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Debatten Teams kl. 17:00

Beslutande ledamöter

Adam Reuterskiöld (M) (ordförande)
Arnulf Langlet (M) (Distans)
Gunnar Mossberg (M) (Distans)
Ove Wallin (C) (vice ordförande)
Sivert Åkerljung (KD) (Distans)
Johan Hammarström (S) (Distans)
Fredrik Ohls (L) (Distans)
Desirée Björk (Ö)
Ulrika Sandin (MP) (Distans)
Jimmy Fors (SD)
Ola Sandin (M) (Distans) ersätter Kjell Öhrström (M)
Inger Andersen (S) ersätter Hanna Svensson (S) (2:e vice ordförande)
Fredrik Sirberg (S) (Distans)

Ej tjänstgörande ersättare

Ingemar Hertz (M) (Distans)
Johan Hagland (L)
Bernt Richloow (Ö)
Björn Osberg (MP) (Distans)

Övriga närvarande

Christina Hedberg
Iréne Hededal (Distans)
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§ 154

Motionssvar - lokalt tiggeriförbud (SD) (KS20/180)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska
anses behandlad.
___
Reservationer
Socialdemokraterna, Liberalerna, Öpartiet och Miljöpartiet reserverar sig.
___
Yrkanden
Inger Andersen (S), Fredrik Ohls (L), Desirée Björk (Ö) och Ulrika Sundin (MP) yrkar avslag till
förslaget.
Adam Reuterskiöld (M) och Jimmy Fors (SD) yrkar bifall till det liggande förslaget.
Beslutsgång
Ordföranden (M) ställer yrkandena under proposition och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt liggande förslag.

Sammanfattning
Jag vill börja med att tacka Sverigedemokraterna, Jimmy Fors, Cecilia Fors och Per Lönnestål
för deras motion gällande ett lokalt tiggeriförbud i specifika zoner.
Den 22 juni detta år fattade kommunfullmäktige redan ett beslut om att förbjuda passiv
pengainsamling i Ekerö kommun. Beslutet blev godkänt av Länsstyrelsen och gällde från och
med den 1 juli 2021. Detta förbud mot passiv pengainsamling regleras genom ordningslagen
och en överträdelse av de lokala ordningsföreskrifterna är förenat med böter. Det är
polisens uppgift att se till att bestämmelserna efterföljs och det är endast rättsväsendet som
kan fatta beslut om böter.
Beslutet gäller på följande platser:
• Coop Konsum Färentuna, Kungsbergavägen
• Coop Stenhamra Centrum, Fårhagsplan
• Ekerö centrum
• Hovgårdens återvinningsstation
• Adelsö Livsmedel
• ICA Nyckelby och återvinningsstation, Kaggeholmsvägen 2
• ICA Skå och återvinningsstation, Färentunavägen
• Träkvista Torg, Jungfrusundsvägen
• Lidl Träkvista och återvinningsstation Träkvistavallen
• Återvinningsstation Ekerö centrum, Bryggavägen/Tegelbruksvägen
• Återvinningsstation Tappströms infartsparkering
• Återvinningsstation Gällstaö, Herredagsvägen
• Återvinningsstation Sandudden
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• Återvinningsstation, Skolallén, Lovö
• Återvinningsstation Skärvik, Jungfrusundsvägen
• Återvinningsstation Munsö-Söderby, Ekerövägen
• Återvinningsstation, Korslötsvägen, Hilleshög.
Kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M) anser därmed att motionen bör anses
vara besvarad.

Beslutsunderlag



Motionssvar - lokalt tiggeriförbud (SD)
Motion - lokalt tiggeriförbud - KF 2020-12-09 (SD)

Expedieras till
Paragrafen är justerad.
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Ianspråkstagande av budgetmarginal – Idrottstält - Ekerö IK
(KS21/331)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. Godkänna att bidrag beviljas till Ekerö IK med 3 000 000 kr för anläggande av ett
temporärt idrottstält avsett för inomhusidrott.
2. Ge förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att träffa en
överenskommelse med företrädare för Ekerö IK som reglerar villkoren för bidraget, vilket ska
reglera krav på återbetalningsskyldighet om idrottstältet inte anläggs och används för
inomhusidrott samt i vilken utsträckning Ekerö IK´s tillgång till övriga halltider för
inomhusidrott ska minska. Avtalet ska även reglera vad som ska ske med tältet efter dess
avetablering.
3. I fall etablering av tältet inte genomförs ska Ekerö IK återbetala hela bidragssumman
minus de kostnader de haft för bygglovsansökan till Ekerö kommun.

Sammanfattning
Det finns ett stort behov av fler idrottshallar i kommunen och en tydlig politisk vilja att det
ska byggas fler, vilken har uttryckts bland annat i målen för mandatperioden. Ekerö IK har
givits möjlighet att arrendera mark av Lidl Sverige ab för anläggande av ett temporärt tält för
inomhusidrott. Föreningen ansöker nu om ett bidrag för detta.
En tältlösning av det slag som föreningen söker bidrag för, skulle förutom att förbättra
halltillgången för föreningen också frigöra tider i andra hallar som kan nyttjas av andra
idrottsföreningar i kommunen. Tältlösningen skulle således skapa bättre förutsättningar till
träningstider för andra idrottsföreningar som nyttjar samma idrottshallar som Ekerö IK.
En kostnad som motsvarar ca en tredjedel av inköp av tält är den bidragsnivå som varit
vägledande i diskussionerna mellan Ekerö IK och Kultur- och fritidsförvaltningen, vilken då
blir 3000 000 kr.
Ekerö IK ansvarar i sin helhet för projektet, vilket omfattar övrig finansiering, projektering
och projektledning av hela arbetet med anläggandet av tältet, bygglovsansökan,
arrendeavtal med extern part samt övriga driftskostnader.

Beslutsunderlag



I anspråkstagande av budgetmarginal - idrottstält - Ekerö IK
Bilaga 1. EIK Ansökan om bidrag EIK
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Expedieras till
Kultur- och fritidsnämnden
Ekerö IK
Paragrafen är justerad.
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