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Sammanfattning
Anna König Jerlmyr och Andrea Ström (båda M) har i en motion
till kommunfullmäktige föreslagit att staden ska begära en översyn
av gällande lagstiftning för att ge staden rätt att övervaka att de
lokala ordningsföreskrifterna efterlevs.
Förvaltningen menar att beslut om hur arbetet med fattiga EUmedborgare ska bedrivas i Stockholm bör utgå från en nationell
strategi.

Tjänsteutlåtande
Dnr 1.5.1-163-2015
Sida 2 (2)

Bakgrund
I en motion i mars månad föreslår Anna König Järlmyr och Andrea
Ström att Stockholms stad tar initiativ till en ändring av
ordningslagen, så att kommunen kan ingripa mot tältläger och
bosättningar i stadens parker och offentliga rum.
Stadsdelsnämnden har fått motionen för yttrande senast 28 augusti.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom ekonomiavdelningen. Samråd har skett
med ansvariga funktioner vid övriga stadsdelsförvaltningar i norra
innerstaden. Stadsdelsnämndens pensionärsråd samt råd för
funktionshinderfrågor kommer få möjlighet att yttra sig vid sina
sammanträden 2015-08-24.
Förvaltningens synpunkter
Motionärerna beskriver komplexiteten i arbetet med tiggande EUmedborgare. De betonar att Stockholms stad inte ensam kan lösa
särskilt många av problemen. De kommer ändå till slutsatsen att
staden genom lagändring bör få möjlighet att överta en del av
polisens uppdrag när det gäller att övervaka att ordningslagen följs.
Företeelsen är inte enbart ett Stockholms- eller storstadsproblem
utan återfinns i såväl större städer som mindre samhällen i hela
landet. Beslut om hur arbetet ska bedrivas bör därför utgå från en
nationell strategi och för Stockholm tas på en stadsövergripande
nivå, så att samtliga aktörer arbetar på samma sätt.
Också fortsättningsvis måste insatserna samordnas mellan stadens
olika förvaltningar, Polismyndigheten och andra ansvariga organ på
regional och nationell nivå. Inte minst viktigt är nationella och
internationella insatser för förbättrade förhållanden för fattiga EUmedborgare i deras hemländer.
Bilagor
1. Motionen från Anna König Jerlmyr och Andrea Ström (båda
M).

