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Medborgarförslag om att i Kalmar kommun 
införa förbud mot tiggeri 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att i Kalmar kommun införa 
ett förbud mot tiggeri.  

Bakgrund 
Jan-Ingemar Lundström hemställer i ett medborgarförslag att Kalmar kommun 
snarast inför ett förbud mot tiggeri, något som därefter ska skrivas in i 
kommunens ordningsstadga.  

Yttrande 
De lokala ordningsföreskrifterna är varje kommuns tillägg till ordningslagen 
som bland annat innehåller särskilda föreskrifter om allmänna sammankomster 
och offentliga tillställningar samt föreskrifter om allmän ordning och säkerhet i 
övrigt vid sammankomster och tillställningar på offentliga platser. De lokala 
ordningsföreskrifterna beslutas av kommunfullmäktige. 
 
Då tiggeri i sig inte är straffbart har kommunen ingen möjlighet att införa ett 
generellt förbud mot det. Grunden för reglering genom ordningsstadga är att 
det handlar om att upprätthålla ordningen och säkerheten på offentlig plats.  
 
Kommunfullmäktige avslog den 15 juni 2015, § 142 en motion från 
Sverigedemokraterna om att Kalmar kommun i de lokala ordnings-
föreskrifterna inför ordningsföreskrifter om tiggeri. I servicenämndens 
underlag till ovan nämnda motion framgår följande: 
”I en dom från Tingsrätten i Södertälje (Mål nr B 266-14) kom man fram till att 
tiggeri kan delas in i passivt och aktivt handlande. Med ’aktivt’ menas att 
personen går runt och söker upp folk för att be om pengar. I annat fall är det 
’passivt’, innebärande att personen sitter still och inte påkallar uppmärksamhet 
om att någon ska skänka pengar. Huruvida det spelas musik eller inte saknar 
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betydelse. 
 
Tiggeri är ur ett juridiskt perspektiv alltså tillståndspliktigt om det klassas som 
’aktivt’. När det är att anse som passivt så faller det utanför tillståndskravet i 
ordningslagen. I stort sett kan rättsläget sammanfattas med att om man bara 
sitter och upptar en väldigt liten plats, ler och säger hej kan det inte sägas att 
det är störande. Om entrén till en butik blockeras så att besökarna inte får 
möjlighet att passera tillräckligt fritt kan det i vissa fall bedömas som ett 
ordningsstörande beteende och vara ett polisiärt ärende. Kvartersmark utanför 
butiker är dock inte alltid offentlig plats.  
 
Det kan alltså även vara möjligt med tiggeriförbud på specifika platser men då 
måste det handla om att det som sker är ordningsstörande och inte grundas på 
att de som passerar upplever obehag eller tycker synd om den som till exempel 
sitter där och tigger.” 
 
Utifrån ovanstående föreslås att kommunstyrelsen beslutar att avslå 
medborgarförslaget om att införa förbud mot tiggeri. 
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