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

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Avslå motion nr 19/2017.

Särskilt yttrande

Mathias Lindow (L) och Anne-Li Hilbert (C) lämnar ett särskilt yttrande

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

De människor som idag ügger kommer ofta från EU-länder där fattigdomen är stor och
minoriteter diskrimineras. Att sitta utomhus i Vårt 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 ordningsföreskjjfterna med beaktande av
Roslagspartiets motion om dggeriförbud så pekar man på en inriktning som går mot ett lokalt

tiggeriförbud Vilket Vi ser som mycket olyckligt. I stället för att införa ett lokalt tiggeniförbud i

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 üllvaro. 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 Vi i 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)

Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande

Yrkandet i motionen och de föreslagna beslutsförslagen i ärendet är så flummiga och oklara
att det inte går att utröna om dessa innebär att ett tiggeriförbud införs varför Vi tar det säkra
före det osäkra och yrkar avslag.

Vi anser inte att det är rätt Väg att gå att införa ett lokalt tiggeriförbud i Österåker. Samhällets
och kommunens resurser bör användas på ett bättre sätt.

Ann-Christine Furustrand (S)

Forts.
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Sammanfattning
Björn Molin (RP) föreslår i mou'on 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
- Michaela FletchersM ordförandeförslag daterat 2019-06-04.
- Kommunstyrelsens kontots tjänsteutlåtande daterat 2019-06-04.

Förslag till beslut

Roger johansson (RP) yrkar bifall till motionen innebärande att Kommunstyrelsen få: i

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

tiggelzieti Österåkers kommun omedelbart upphör.

Michaela Fletcher (M) biträder Roger Johanssons (RP) yrkande.

Ann-Christine Furustrand (S), Fransisco Contteras (V), Arne Ekstrand (KD) och Michael
Solander (MP) yrkar avslag på ärendet.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Roger johansson (RP) yrkande med
biträde av Michaela Fletcher (M) eller enligt AnmChIistine Furustrand (S), Fransisco

Contreras (V), Arne Ekstrand (KD) och Michael Solander (MP) avslagsyrkande och finner att

Kommunstyrelsen beslutar enligt Roger Johanssons (RP) och Michaela Fletchers (M) yrkande.

Omröstning
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Roger Johanssons (RP) och Michaela
Fletchers (M) yrkande röstar ja, den som är för Ann-Christine Furustrand (S), Fransisco

Centreras (V), Arne Ekstrand (KD) och Michael Selander (MP) avslagsyrkande röstar nej.

Omröstningen utfallet enligt bilagd omröstningslista med 6 ja-röster, 7 nej-röster och 1 avstår.

Expedieras
- Kommunkansliet
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Österåker
Omröstningslista

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 20I9 - 2022)
KS 20I9-06-I0, § 8:IO

Parti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare

Johan Boström X
Hampe Klein

Christina Funhammar

Mathias Lindow, 1:e Vice ordf.

Ritva Elg

Anne-Li Hilbert

KD Arne Ekstrand

Ann-Christine Furustrand, 2:e Vice ordf.

8 Mats Larsson

RP Roger Johansson

SD Anders Borelid

V Francisco Contreras

MP Michael Selander

M Michaela Fletcher, ordförande

Ersättare

Conny Söderström

Kenneth Netterström

Conny Ling

Björn Pålhammar

Mikael Ottosson

Daniel Lundin -

Hans Hellberg

Christina Wulff -

Resultat 6 7 1


