MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2016-04-28
Kommunfullmäktige
Plats och tid

Forum, Hyltebruk kl. 18:30-21:20

Beslutande ledamöter

Micael Arnström (S) (ordförande), Rose-Marie Fahlén (S) (1:e vice ordförande),
Ronny Löfquist (S), Henrik Erlingson (C), Finn Dahl (-), Maria Hedin (S),
Tommy Edenholm (KV), Thom Ericsson (M), Maria Johansson Arnström (S),
Bengt-Åke Torhall (L), Krister Mattsson (S), Stina Isaksson (SD), Bo Eriksson
(C), Marie-Louice Lindström (S), Gunilla Magnusson (KV), Desirée Hultberg
(M) (2:e vice ordförande), Gunnel Johansson (S), Jerzy Golowkin (-), Monika
Albrecht (S), Åke Morin (KV), Dorothea Nilsson (M), Lisa Mogren (V), Katrin
Karlsson (S), Lars Sundberg (S), Tord Wahlström (KV), Lennart Ohlsson (C),
Katja Larsson (M), Ingemar Steneteg (C), Malin Svan (C), Karl-Anders Thorsson
(C), Fredrik Engberg (L), Roger Andersson (S), Johan Fahlen (S), Birgitta Årzen
(S), Carl-Axel Edenborg (S), Roland Thörner (MP), Klas-Göran Alfredsson
(SD), Anders Bertilsson (SPI)

Ej tjänstgörande ersättare

Alexander Engman (L), Bo Wahlen (V), Johan Edenholm (KV)

Övriga närvarande

Per Borg (Kommunchef), Susanne Ohlsson (Kommunsekreterare)

Utses att justera

Anders Bertilsson (SPI)
Ingemar Steneteg (C)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret , 2016-05-02

Protokollet omfattar

§53

Underskrifter

Sekreterare

.................................................
Susanne Ohlsson

Ordförande

................................................
Micael Arnström (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Anders Bertilsson (SPI)

……………………………………….
Ingemar Steneteg (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
2016-04-28

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

Underskrift

Justerandes sign

Datum för anslags
nedtagande

Kommunledningskontoret

.................................................

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2016-04-28

§53

Extra ärende: Interpellation till kommunstyrelsens ordförande:
Tiggeri i Hylte kommun
2016 KS0162
Beslut
Kommunfullmäktige tar emot interpellationen och lämnar över den till kommunstyrelsens ordförande
Ronny Löfquist (S).

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om tiggeri i Hylte
kommun.

Handlingar i ärendet
 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande: Tiggeri i Hylte kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
Page 2 of 3

oo Telenor SE

16:44

98 %

dub126.afx.ms

KommunledningskortNor
U

Interpellation till Kommunstyrelsens o dföl414db-28
Vi anser inte att det är rimligt att främja det organiseradetiggeriet,
människor exploateras och hänsynslöst utnyttjas för andra människors
vinning. Till sommarenkommer vi med allra största sannolikhet att se en
ökning utav tiggare utanför våra närbutiker.I Hyltebruk är det allmänt
känt att en man kör ut tiggarna på morgonen runt om i kommunen, för att
hämta upp dem igen på kvällen. Det är inte rätt att människor utnyttjas på
det här sättet medan vi bara står och ser på.
I en enkät undersökningutfårdad hösten 2015, så svarade KV samt SPI
att de ville ha ett förbud mot tiggeri. Det hela uppmärksammadesutav
Hallandsposten.När sedan motionen från Sverigedemokraternaom ett
förbud mot tiggeri kom upp på kommunfullmäktigesärendelista, så
röstade man istället ned förslaget. Att prata om vad man vill göra är ju en
sak, men när det kommer till att genomföra det så visar man vart man
egentligen står! Man kan ju ställa sig frågande till varför svarade man att
man var för ett tiggeriförbud, när så tydligen inte var fallet?
Som svar på min motion om ett förbud mot tiggeriet, gav man att man
inte anser att förekomsten av tiggeri på offentlig plats inom kommunen
inte är av den omfattning eller utbredning att det stör den allmänna
ordningenpå offentligplats.

Med anledning av ovanstående:
Är det rätt att man i Hylte kommun låter människor bli exploaterade och
utnyttjade för andra människors vinnings skull?
Hur många tiggare krävs det för att det ska störa den allmänna
ordningen, då det tydligen inte är tillräckligt med en utanför varje
matvarubutik?

Hylte den 25 April 2016
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Stina Isaksson grunoledare SD Hylte

