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Tiggeriförbud

Miljöpartiet de gröna i Danderyd reserverar sig mot införandet av ett tiggeriförbud i Danderyds
kommun.

Vi anser att fattigdom och diskriminering inte löses genom förbud. Vi kan inte förbjuda någon som
inte har ett val.

Vi undrar på vilket sätt en tiggande kvinna utanför en mataffär utgör en störning i det offentliga
rummet som Danderyds kommun behöver komma tillrätta med?

Vi håller med Amnesty att fattigdom inte kan förbjudas och bestraffas, att kraven på tiggeriförbud
har ingen annan innebörd än att fattiga människor ska vara fattiga någon annanstans – att det är
hjärtlöst.

Vi ifrågasätter att Danderyds kommun avsätter så mycket tid och kraft åt att driva icke-frågan om
tiggeriförbud.

Hanna Bocander har i egenskap av ordförande i kommunstyrelsen lämnat ett ordförandeförslagför
ett förbud omtiggeri – dels mot passiv och dels mot aktivinsamling av pengar.Hanna Bocander menar
att tiggare i Danderyd utgör en störning av den allmänna ordningen. Hon anger som  utgångspunkt
att verka för en ökad trygghet och säkerhet i Danderyds kommun.

Någon utredning som stöder Hanna Bocanders påstående att tiggeriförbud ”efterfrågas av många”
finns inte.

Polisen och kommunen presenterade i april 2019 en lägesbild. Där står att 79 % av Danderydsborna
känner sig mycket trygga, att det var få gånger som Danderydsborna nämnde tiggare i enkätsvaren,
att områdena kring återvinningsstationerna sedan länge är kända som otrygga platser.

Kommunledningskontoretsskriver i sitt tjänsteutlåtande 2019-04-23 (KS 2019/0084) att det i
medborgardialoger har framkommit både positiva och negativa synpunkter på att det finns personer
som hjälper till vid återvinningsstationerna.

Hanna Bocanderseget förslag om införande av tiggeriförbud skickades på remiss till 26 berörda
aktörer. 6 remissvar har inkommit varav 4från kommunens egna nämnder. Svarsfrekvensen är
således mycket låg.



Vad skriver då kommunens  nämnder?

Socialkontoretskriver i sitt tjänsteutlåtande(SN2019/0129) ”Socialkontoret har under de senaste åren
kommit i kontakt med ett fåtal enskilda som kan beskrivas som tiggare. Kontakten har inte initierats
med anledning av tiggeri utan istället pga att den enskilde befunnit sig i en utsatt situation.”

Det är ordförande Carina Erlandsson somförfattat socialnämndens remissvar. Det är Carina
Erlandsson som utan grund påstår att socialnämnden känner väl till problemet med otrygghet och
obehag vid våra återvinningsstationer.

Tekniska kontoret skriver i sitt tjänsteutlåtande (TN 2019/0288)”Tekniska kontoret har genom åren
mottagit både positiva och negativa synpunkter på tiggeri vid återvinningsstationerna. Tillsammans
med förpacknings- och tidningsinsamlingen har förvaltningen genomfört olika projekt för att öka
tryggheten vid stationerna. Ett exempel är att tekniska kontoret tog initiativ till att informera
personer som stadigvarande uppehöll sig vid stationerna om varför de fanns, vilken funktion de hade i
samhället och hur de flesta vill bli bemötta på en dylik plats. Danderyd har haft problem med att vissa
stationer varit utsatta för omfattadedumpningar, något som också har polisanmälts. En fördel med
att någon är på plats på stationen är att dumpningsrisken torde minska. En annan fördel är att det
finns personer som uppskattar den sorteringshjälp som erbjuds.”

Tekniska kontorets utredning visaratt man informerat tiggarna om vad som gäller vid kommunens
återvinningsstationer, att det inte är tiggarna utan Danderydsbornas omfattande dumpningar som är
problemet, att tiggarna hjälper till att hindra dumpning ochatt det finns Danderydsbor som
uppskattar sorteringshjälpen tiggarna erbjuder.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret skriver att man ser inget hinder för ett genomförande av
remissens förslag sett till byggnadsnämndens ansvarsområden.

Det betyder att Miljö- och stadsbyggnadskontoret anser att tiggeri inte faller inom nämndens
område.

Trygg i Danderyd skriver att man gjort ett tillägg: ”att en plan för utvärdering och vidareutveckling/-
uppföljning bör tas fram avseende den del som handlar om ett förbud mot tiggeri. Det är av vikt att
ett eventuellt förbud mot tiggeri följs upp för att i rimlig mån utreda effekter på trygghet och brott.”

Miljöpartiets förslag om utvärdering och uppföljning röstades bort av majoriteten.

Moderaterna Hanna Bocander och Carina Erlandsson har båda utan utredning, utan kartläggning och
i strid med remissvaren hävdat att tiggare i Danderyd utgör en störning av den allmänna
ordningen.Personliga spekulationer från två enskilda Moderata politiker ska inte utgöra skäl till att
kommunen ska införa ett tiggeriförbud.

Problemet med tiggeri verkar vara ett problem för välbeställda Moderater som lever i överflöd och
som inte vill konfronteras med de fattiga.
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