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Svar på motion nr I9/20I7 från Björn Molin (RP) angående tiggeriet

Sammanfattning
Björn Molin (RP) föreslår i en 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.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfulhnäktige besluta

anse motion nr 19 /2017 angående tiggeriet besvarad med hänvisning till att uppdra åt

Kommunstyrelsen att, i samråd med polismyndigheten, företrädare för lokala näringsidkare samt

övriga berörda aktörer, göra en översyn av Österåkers kommuns nuvarande lokala

ordningsföreskrifter, med beaktande av motionärens förslag

uppdra åt Kommunstyrelsen att senast i september 2019 redovisa eventuellt förslag om reviderade

lokala ordningsföreskrifter

Bakgrund
Björn Molin (RP) föreslår i en 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. Motionären anför att tiggeriet under de senaste åren har ökat kraftigt

utanför affärer och på andra platser i Österåkers kommun samt att tiggeri är förbjudet och trots

detta ingriper inte Våra myndigheter.

Förvaltningens slutsatser

Varje kommun har enligt ordningslagen rätt att meddela de lokala föreskrifter som behövs för att

upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Det bör i sammanhanget påpekas att

kommunernas ansvar är begränsat till geograñska platser, vilka utgör a///øzärzp/alx. Många av de platser

där passiv pengainsamling (dggeri) förekommer sker på enskild mark och det innebär att

kommunerna inte har några befogenheter att ingripa, såvida det inte rör sig om störande av allmän

ordning. Det har, så Vitt förvaltningen känner till, endast förekommit enstaka ingripanden i samband

med passiv pengainsamling, där det då handlat om störande av den allmänna ordningen.

Frågan om passiv pengainsamüng är på olika sätt aktuell inom ett stort antal kommuner och det

finns flera exempel på kommuner som fattat beslut om ett förbud mot passiv pengainsamling. Aven
inom Österåkers kommun har frågan aktualiserats, bl. a. genom den motion som nu är aktuell och
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det kan därför ñnnas anledning till att Österåkers kommun gör en översyn av den lokala

ordningsstadgan för att utreda huruvida det föreligger behov av en revidering av denna, särskilt för

att belysa hur det förhåller sig beträffande reglering av passiv pengainsamling.

Bilagor

Motion nr '19/2017 av Björn Molin angående tiggeriet
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