Sammanträdesprotokoll
2021-06-22

Kommunfullmäktige
§ 71

Revidering av lokala ordningsföreskrifter avseende passiv
pengainsamling (KS20/43)
Beslut
1. Kommunfullmäktige antar det uppdaterade förslaget till lokala ordningsföreskrifter för
Ekerö kommun, KFS 11:3.
2. Beslutet träder i kraft 2021-07-01.
_____
Reservationer
Hanna Svensson (S), Michael Lillman (V), Desirée Björk (Ö), Ulrika Sandin (MP) och Fredrik
Ohls (L) inkommer med skriftliga reservationer.
_____
Yrkanden
Adam Reuterskiöld (M), Jimmy Fors (SD) och Christina Blom Andersson (KD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Ulrika Sandin (MP), Johan Hagland (L), Desirée Björk (Ö), Hanna Svensson (S), Michael
Lillman (V) och Carl Ståhle (MP) yrkar avslag till ärendet.
Beslutsgång
Ordförande (M) ställer yrkandena under proposition och finner att kommunfullmäktige
beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Omröstning
Omröstning begärs av Johan Hagland (L) som ska genomföras.
Omröstningsproposition
Den som yrkar att ärendet ska bifallas röstar Ja.
Den som yrkar att ärendet ska avslås röstar Nej.
Omröstningsresultat
20 ledamöter röstar Ja, 20 röstar, Nej, 1 avstår. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
Ordföranden (M) finner därmed att kommunfullmäktige beslutar att bifalla
kommunstyrelsens förslag.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Yttrar sig i ärendet
Adam Reuterskiöld (M)
Jimmy Fors (SD)
Ulrika Sandin (MP)
Johan Hagland (L)
Desirée Björk (Ö)
Hanna Svensson (S)
Christina Blom Andersson (KD)
Michael Lillman (V)
Carl Ståhle (MP)
Elaine Adlertz (Ö)
_____

Sammanfattning
I mars 2020 antog kommunfullmäktige nya, reviderade ordningsföreskrifter för Ekerö
kommun. Bland annat föreslog en reglering av passiv pengainsamling vid kommunens
centra, vid matbutiker och vid återvinningsstationer, att träda i kraft 1 april 2020.
Länsstyrelsen upphävde ordningsföreskriften gällande passiv pengainsamling då de bedömer
att en sådan föreskrift behöver innehålla ordet tiggeri för att tydliggöra vad förbudet avser.
Ekerö kommun överklagade Länsstyrelsens beslut i Förvaltningsrätten och Kammarrätten då
kommunen inte ansåg att det finns uttryckt i lag att ordet tiggeri måste användas. Ekerö
kommun har dock inte vunnit gehör för sina yrkanden utan Länsstyrelsens beslut har vunnit
laga kraft.
Med anledning av detta har förvaltningen i syfte att kunna verkställa det av fullmäktige
tagna beslutet arbetat fram ett nytt förslag till reglering av passiv pengainsamling med en
formulering som bedöms som anpassad efter Länsstyrelsens och domstolarnas beslut.
Förslaget finns bifogat i beslutsförslag till lokala ordningsföreskrifter, KFS 11:3.
Kartbilaga 6 har reviderats med anledning av arbetsutskottets beslut 2021-05-25.

Beslutsunderlag









§64 KS Revidering av lokala ordningsföreskrifter avseende passiv pengainsamling
Tjänsteutlåtande - Revidering av lokala ordningsföreskrifter avseende passiv pengainsamling,
rev 2021-05-28
KFS 11:3 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ekerö kommun, revideringsförslag 2021-0330
KFS 11-3 Kartbilaga 1
KFS 11-3 Kartbilaga 2
KFS 11-3 Kartbilaga 3
KFS 11-3 Kartbilaga 4
KFS 11-3 Kartbilaga 5

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KFS 11-3 Kartbilaga 6, reviderad 2021-06-10
KFS 11:3 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ekerö kommun, rev efter Länsstyrelsens
beslut 2020-03-25

Expedieras till
Länsstyrelsen i Stockholm
Polismyndigheten
Paragrafen är justerad.
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Voteringslista: § 71
Ärende: Revidering av lokala ordningsföreskrifter avseende passiv pengainsamling, KS20/43
Voteringslist(or)
§ 71
Ledamot

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Adam Reuterskiöld (M), ledamot
Arnulf Langlet (M), ledamot
Göran Ahlquist (M), ledamot
Gunnar Mossberg (M), ledamot
Lena Gerby (M), ordförande
Helena Butén Langlet (M), ledamot
Dick Ullgren (M), 2:e vice ordförande
Liselotte Claussnitzer (M), ledamot
Ola Sandin (M), ledamot
Jan Runesten (M), ledamot
Ove Wallin (C), ledamot
Solveig Brunstedt (C), vice ordförande
Kjell-Erik Börjesson (C), ledamot
Sivert Åkerljung (KD), ledamot
Christina Blom Andersson (KD), ledamot
Niklas Ernback (KD), ledamot
Hanna Svensson (S), ledamot
Johan Hammarström (S), ledamot
Inger Andersen (S), ledamot
Fredrik Sirberg (S), ledamot
Petra Hammar (S), ledamot
Lars Holmström (S), ledamot
Fredrik Ohls (L), ledamot
Eva Sydhoff Henriksen (L), ledamot
Johan Hagland (L), ledamot
Desirée Björk (Ö), ledamot
Bernt Richloow (Ö), ledamot
Robert Oberascher (Ö), ledamot
Elaine Adlertz (Ö), ledamot
Ulrika Sandin (MP), ledamot
Björn Osberg (MP), ledamot
Carl Ståhle (MP), ledamot
Kent Einarsson (SD), ledamot

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X
X
X
X

Cecilia Fors (SD), ledamot
Sebastian Överfeldt (SD), ledamot
Per Lönnestål (SD), ledamot
Jimmy Fors (SD), ledamot
Michael Lillman (V), ledamot
Kjell Öhrström (M), ersättare
Gunilla Lindberg (L), ersättare
Karin Hellmalm (L), ersättare
Resultat

X
X

20
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Reservation
Ärende
18
(2021-06-22)

Reservation - ärende 18 om Passiv pengainsamling
Dnr KS20/43
Under senare år har många fattiga EU-medborgare sökt sig till Sverige för att tigga. Vi har även sett
detta på några platser i Ekerö. Vissa politiker har föreslagit ett lokalt tiggeriförbud. I
Socialdemokraterna anser vi inte att ett lokalt förbud mot tiggeri är rätt väg att gå. Tiggeri är inte
lösningen på den sociala misären i fattiga länder. Inte heller är förbud mot tiggeri någon lösning på
fattigdomen.
Alla EU-medborgare har rätt att besöka Sverige tillfälligt, men svensk lag ska följas och ingen har rätt
att slå upp boplatser var som helst, skräpa ner eller göra intrång på privat mark.
För tiggande EU-migranter finns den långsiktiga lösningen i deras egna hemländer som Rumänien och
Bulgarien. Så länge den sociala misären där gör tiggeri till ett alternativ för utsatta människor, så
kommer tiggeri att finnas. Detta oavsett om enskilda kommuner gör det svårare för personer att
tigga på vissa platser.
Problemet måste upp på EU-nivå. EU måste arbeta mer för att länderna fullt ut använder de medel
som faktiskt finns för att bekämpa fattigdom och utanförskap. Vidare måste EU:s granskning av
medlemsstaterna stärkas så att sanktioner införs mot de som sviker EU:s grundläggande värden.
Ett lokalt tiggeriförbud medför inte att tiggeriet försvinner. Däremot medför det att redan utsatta
människor blir ännu mer utsatta.

Socialdemokraterna genom
Hanna Svensson
oppositionsråd
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Vänsterpartiet Ekerö

Vänsterpartiet Ekerö reserverar kraftfullt sig mot det nu införda tiggeriförbudet på Ekerö. Förslaget
riskerar att öka stöket utanför butikerna och bidraga till ökade motsättningar i samhället. Inte heller
har det någon inverkan på narkotikahandel, prostitution eller trafficking. Många frågor hopar sig.
Vem ska se till att det efterlevs och vad förbudet innebär i praktiken. Kommunen har nu ett ansvar
att förklara för medborgarna att det inte är tillåtet att själv ta lagen i egna händer.

Mikke Lillman
Gruppledare Vänsterpartiet Ekerö
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Reservation - Revidering av lokala ordningsföreskrifter avseende passiv pengainsamling
Dnr KS20/43
Miljöpartiet värjer sig emot den människosyn som ett förbud mot tiggeri innebär. Vi ställer oss
dessutom frågande till varför Ekeröalliansen inte vill använda sig av den vedertagna benämningen,
nämligen tiggeri, som de i detta beslut vill förbjuda. Oavsett vilken benämning de använder så är det
tydligt att de tror sig kunna stävja ett växande samhällsproblem med växande klyftor genom att
förbjuda tiggeri, vilket detta beslut leder till. Den upplevda otrygghet bland allmänheten som
hänvisas till i beslutet anser vi saknar belägg. Istället för att undanröja personer i en utsatt situation
menar vi att vi istället bör fokusera på insatser som lindrar människors lidande. Vi menar att detta
beslut bidrar till att skuldbelägga en redan utsatt grupp och att vi istället bör vidta åtgärder som på
sikt löser problemet. Vad gäller eventuellt negativa konsekvenser kopplat till tiggeri så finns redan
annan lagstiftning som kan användas för att åtgärda det.

Ulrika Sandin (MP)

Carl Ståhle (MP)

Björn Osberg (MP)
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Ekerö 27 juni 2021
Reservation vid Kommunfullmäktige den 22 juni 2021 i ärende –
Revidering av lokala ordningsföreskrifter avseende passiv pengainsamling
(KS20/43)
Vi anser inte att ett lokalt förbud mot tiggeri är rätt väg att gå.
Problemet måste upp på EU-nivå och där arbetas mer för att länderna använder de medel som
faktiskt finns för att bekämpa fattigdom och utanförskap. EU har också möjlighet till, att
granskningen av medlemsstaterna stärks så att sanktioner införs mot de som avviker EU:s
grundläggande värden.
Ett lokalt tiggeriförbud kommer inte medföra att tiggeriet försvinner, utan endast se till att
redan utsatta människor blir ännu mer utsatta.
Vilka ska se till att beslutet verkställs, när inte polisen kommer ha tid för detta. Ska det
medföra att vi får ett medborgargarde, alternativt fördyrade kostnader för kommunen genom
inhyrning av fler vakter.
Med hänvisning till ovanstående yrkade vi avslag på beslutet och reserverar oss mot att vårt
avslagsyrkande inte bifölls.

För Öpartiet
Desirée Björk

Bernt Richloow

Robert Oberascher
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Elaine Adlertz

