Kommunfullmäktige
Interpellation

2015:24

2015:24

Interpellation av Erik Slottner (KD) om
fattiga EU-medborgare
Dnr 107-620/2015

Frågan om fattiga EU-medborgare som tigger har varit aktuell en längre tid.
Inte minst i Stockholm är det tydligt att gruppen har ökat. Under de senare
åren har även allt fler olagliga bosättningar etablerats. Den nuvarande
situationen är ohållbar.
Ska Sverige fortsatt vara ett sammanhållet land måste de lagar och regler vi
demokratiskt fattat beslut om följas. Det är inte tillåtet att etablera boplatser
och rena bosättningar i parker, naturområden och på gator mitt i staden. Utöver
att det är en oacceptabel boendemiljö får det stora följder i form av bland annat
nedskräpning, säkerhetsrisker och påverkan på natur och parker. Nu krävs
konkreta åtgärder och en förändring av den rådande situationen.
Med anledning av ovanstående har jag följande frågor till ansvarigt borgarråd
Ewa Larsson (MP):
1. I vänstermajoritetens budget för 2015 står det att ”avhysningar ska
undvikas i största möjliga utsträckning”. Är det fortfarande den samlade
majoritetens uppfattning? Om så är fallet, ska inte demokratiskt fattade
lagar och regler gälla fullt ut i Stockholms stad, dvs. ska inte förbud mot
att etablera olagliga bosättningar och boplatser följas?
2. Miljöpartiet har på nationell nivå drivit frågan om att införa en tak över
huvudet-garanti i hela landet. Har borgarrådet för avsikt att införa en
sådan garanti i Stockholm?
3. På vilket konkret sätt avser den samlade majoriteten stödja
civilsamhället för att på plats i hemländerna uppnå långsiktig ekonomisk
och social förbättring?

2
4. Är majoriteten öppen för att skaffa lämpliga vänorter i Rumänien och
Bulgarien och genom detta arbete bidra till att bygga upp fungerande
samhällen med skola, socialtjänst och infrastruktur?
5. I Köpenhamn finns ett projekt för utsatta EU-medborgare som vill
återvända till sina hemländer. Utöver hjälp med hemresan erbjuds hjälp
med att etablera kontakter med sociala myndigheter i hemlandet och
med andra lämpliga organisationer. Har majoriteten för avsikt att
inspireras av detta arbete och införa liknande insatser i Stockholms stad?
Stockholm den 31 mars 2015
Erik Slottner

