Svar på interpellation angående EU-medborgare som tigger i Solna
Tack för interpellationen.
Frågan om utsatta EU/EES-medborgare som tigger är komplex. Såväl EU-rätten som svensk
lagstiftning reglerar vem som har rätt till vilket stöd. EU-lagstiftningen tar sin utgångspunkt i
den fria rörligheten och likabehandlingsprincipen, men vägs mot att personer som utnyttjar
den måste ha ”tillräckliga tillgångar för att inte bli en belastning för den mottagande
medlemsstatens sociala biståndssystem”.
Varken Solna stad eller Arbetsförmedlingen har det uppdrag som interpellanten beskriver. Vi
gör vad vi kan efter förmåga. Bland annat genom uppsökande arbete för att avhjälpa akuta
nödsituationer för personer som bedöms ha hemvist i Solna samt för att säkerställa att barn
inte far illa.
Gällande möjligheten till jobb begränsas den tyvärr kraftigt eftersom svensk arbetsmarknad
ofta efterfrågar ganska specifika kompetenser samtidigt som språkliga hinder kan utgöra en
begränsning. Därtill kommer ytterligare komplex arbetsmarknadslagstiftning som försvårar
möjligheten till egen försörjning genom arbete för utsatta EU-medborgare. EU/EESmedborgare som bedöms sakna uppehållsrätt och därmed sin egentliga hemvist i Sverige,
kommer därför fortsatt ha det svårt - i synnerhet sett till diskussionen kring specifika
rättigheter.
Nu har regeringens egen utredare med ansvarig minister i spetsen tydligt pekat ut hur Sverige,
och således Solna, bör förhålla sig till problematiken med EU-medborgare. Detta ligger i linje
med Solna stads tidigare tolkning och tillämpning av gällande lagstiftning. Precis som vi lyft
fram i tidigare interpellationssvar på området, inskärper såväl ministern som utredaren vikten
av att inte tumma på EU-lagstiftningen. Ansvarig minister Åsa Regnér (S) uttryckte det
tydligt i tv då hon slog fast att ”tiggeriet måste minska och upphöra”.
Regelverket som finns är detsamma i samtliga 28 medlemsländer. Regeringens utredare lyfter
fram att ”har man ingen chans till arbete, har man rätt till nödbestånd. Inte till skolgång eller
försörjningsstöd”. Vidare förde utredaren fram att det är ”Bra om kommuner i ett län agerar
på samma sätt istället för att knuffa utsatt grupp över kommungränserna”.
Ansvarig minister Åsa Regnér (S) förde tydligt fram vikten av att stödja de här människorna
till bra liv i hemländerna och att regeringen samarbetar med Rumänien och Bulgarien för att
komma till rätta med problemen. Att se någon som tigger väcker känslor och vill man bistå är
det viktigt att fundera på hur det görs på bästa sätt. I dag finns flera organisationer som driver
bra verksamhet med långsiktigt perspektiv i andra länder, vilket också lyfts fram av
regeringens utredare som kanaler till effektiv hjälp. Det är genom förbättringar i hemländerna
som tiggeriet kan minska/upphöra.
Staden samarbetar gärna med Arbetsförmedlingen om att få fler personer i arbete, inte minst
genom Solnamodellen. Men i det här fallet är det inget alternativ. Den tydliga linje som
regeringen och dess utredare presenterat, om att på nationell nivå samarbeta med hemländerna
för att komma till rätta med problemen, måste få tillämpas konsekvent. Regeringen bör
fortsätta med detta viktiga arbete vilket också ligger i linje med Solnas tidigare
ställningstaganden i frågan.

Svar på frågorna
1. Är kommunstyrelsen villig att ta fram ovanstående strategi?
Nej. Staden bör fortsätta arbeta som tidigare, vilket är i linje med vad regeringen och dess
utredare presenterat.
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