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Redovisning av uppdrag om översyn av Österåkers kommuns
nuvarande lokala ordningsföreskrifter

Kommunstyrelsens beslut

Att med ett godkännande lägga översynen till handlingarna då översynen presenterat förslaget

att nuvarande lokala ordningsföreskrifter bibehålles då ingen information om att det
förekommit ordningsstörningar, nedskräpning, skadegörelse eller andra typer av händelser
som kan kopplas ihop med förekomsten av pengainsamljng/tiggeri framkommit vid de
genomförda samråden och då de nuvarande ordningsföreskrifterna inrymmer möjligheten för

Polismyndigheten att agera i de fall insamling av pengar/nggerl leder till ordrnngsstörmngar 1

Österåkers kommun

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har uppdragit till Kommunstyrelsen att i samråd med Polismyndigheten
företrädare lokala näringsidkare samt övriga berörda aktörer - göra en översyn av Österåkers
kommuns nuvarande lokala ordningsföreskrifter. Kommunstyrelsens förvaltning har
tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen genomfört uppdraget i samråd med berörda
parter.

7

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-09-17, § 7:9.

- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2019-09-04.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontots beslutsförslag innebärande
att med ett godkännande lägga oversynen till handlingarna då Översynen presenterat förslaget

att nuvarande lokala ordningsföreskrifter bibehålles då mgen information om att det

förekommit ordningsstörningar, nedskräpning, skadegörelse eller andra typer av händelser
som kan kopplas ihop med förekomsten av pengamsamling/tiggeri framkommit vid de
genomförda samråden och då de nuvarande ordningsföreskrifterna inrymmer möjligheten för

Polismyndigheten att agera i de fall insamling av pengar/nggen leder ull ordningsstörningar 1

Österåkers kommun.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen enhälligt beslutar enligt Michaela Fletchers (M)
yrkande och fmner att så är fallet.

Expedieras
- Kommunkansliet

Justerandes signaturer W ,73 /zø Utdragsbestyrkande



Österåker
Tjänsteutlåtande

Kommunstyrelsens
Förvaltning Till Kommunstyrelsen

Datum 20 l 9-09-04

Dnr KS 20 I 7/0320

Redovisning av uppdrag om Översyn av Österåkers kommuns
nuvarande lokala ordningsföreskrifter

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har uppdragit till Kommunstyrelsen att i samråd med Polismyndigheten,
företrädare för lokala näringsidkare samt övriga berörda aktörer - göra en översyn av Österåkers
kommuns nuvarande lokala ordningsföreskrifter. Kommunstyrelsen förvaltning har tillsammans
med samhällsbyggnadsförvaltningen genomfört uppdraget i samråd med berörda parter.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar

Att med ett godkännande lägga översynen till handlingarna då översynen presenterat förslaget att

nuvarande lokala ordningsföreskrifter bibehålles då ingen information om att det förekommit
ordningsstörningar, nedskräpning, skadegörelse eller andra typer av händelser som kan kopplas ihop
med förekomsten av pengainsanding/tiggeri framkoth vid de genomförda samråden och då de
nuvarande ordningsföreskrifterna inrymmer möjligheten för Polismyndigheten att agera i de fall

insamling av pengar/ tiggeri leder till ordningsstörningar i Österåkers kommun.

Bakgrund
Som svar på motion nr 19 /2017 från Björn Molin (RP) - ”Angående tiggeriet” uppdrog
Kommunfullmäktige 2019-06-17 (KF § 6:19) till Kommunstyrelsen att - i samråd med
Polismyndigheten, företrädare för lokala näringsidkare samt övriga berörda aktörer - göra en översyn
av Osteråkers kommuns nuvarande lokala ordningsföreskrifter. Oversynen ska redovisas till

Kommunstyrelsen senast september 2019.

Lydelsen i Österåkers kommuns lokala ordningsföreskrifter (ÖFS 2013:15) gällande insamling av
pengar är att ”§12 Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller

liknande..”. Detta gäller för offentlig plats (som i princip kan likställas med begreppet allmän plats

enligt PBL, Plan och Bygglagen).

Vid samråd med polismyndigheten framkommer inga ordningsstörningar kopplat till

pengainsamling/tiggeri. Inte heller andra ärenden som t.ex. ofredande, olaga hot, skadegörelse eller

nedskräpning finns kopplat till de platser där det regelmässigt förekommit pengainsamling/tiggeri
de senaste åren. De platser som undersökts är utanför affárscentta i Åkersberga centrum, på
Pilstugetorget (där bland annat Coop Forum ligger), i Margretelund och på Ljusterö.

Österåkers kommun
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|
Tel 08-540 8|0 00
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I samråd med lokala näringsidkare framkommer ingen information om att det förekommit
ordningsstörningar, nedskräpning, skadegörelse eller andra typer av händelser som kan kopplas
ihop med förekomsten av pengainsamling/tiggeri på dessa platser.

Ordningsstörningar vid återvinningsstau'oner har förekommit på många håll runt om i landet där
personer vill ha pengar för att hjälpa till med sorteringen av sopor. I Österåker har Vi ingen
information om att detta har förekommit. Det framkommer en incident med en man som försökt
stjäla bilbatterier1 på Brännbackens återvinningscentral där Roslagsvatten är ansvarig aktör.

Personalen hindrade mannen och ärendet togs om hand enligt rutin. Eftersom de lokala

ordningsföreskrifterna inte gäller för Brännbacken (ej allmän plats) gäller de regler och
säkerhetsmtiner som aktören på plats meddelar. Brott mot dessa hanteras direkt av aktör på plats

eller av polismyndigheten.

Kommunen känner inte till några övriga klagomål eller incidenter kopplat till ordningen på
allmänna platser.

Förvaltningens slutsatser

Grundläggande bestämmelse om allmän ordning och säkerhet på allmän (offentlig) plats finns i 3
kap. ordningslagen (1993:1617). De lokala ordningsföreskrifterna innehåller ytterligare bestämmelser
om hur den allmänna ordningen ska upprätthållas i Österåkers kommun.

Samråd med berörda aktörer visar att pengainsathing/tiggeri på allmän plats i Österåkers kommun
till dags dato inte orsakat några problem i form av nedskräpning, skadegörelse eller

ordningsstörningar. Kommunstyrelsens förvaltning har i ärendet samarbetat med
Samhällsbyggnadsförvalmingen och båda förvaltningarna anser att nuvarande lokala

ordningsföreskrifter är tillräckliga och att det inte finns någon anledning att förändra nuvarande
skrivning.

Tidigare beredning och beslutsunderlag
- Motion nr 19/2017 från Björn Molin (RP) ”Angående tiggeriet”

- Kommunfullmäktige 2019-06-17 (KF § 6:19) uppdrag till Kommunstyrelsen

/xM
nny N' sonKent Gullberg

Samhällsbyggnadschef Säkerhetsstrateg

1 Bilbatterier innehåller mycket bly som går att sälja vidare.
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:Ä Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 201906- I 7

KF § 6:!9 Dnr. KS zol 7/0320 (FL)

Svar på motion nr I9/20|7 från Björn Molin (RP) - Angående
tiggeriet

Kommunfullmäktiges beslut

1. Anse motion nr 19/2017 besvarad med hänvisning till att ett uppdrag
ges till Kommunstyrelsen att -i samråd med Polismyndigheten,
företrädare För lokala näringsidkare samt övriga berörda aktörer - göra
en översyn av Österåkers kommuns nuvarande lokala

ordningsföreskrifter.

2. Uppdra åt Kommunstyrelsen att senast september 2019 redovisa
eventuellt förslag om reviderade lokala ordningsföreskrifter.

Reservation

Ledamöterna för (S), (L), (C) och (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för respektive eget
förslag.

Särskilt yttrande

Liberalerna och Centerpartiet är kritiska till att införa ett tiggariförbud I Österåker. Vi anser
inte att ett förbud mot att be om penga: eller ett förbud att ge pengar löser varken de
grundläggande problemen eller de bakomliggande orsakerna till dggexzi.

De människor som idag tigger kommer ofta från EU-länder där fattigdomen är stor och
minoriteter diskrimineras. Att sitta utomhus ivårt klimat och Vädja till medmänniskors välvilja

för att försörja sig är ingen värdig tillvaro. Det är inte heller. en långsiktig lösning på fattigdom.
Genom att göra en översyn av de lokala ordningsföreskrifterna med beaktande av
Roslagspartiets motion om tiggeriförbud så pekar man på en intiktning som går mot ett lokalt

tiggexziförbud Vilket Vi ser som mycket olyckligt. I stället för att införa ett lokalt tiggeriförbudi
Österåker bör det nationella stödet till organisationer som bedriver ett effektivt arbete på plats

öka. Dessutom bör det genom EU-samarbetet ställas krav på alla medlemsländer att ta hand
om sina medborgare så att de får en dräglig tillvaro. Med bättre möjlighet till utbildning och
arbete i hemländerna skulle de som tigger hitta andra möjligheter till försörjning än att åka
långt bort från hem och familj för att tigga i Österåker.

Slutligen har Vii dag för få poliser i regionen och polisen måste därför prioritera bland sina

uppgifter. Vi anser inte att polisens uppgifter då bör öka med denna uppgift. Polisen bör
istället fokusera sina resurser där problemen är större såsom t ex att motverka organiserad
brottslighet och klara upp Villainbrott.

Mathias Lindow (L) och Anne-Li Hilbert (C)

Arne Ekstrand (KD) biträder det särskilda yttrandet från Mathias Lindow (L) och Anne-Li
Hilbert (C).

Fom. nästa ;ida

CM) M
Justêraådes signaturer Utdragsbestyrkande



Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 20 ! 9-06- | 7

Fanta KFJ' 6:79

Sammanfattning
Björn Molin (RP) föreslå: i motion nr 19/2017 att Kommunstyrelsen får i uppdrag att

kontakta polismyndigheten i syfte att kräva att man agerar på ett sätt som resulterar i att

tiggeriet i Österåkers kommun omedelbart upphör.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2019-06-10, § 8:10.
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2019-06-04.
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2019-06-04.

Förslag till beslut

Anne-Li Hilbert (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag innebärande avslag på
motionen samt yrkar på dlläggsyrkande enligt:

Socialnämnden får i uppdrag att prioritera arbetet med uppsökande verksamhet för att

identifiera vilka personer som är i Österåker och tigger, samt säkerställa att inga kvinnor
utnyttjas, inga minderåniga far illa eller missar skolgång. Socialförvaltningen bör även bistå
med akut hjälp och att dialog förs med hemlandet i fallet med EU-mignanter.

Mathias Lindow (L) och Andreas Lennkvist Manriquez (V) biträder Anne-Li Hilberts (C)
yrkande om bifall till Kommunstyrelsens förslag innebärande avslag på motionen.

Ann-Christine Furustrand (S) och Michaela Haga (C) biträder Anne-Li Hilberts (C) samtliga
yrkanden.

Jenny Nordström (L) biträder Anne-Li Hilberts (C) yrkande om bifall till Kommunstyrelsens
förslag innebärande avslag på motionen samt yrkar på dlläggsyrkande enligt:

Att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att sätta ihop en parlamentarisk grupp över partigränscrna
som ska arbeta fram en strategi för att arbeta med uppsökande verksamhet av människor som
tigga: i kommunen. Verksamhetens mål ska vara att kontrollera efterlevandet av lagar som
redan finns för människors grundläggande fri- och rättigheter på solidariska och demokratiska
grunder så att dessa människor inte far illa så långt Vi kan hindra det.

Francisco Contreras (V) biträderjenny Nordströms (L) samtliga yrkanden.

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar:

1. Anse motion nr 19/2017 besvarad med hänvisning till att ett uppdrag
ges till Kommunstyrelsen att - i samråd med Polismyndigheten,
företrädare för lokala näringsidkare samt övriga berörda aktörer - göra
en översyn av Österåkers kommuns nuvarande lokala

ordningsföreskrifter.

2. Uppdra åt Kommunstyrelsen att senast september 2019 redovisa
eventuellt förslag om reviderade lokala ordningsföreskrifter.

Michaela Fletcher (M) yrkar därtill avslag på övriga framställda yrkanden.
Fanx. ”äga sida

M M
justJranåes signaturer Utdragsbestyrkande
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Pom. KF5 6:79

Björn Molin (RP) och Lotta Holmgren (M) biträder Michaela Fletchers (M) yrkande om att

anse motionen besvarad.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att Kommunstyrelsens förslag innebärande avslag på motionen,
Michaela Fletchers (M) yrkande innebäxande att anse motionen besvarad samt tilläggsyrkanden
från Anne-Li Hilbert (C) respektive jenny Nordström (L) föreligger.

Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag innebärande avslag på motionen mot Michaela
Fletchcrs (M) yrkande innebärande att anse motionen besvarad och finner att fullmäktige
beslutat i enlighet med Michaela Fletchers (M) yrkande.

Omröstning
Votering begärs och verkställs med ja-röst för bifall till Michaela Fletchers (M) yrkande och
nej-röst för bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Omröstningen utfallet med 27 ja-röster, 22 nej-röster och 2 är frånvarande.

Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet med Michaela Fletchers (M) yrkande. .

Propositionsordning

Ordföranden ställer Anne-Li Hilberts (C) dlläggsyrkande mot avslag och finner att fullmäktige
beslutat avslå Anne-Li Hüberts (C) tilläggsyrkande.

Omröstning
Voten'ng begärs och verkställs med ja-töst för avslag på Anne-Li Hjlberts (C) tilläggsyrkande
och nej-röst för bifall till Anne-Li Hilbetts (C) tilläggsyrkande.

Omröstningen utfallet med 30 jar-röster, 19 nej-röster och 2 är frånvarande.

Kommunfullmäktige har således beslutat avslå Anne-Li Hilberts (C) tilläggsyrkande.

Propositionsordning

Ordföranden ställerjenny Nordströms (L) tilläggsyrkande mot avslag och finner att

fulknäktige beslutat avslå Jenny Nordströms (L) tilläggsyrkande.

Omröstning
Votexing begärs och verkställs med ja-röst för avslag påjenny Nordströms (L) tilläggsyrkande
och nej-röst för bifall tilljenny Nordströms (L) tilläggsyrkande.

Omröstningen utfallet med 29 ja-röster, 20 nej-röster och 2 är frånvarande.

Kommunfullmäktige har således beslutat avslå Jenny Nordströms (L) tilläggsyrkande.

Fans. nästa sida

Justéraräzles signaturer Utdragsbestyrkande
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Pom. KF§6:79

Omröstningslista KF § 6: I9a

Omröstningslista KF § 6: I9b

Omröstningslista KF § 6: I9c

Expedieras

-Kommunkansliet

(m N /404
Jus'qéranâes signaturer Utdragsbestyrkande
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