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Svar på motion från Martin Wahlsten (SD) och Ylva Lundin
(SD) om införande av tiggeriförbud i de lokala
ordningsföreskrifterna

Beslut
Kommunfullmäktige avslår motion från Martin Wahlsten (SD) och Ylva Lundin (SD) i
enlighet med handlingar från Jacob Spangenberg (C). (Bilaga 4)
Ärendebeskrivning
Martin Wahlsten (SD) och Ylva Lundin (SD) yrkar i motion daterad 2020-05-19 att det i
Östhammars kommuns lokala ordningsföreskrifter införs ett förbud mot passiv insamling av
pengar (tiggeri) på följande platser:







Alunda centrum
Gimo centrum
Österbybruk centrum
Öregrund centrum
Östhammar centrum
Östhammar handelsområde vid väg 76 (Börstil)

Beslutsunderlag
 Motion
 Svar
Ärendets behandling
Motionen väcktes på fullmäktiges sammanträde 2020-06-09, § 71 och överlämnades till
kommunstyrelsen för beredning.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 2020-08-18, § 227, avstod Martin Wahlsten
(SD) från att delta i beslutet.
Vid kommunstyrelsens beredning 2020-09-01, § 189, yrkade Martin Wahlsten (SD) bifall till
motionen med följande motivering: Frågan om förbud mot passiv pengainsamling har fått fler
förtydliganden från högsta förvaltningsdomstolen sedan vi lade denna motion senast.
Ordförande ställde proposition på arbetsutskottets förslag mot Martin Wahlstens (SD)
yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutade att bifalla arbetsutskottets förslag.
Dagens sammanträde
Yrkanden
Ylva Lundin (SD) med bifall av Anna-Lena Söderblom (M) och Martin Wahlsten (SD) yrkar
bifall till motionen.
Jacob Spangenberg (C) med bifall av Ingeborg Sevastik (V) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag (avslag till motionen).
Utdragsbestyrkande

Justerarsignaturer

Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-09-22

Sid

Kommunfullmäktige

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Jacob Spangenbergs (C) och Ingeborg Sevastiks (V)
yrkande mot Ylva Lundins (SD), Anna-Lena Söderbloms (M) och Martin Wahlstens (SD)
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
 Motionär
 Webbredaktör för publicering på webbsida motioner

Utdragsbestyrkande

Justerarsignaturer

Bilaga 4, KF 98/2020
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Svar på motion från
Sverigedemokraterna, angående
införande av tiggeriförbud på ett antal
platser i Östhammars kommun.
Undertecknad ber att få hänvisa till det svar som gavs på en liknande motion
från SD: KF § 60/2019. Inget nytt har tillkommit, som ändrar förutsättningarna
för beslut i tiggerifrågan.
Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.

Östhammar 2020.06.30

Jacob Spangenberg (C)
Ordförande i kommunstyrelsen

