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Examinationsuppgift I

Jag gjorde min VFU (och arbetar nu) på Göteborgs Räddningsmission i ett EU-finansierat projekt1 
riktat till EU-medborgare i social och ekonomisk utsatthet. Projektets mål är bland annat att 
förbättra livschanser och höja egenmakten hos målgruppen genom att öka gruppens kunskap om 
rättigheter och det svenska samhället. En fråga som var aktuell under min VFU-period och kanske 
ännu mer idag är diskussionen om införandet av ett tiggeriförbud. Jag vill i den här texten reda ut 
vilka rättskällor som har relevant koppling till tiggeri2 i Sverige idag. Med utgångspunkt i ett 
aktuellt förslag till lokalt tiggeriförbud i Vellinge kommun kommer jag undersöka om det är möjligt
att på så vis redan idag förbjuda tiggeri utan någon ny nationell lagstiftning. Jag kommer även 
resonera kring huruvida ett nationellt tiggeriförbud skulle vara förenligt med mänskliga rättigheter.

Historisk tillbakablick
Lagstiftning rörande lösdriveri och tiggeri samt synen på samhällets ansvar gentemot fattiga har 
skiftat genom historien. Från att det till stor del setts som den enskildes plikt att genom allmosor 
hjälpa samhällets utsatta har detta ansvar succesivt flyttats över på det offentliga. År 1642 
utfärdades en tiggareordning som förutom att förbjuda tiggeri la ansvaret för fattigvården på 
kommunerna (SOU 2000:14, s.28). År 1885 instiftades en lösdriverilagstiftning där lösdrivare (en 
person som rörde sig mellan orter utan pengar till sitt uppehälle) kunde dömas till straffarbete. 
Denna lag fanns i stora drag kvar ända till 1965 när en ny lag om ”samhällsfarlig asocialitet” 
stiftades. Den som tiggde kunde även fortsättningsvis dömas till tvångsarbete. Först när 
socialtjänstlagen trädde i kraft år 1982 upphörde tiggeri att vara kriminaliserat i svensk lag (SOU 
2016:6 s.21). Överhuvudtaget har framväxten av välfärdsstaten under 1900-talet resulterat i att 
fattigdom setts som samhällets ansvar och den som saknar ekonomiska resurser ska då inte behöva 
be om allmosor. Även FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter från 1966 
innebar att staten fick ansvar att tillgodose social trygghet för var och en. Ett av syftena var att 
ingen skulle behöva tigga mer eftersom social trygghet nu sågs som en rättighet (Fransson & 
Norberg, 2017, s.188). Eller som det formuleras i socialtjänstlagen 4 kap. 1§: ”Den som inte själv 
kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd”. 

Rättskällor med koppling till tiggeri
Om tanken med socialtjänstlagen alltså var att ingen längre skulle behöva tigga så har den fria 
rörligheten inom EU och framför allt Rumänien och Bulgariens inträden i EU 2007 ändå åter 
aktualiserat frågan. Detta eftersom en övervägande andel av de utsatta EU-medborgare som 
befinner sig i Sverige är romer från dessa länder (Socialstyrelsen 2013, s.23). Som konstarerats är 
tiggeri varken straffbart eller otillåtet i Sverige idag. Detta klargörs av JO (2011/12 s. 171) som 
2010 kritiserade Polismyndigheten i Stockholm för att ha avvisat 26 rumänska medborgare tillbaka 
till hemlandet med motiveringen att de ägnade sig åt tiggeri och dagdriveri. Polisen tillämpade 8 
kap. 2 § första stycket 2 utlänningslagen där det står att en utlänning får avvisas från Sverige om det
kan antas att hen under vistelsen inte kommer att försörja sig på ett ärligt sätt. JO menade att tiggeri
i sig inte är straffbart och därför inte heller kan vara grund för avvisande.

I diskussionen lyfts ofta fram att den som tigger hindrar framkomligheten och är ordningsstörande. I
ordningslagen 3 kap. 1§ regleras när det krävs tillstånd för användning av offentlig plats. Där står 
att tillstånd krävs när offentlig plats används på ett sätt som ”inte stämmer överens med det ändamål

1 http://www.raddningsmissionen.se/verksamhet/po-drom-mobila-team 
2   ”att utan erbjudande av någon motprestation utbe sig om ekonomiskt understöd” JO 2011/12 s.171

http://www.raddningsmissionen.se/verksamhet/po-drom-mobila-team
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som platsen har upplåtits för eller som inte är allmänt vedertaget”. I ordningslagens förarbeten 
(prop. 2013/14:110 s.844f) står dock att tillstånd enbart krävs ”om platsen (…) tas i anspråk på ett 
sådant sätt att trafiken eller den allmänna ordningen störs" och att det inte heller krävs tillstånd ”om 
platsen tas i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på någon 
annans tillstånd”. En tingsrättsdom i Södertälje kom fram till slutsatsen att tiggeri kan delas in i 
passivt och aktivt handlande. Det passiva kräver inte tillstånd till skillnad från sådan insamling som 
betraktas som aktiv (JO 2015/16 s.99). I ett rättsfall från Sala kommun menade Länsstyrelsen att 
den insamling som sker genom att lägga fram ett klädesplagg eller mugg räknas som passiv (Dnr 
213-1208-11, s.3). De allra flesta av de personer vi ser tigga omfattas då inte av ordningslagen. För 
att omfattas skulle i så fall krävas att den aktuella platsen är så smal att förbipasserande har svårt att 
passera.

-Tiggeri kopplat till brottslig handling
Tiggeri kan under vissa ytterligare omständigheter hamna under existerande lagstiftning. Men det är
då inte själva insamlandet av pengar som är olagligt. Jag väljer därför att bara kommenterar dessa 
lagrum kortfattat: 

• Om den som tigger samtidigt hotar eller tar till handgripligheter kan det utgöra ofredande 
enligt 4 kap. 7§ brottsbalken. 

• Om den som tigger försöker vilseleda med påhittade handikapp skulle det under vissa 
förutsättningar kunna vara bedrägeribrott enligt 9 kap. brottsbalken (JO 2011/12 s. 171). 

• Om en person blivit vilseledd och utnyttjas för att tigga åt någon annan och på så sätt 
befinner sig i en situation av nödläge kan det röra sig om människohandel 4 kap. 1 a § 
brottsbalken. 

Ger rättsläget redan idag kommuner möjlighet att införa lokala tiggeriförbud?
Kommuner har enligt 3 kap. 8 § ordningslagen rätt att införa lokala ordningsföreskrifter om de 
behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på en offentlig plats. Enligt förarbetena till 
ordningslagen står att kommuner bara får införa regler som verkligen behövs (prop. 1992/93:210 
s.142f). Huruvida en kommun utifrån detta skulle kunna förbjuda tiggeri utan att riksdagen stiftar 
någon ny lag är en komplicerad fråga att besvara. Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
(Agnevik, Danielsson & Hemmestad, 2017, s.12) menar att en sådan möjlighet troligtvis finns men 
att ”utrymmet för att i lokala ordningsföreskrifter förbjuda tiggeri är begränsat”. En kommun skulle,
enligt SKL, kunna införa ett tiggeriförbud på livligt trafikerade platser (t ex välbesökta gallerior) 
eller vid omstigningsplatser för kollektivtrafik. 

-Exemplet Vellinge kommun
Vellinge kommun beslutade den 29 augusti i år att ändra sina lokala ordningsföreskrifterna och 
förbjuda tiggeri inom sex zoner i kommunen (Sydsvenskan, 2017). De nya reglerna måste dock 
först godkännas av länsstyrelsen som är den instans som beslutar om vad som är rimligt att 
bestämma om i lokala ordningsföreskrifter. Länsstyrelsen Skåne har ännu inte fattat något beslut i 
frågan1. Kommunfullmäktiges ordförande i Vellinge, Carina Wutzler, har uppgett att kommunen 

1 Den 23 oktober 2017, alltså efter att denne text skrevs, beslutade Länsstyrelsen Skåne (Dnr 213-25584-17) att 
upphäva Vellinge kommuns beslut. Länsstyrelsen Skåne menade att Vellinge kommun inte kunnat visa att det 
passiva insamlandet av pengar stört den allmänna ordningen. Kommunernas rätt att införa nya lokala 
ordningsföreskrifterna (3 kap. 8 § ordningslagen) gäller bara då dessa verkligen behövs (prop. 1992/93:210 s.142f). 
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kommer överklaga till förvaltningsrätten om länsstyrelsen stoppar förslaget (SVT, 2017).

Sala kommun försökte på liknande sätt införa ett tiggeriförbud 2011 men länsstyrelsen i 
Västmanland stoppade detta med hänvisning till att ordningsföreskrifter ska anses nödvändiga för 
att upprätthålla den allmänna ordningen samt att de enligt 3 kap. 12 § ordningslagen inte får ”lägga 
onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet”. 

Sala kommuns tiggeriförbud var tänkt att gälla på alla offentliga platser i kommunen. Länsstyrelsen 
ansåg att förbudet borde begränsats till de områden där det verkligen behövdes (Dnr 213-1208-11, 
s.3). Eftersom Vellinge kommun har valt att begränsa förbudet till sex zoner skulle detta eventuellt 
kunna leda till en annan bedömning.   

Vellinge kommuns beslut har dock överklagats1 av Civil Right Defenders och Centrum för sociala 
rättigheter (CRD & CfSR, 2017). I överklagan slås fast att tiggeriförbudet strider mot ordnings-
lagen, Europakonventionen2 och regeringsformen. 

I överklagan anses att den allmänna ordningen inte störs eftersom det är mycket få personer som 
tigger i Vellinge. Skulle det ändå, som kommunen anser, vara ordningsstörande så finns redan 
bestämmelser i ordningslagen för att hantera detta. De nya kommunala ordningsföreskrifterna 
behövs alltså inte (ibid. s.3). Precis som länsstyrelsen Västmanland menar de att ett förbud skulle 
innebära onödigt tvång på allmänheten och obefogade inskränkningar i den enskildes frihet (3 kap. 
12 § OL). 

Förutom detta tillför överklagan ett människorättperspektiv genom att åberopa regeringsformen 2 
kap. 19§ som säger att ingen lag eller föreskrift får stå i strid med mänskliga rättigheter och de 
grundläggande friheterna. I överklagan hänvisas till rättsfall i Österrike och Norge där domar slagit 
fast att passiv insamling av pengar skyddas av europakonventionens 10:e artikel om yttrandefrihet.

Överklagan (CRD & CFSR, 2017, s.9) argumenterar också för att förslaget innebär diskriminering 
av romer. Regeringsformen 2 kap. 12 § anger att inga lagar eller föreskrifter får innebära att någon 
missgynnas därför att han eller hon tillhör en minoritet. Eftersom de flesta av de människor som 
tigger i Sverige är romer kommer förbudet särskilt att missgynna romer och skulle därför inte vara 
förenligt med nämnda paragraf.

En annan sak som kan ställa till det för Vellinge kommunfullmäktige är att penninginsamlingar i 
samband med gatumusikanter inte kan begränsas med hjälp av lokala ordningsstadgor (prop. 
1992/93:210 s. 142). I överklagan frågar man sig vilken bedömning man ska göra om den som 
tigger samtidigt visslar på en visa eller stundtals spelar ett instrument (CRD & CFSR, 2017, s.5)? 

Nationellt tiggeriförbud
Om det skulle visa sig oförenligt med lagen att införa tiggeriförbud på det lokala planet genom 
lokala ordningsföreskrifter återstår frågan om ett nationellt förbud är möjligt och vad det i så fall 
skulle kunna leda till. Vid en första anblick borde det ju inte vara några konstigheter att om det finns
parlamentariskt stöd helt enkelt stifta en ny lag. Av riksdagens partier är det idag Sverige-

1    enligt 10 kap. 8§ 4 punkten kommunallagen som anger att ett överklagat beslut ska upphävas om beslutet strider       
mot lag eller annan författning
2    Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna
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demokraterna (Åkesson, 2016) och Moderaterna som vill ha ett nationellt förbud (Aftonbladet, 
2017). Moderaterna föreslår att den tiggande ska bötfällas. I våra nordiska grannländer har frågan 
hanterats på olika sätt. Danmark införde 2016 ett nationellt tiggeriförbud där den som tigger döms 
till fängelse i 14 dagar (SVT, 2017-07-18) och i Norge har kommunerna möjlighet att utfärda lokala
tiggeriförbud (SOU 2016:6, s.175). 

Frågan är dock hur ett nationellt tiggeriförbud skulle fungera utifrån ett människorättsperspektiv. De
människorättsliga argument som lyftes fram i Civil Right Defenders överklagan kan vara aktuella 
även i diskussionen kring ett nationellt tiggeriförbud. Österrikes författningsdomstol hävde 2012 ett 
nationellt tiggeriförbud eftersom det utgjorde ett hot mot yttrandefriheten enligt artikel 10 i 
Europakonventionen (Verfassungsgerichtshof, 2012). Europakonventionen är också svensk lag 
sedan 19952(Fransson & Norberg, 2017, s.20).

Som lyftes fram i Civil Right Defenders överklagan mot beslutet i Vellinge kan ett tiggeriförbud 
också bryta mot diskrimineringslagen. Det skulle då kunna vara ett exempel på indirekt 
diskriminering som betyder att en regel som verkar neutral ändå kan missgynna personer utifrån 
kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (DO, 2017). 
Även om lagtexten skulle uttrycka att förbudet gäller alla skulle det likväl egentligen enbart slå mot 
romer eftersom en stor majoritet av de som tigger är romer (SOU:2016:6, s.20). 

De människor som tigger utanför matbutiken visar vilka enorma ekonomiska klyftor som finns 
inom den europeiska unionen. I Rumänien lever exempelvis 90 procent av landets romer i allvarlig 
materiell fattigdom (Världsbanken, 2014, s.52), endast en tiondel av romerna mellan 20-24 år har 
gått ut gymnasiet och barnadödligheten är 15 gånger högre än hos majoritetsbefolkningen 
(Världsbanken, 2015, s.4). I Bulgarien ligger arbetslösheten bland romer på mellan 70-80 procent 
och 46 procent saknar sjukförsäkring (Europarådet, 2012, s.171). Det sociala arbetet har här en stor 
och viktig uppgift att när den politiska debatten allt mer kommit att handla om huruvida tiggeri 
borde förbjudas påminna om att komplexa sociala problem tyvärr inte har några enkla lösningar. 
Swärd, Panican och Eriksson (2017) varnar i en debattartikel i Svenska Dagbladet för detta och 
menar att ett tiggeriförbud kan vara lockande kortsiktigt men inte är en långsiktig lösning. Det finns
även risk för upptrappning av straffen eftersom tiggeriförbud på andra håll inte upplevts som 
effektiva. I Danmark har exempelvis minimistraffet för tiggeri skärpts från sju till 14 dagars 
fängelse (SVT, 2017). Staten kan styra det mänskliga handlandet på olika sätt. Vanligast är att 
genom exempelvis information och utbildning stimulera ett visst önskat handlande. Kriminalisering 
är yttersta uttrycket för statens maktutövning och ska bara tillämpas när andra metoder inte 
fungerar. Dessutom är andra metoder ofta minst lika effektiva och mer resurssnåla (SOU 2013:38 s. 
479). Det kan också vara värt att avslutningsvis lyfta fram den straffrättsliga principen som säger att
straffrätten ska förbehållas de mest förkastliga gärningarna (Nils Jareborg, 2001 citerad i SOU 
2013:38 s. 479).

2 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna
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