Interpellation till ansvarigt kommunalråd
Hemlösa ”EU-migranter”
På kommunfullmäktiges sammanträde den 26 januari 2015, togs frågan upp, om hur man ska hjälpa
så kallade ”hemlösa EU-migranter” som tigger i Norrköpings kommun. Avsikten var att kommunen
ska hjälpa ”migranterna” genom att medfinansiera frivilligprojekt med pengar ur kommunens
budget. Man påstår dessutom att dessa människor har rätt att vistas i Sverige på grund av
Schengenfördraget.
Om man går in på Sveriges Riksdags hemsida och likaså EU-upplysningen, står det följande om
Schengen och fri rörlighet för personer:
Alla EU-länder omfattas av reglerna om fri rörlighet. Den fria rörligheten innebär att EUmedborgare utan några särskilda formaliteter, har rätt att resa till och vistas i ett annat
medlemsland i tre månader.
EU-medborgare har rätt att stanna längre tid än tre månader i ett annat EU-land om hon eller han
är där för att: arbeta eller driva eget företag, studera eller leva som pensionär.
EU-medborgare har också rätt att stanna längre tid än tre månader om hon eller han på annat sätt
är självförsörjande.
Om en EU-medborgare ska vistas längre tid än tre månader i ett annat EU-land kan värdlandet
kräva att personen registrerar sig hos landets myndigheter. Personen kan också behöva styrka att
hon eller han har tillräckliga medel för att försörja sig. Om en person inte uppfyller kraven kan de
nationella myndigheterna kräva att personen flyttar.
Grundbulten i Schengenfördraget är alltså att en EU-medborgare får resa till och vistas i ett annat
medlemsland bara om hon eller han är självförsörjande. Annars ska personen lämna medlemslandet.
Sverigedemokraterna anser att Norrköpings kommun inte har ansvar för utländska EU-medborgares
försörjning. Vi menar att kommunen inte ska ge ekonomiskt stöd till dessa människor, just eftersom
de är EU-medborgare.Vi anser dessutom att Schengenfördraget ska tillämpas fullt ut i Norrköpings
kommun.
En EU-medborgare som har hamnat i akut obestånd ska först och främst kontakta sin ambassad för
att få adekvat hjälp därifrån. De som vill hjälpa EU-medborgare i nöd ska finansiera det med egna
pengar, inte med kommunens, det vill säga skattebetalarnas.
”Hemlösa EU-migranter” är fullvärdiga EU-medborgare med samma skyldigheter som vilken annan
EU-medborgare som helst. De är därför skyldiga att respektera och följa gällande lagar och
bestämmelser i de länder som de vistas i.

Med anledning av ovanstående vill vi därför ha svar på följande fråga:
1. Är det försvarbart och rimligt att ett kommunalråd helt på eget bevåg använder sig av kommunala
skattemedel utan demokratisk förankring?
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