarskolan och andra representanter för studieförbund och organisationer
bör ges möjligheten att introducera sig.
Mötet kan lämpligen hållas i Arbetsförmedlingens lokaler. Alla som registrerat sig bör
omedelbart därefter få hjälp med jobbsökande.
Mat, dryck och eventuellt insamlade kläder, täcken, kuddar med mera kan skänkas till
de som behöver.
2. Många eller kanske merparten av de som tigger kommer från länder som utsatt dem
för livslång, mycket svår och nu ökande diskriminering och förföljelse.
Det har i åtskilliga fall medfört att de förnekats en gångbar utbildning, att de har vräkts
från sina hem, nekas hjälp från sina hemkommuner och staten, misshandel, mord, samt
förnekas rättvisa i sina hemländers domstolar. Mest förödande av allt är att många av
dem har tappat all tro på att arbetsgivare vill ha med dem att göra. Det är av den
anledningen som många av dem nyttjar EU:s fria rörlighet för att lämna sina hemländer.
Men deras förstörda självförtroende gör att många inte ens försöker skaffa jobb i
Sverige och Solna.
Därför bör kommunen undersöka de legala möjligheterna att bistå de utsatta med att
stämma sina hemländer för diskriminering.
3. På grund av de omständigheter som framkommer under punkt nr 2, bör Solna stad
utreda möjligheterna att rikta ersättningskrav gentemot hemländerna som merparten
tiggare i kommunen kommer ifrån.

Ersättningsanspråken skall avse samtliga utlägg som kommunen har relaterade till
tiggarna från andra EU-länder. Inklusive kostnader för juridisk hjälp åt dem.
4. Om ersättningskraven inte regleras, bör Solna stad undersöka möjligheterna att
väcka talan gentemot hemländerna i lämplig domstol.

Med anledning av ovanstående ställer jag frågan,
Är kommunstyrelsen villig att ta fram ovanstående strategi?
Om nej, är det inte dags att Solna kommun aktivt tar tag tiggarnas situation så att
tiggeriet upphör?

Solna den 1 januari 2016

Göran Thingwall (BEP)

