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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Under de senaste åren har de blivit en del av gatubilden i de flesta svenska städer, de så 

kallade tiggarna. De flesta av dem är romer som kommer till Sverige från Rumänien eller 

Bulgarien med stöd av EU:s öppna gränser.1 Väl här sitter de vid in- och utpassager till affärer 

och samlar pengar från förbipasserande. Hos lokalbefolkningen väcker de många olika 

känslor, allt från medlidande till olust och avsky. Vissa ser dem som desperata fattiga 

människor vars enda möjlighet är att klara uppehället genom att tigga pengar. Andra ser dem 

som offer för människohandel. Ytterligare andra ser tiggeriet som en front för kriminell 

verksamhet. En sak verkar det dock råda konsensus om, att sitta och tigga pengar från 

främlingar är inte ett värdigt sätt att behöva klara sin dagliga försörjning på.  

 

I debatten förs det fram olika förslag fram om att tiggeri borde förbjudas i Sverige. Vissa vill 

ha ett nationellt förbud mot tiggeri. Andra förslag har gått ut på att det borde vara upp till 

varje kommun att bestämma om man vill tillåta tiggeri eller inte. En liknande ordning med 

möjlighet för kommuner att förbjuda tiggeri finns sedan ett antal år tillbaka i vårat grannland 

Norge. Den 20 september 2017 gjorde den skånska kommunen Vellinge slag i saken och 

beslutade om att i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för kommunen införa ett förbud 

mot passiv penninginsamling, eller tiggeri, på ett antal offentliga platser i kommunen.2 

 

Vellinge kommuns beslut har varit förmån för het debatt och det råder delade meningar om 

huruvida det ligger inom kommunens befogenheter att införa ett sådant förbud. Turerna kring 

förbudet har varit många sedan det beslutades i september. Det har överklagats till domstol. 

Det har upphävts av Länsstyrelsen i Skåne och länsstyrelsens beslut har i sin tur överklagats 

till domstol av Vellinge kommun. 8 februari 2018 kom så avgörandet från förvaltningsrätten i 

Malmö.3 Länsstyrelsens beslut står fast och Vellinge kommuns förbud mot tiggeri är upphävt. 

Kommunen har dock redan aviserat att de ämnar överklaga förvaltningsrättens beslut till 

kammarrätten.  

 

                                                 
1 Sveriges Television [https://www.svt.se/vi-kallas-tiggare/10-saker-du-alltid-undrat-om-tiggeri] 2016-04-05. 
2 § 118, justerat protokoll för Vellinge kommunfullmäktiges möte 2017-09-20. 
3 Förvaltningsrätten i Malmös dom 2018-02-08, mål 12327-17. 
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1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utreda svenska kommuners möjlighet att förbjuda passiv 

penninginsamling, så kallat tiggeri, i de lokala ordningsföreskrifterna enligt ordningslagen 

(1993:1617) (OL). Kan passiv penninginsamling ses som en störning av den allmänna 

ordningen? Kan ett förbud anses vara en proportionerlig reglering? Lever förbudet i Vellinge 

kommuns lokala ordningsföreskrifter upp kraven i OL?  

 

1.3 Avgränsningar 

Denna uppsats handlar inte om att utreda huruvida ett förbud mot passiv penninginsamling 

vore positivt eller inte. Den kommer inte heller ett djupare analysera huruvida ett förbud 

strider mot andra författningar, såsom Europeiska konventionen angående skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR). Andra argument som har 

förts fram i debatten, som att ett förbud mot passiv penninginsamling skulle vara 

diskriminerande mot romer, kommer heller inte att analyseras djupare. 

 

1.4 Metod och material 

Uppsatsen är i grunden en rättsutredning som syftar till att fastställa rättsläget kring 

kommuners möjligheter att reglera passiv penninginsamling i lokala ordningsföreskrifter. Den 

utgår huvudsakligen från traditionella rättskällor, lagstiftning, förarbeten och rättspraxis. En 

svårighet i sammanhanget är att det saknas prejudicerande domar på området. Mycket av 

uppsatsen bygger därför istället på att analysera hur de olika parterna resonerar och 

argumenterar utifrån den lagtext och de förarbeten som finns.  

 

Här utgör beslut, yttranden och protokoll från olika myndigheter och politiska församlingar en 

viktig källa. Ett par rättsliga avgöranden från underrätt finns också att utgå ifrån. Av dem är 

domen från förvaltningsrätten i Malmö angående Vellinge kommuns lokala 

ordningsföreskrifter den klart viktigaste. Litteratur på området har använts i begränsad 

omfattning. I de flesta fall framgår de juridiska detaljerna redan av lagtext och förarbeten. 

 

Jag har i görligaste mån undvikit att använda mig av begreppen ”tiggare”, ”tiggeri” och 

motsvarande i uppsatsen eftersom de inte är några begrepp som har en klar juridisk innebörd i 

det svenska språket. Så långt det är möjligt har jag bytt ut orden mot olika former av ”passiv 
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penninginsamling”, som är ett begrepp med klarare juridisk innebörd. I vissa fall har detta 

dock inte varit möjligt, varför ”tiggeri” förekommer under vissa delar av uppsatsen. 

 

2 Lokala ordningsföreskrifter enligt ordningslagen 

2.1 Reglernas grundläggande utformning. 

2.1.1 Lokala ordningsföreskrifter 

Svenska kommuner har möjlighet att, utöver de ordningsregler som gäller enligt OL, införa 

lokala ordningsföreskrifter för offentliga platser inom kommunen eller delar av kommunen. 

Denna befogenhet för kommunerna grundar sig i bestämmelserna i 3 kap. 8 § OL. 

Möjligheten utnyttjas också regelmässigt av svenska kommuner. Organisationen Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) har utarbetat ett underlag för lokala ordningsföreskrifter 

som kommuner kan välja att utgå ifrån då de upprättar sina egna lokala ordningsföreskrifter.4 

Lokala ordningsföreskrifter kan användas för att reglera vitt skilda företeelser såsom 

förtärande av spritdrycker på offentlig plats, tillståndskrav för uppsättande av markiser och 

förbud mot störande buller.5  

 

2.1.2 Påföljd vid brott mot lokala ordningsföreskrifter 

Brott mot lokala ordningsföreskrifter kan aktualisera straffrättsliga förfaranden. Enligt 3 kap. 

22 § 2 st. OL ska den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot reglerna i en lokal 

ordningsföreskrift dömas till penningböter. I många fall innehåller också lokala 

ordningsföreskrifter en bestämmelse som specificerar vilka regler som ska föranleda 

penningböter om de överträds.6 

 

2.1.3 Bemyndigande 

Förbud och andra ingrepp i den enskildes frihet utgör sådana föreskrifter som enligt 8 kap. 2 § 

1 st. 2 p. regeringsformen (RF) ska meddelas av riksdagen genom lag.7 8 kap. 1 § RF säger 

dock att föreskrifter får meddelas av bland annat kommuner efter bemyndigande av riksdag 

eller regering, samt att ett sådant bemyndigande alltid ska ges genom lag eller förordning. 3 

                                                 
4 Bilaga 1 till SKL:s cirkulär nr. 1995:41. 
5 Prop. 1992/93:210 s. 143 – 144. 
6 Se 26 § 1 st. i SKL:s underlag för lokala ordningsföreskrifter, bilaga 1 till SKL:s cirkulär nr. 1995:41. 
7 Prop. 1992/93:210 s. 140. 
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kap. 8 § OL är just en sådan bestämmelse om bemyndigande. Det är regeringen som i första 

hand ges ett bemyndigande att meddela lokala föreskrifter för kommuner, men reglerna ger 

vidare regeringen möjlighet att i sin tur bemyndiga kommunerna samma möjlighet att 

meddela lokala föreskrifter. I 1 § 1 st. förordningen (1993:1632) med bemyndigande för 

kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617) 

har regeringen meddelat ett sådant bemyndigande. Detta utgör den rättsliga grunden för 

kommuners möjlighet att meddela lokala ordningsföreskrifter.  

 

Enligt 3 kap. 13 § OL ska varje beslut om införande, upphävande eller ändring av lokala 

ordningsföreskrifter som en kommun fattar anmälas till länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska 

därefter upphäva varje ordningsföreskrift som strider mot bestämmelserna i OL. Detta 

förstärker ytterligare karaktären av ett bemyndigande då varje revidering av lokala 

ordningsföreskrifter i en kommun måste granskas av länsstyrelsen för länet där kommunen 

ligger.   

 

2.1.4 Begränsningar kring lokala ordningsföreskrifter 

OL innehåller också begränsningar kring vilken typ av bestämmelser som lokala 

ordningsföreskrifter får innehålla. De första av dessa följer redan av texten i 3 kap. 8 § OL. 

Det ska vara fråga om ytterligare bestämmelser. Därav följer att lokala ordningsföreskrifter 

inte kan användas för att mildra de regler som redan följer av ordningslagen, utan endast för 

att skärpa eller specificera dessa. 8  Bestämmelserna måste dessutom behövas för att 

upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Lokala ordningsföreskrifter ska 

således avse offentlig plats, eller plats som av kommunen har jämställts med offentlig plats, 

och måste vara riktade mot något som är att betrakta som en ordningsstörning.  

 

Begreppet offentlig plats definieras i 1 kap. 2 § 1 st. OL. Främst avses trafikområden av olika 

slag såsom gator, vägar, parker och torg men även andra landområden och utrymmen 

inomhus kan vara offentlig plats om de stadigvarande används för allmän trafik. Exempelvis 

kan större gallerior eller stationsterminaler dit allmänheten har tillgång anses vara offentliga 

platser. Avgörande för huruvida ett sådant utrymme ska anses som offentlig plats är det 

förekommer genomgångstrafik av betydelse.9 I 1 kap. 2 § 2 st. OL har lagstiftaren tagit in ett 

                                                 
8 Åberg, 2017, s. 182. 
9 Åberg, 2017, s. 31. 
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bemyndigande för regeringen, eller, efter regeringens bemyndigande, en kommun att besluta 

att även vissa andra områden ska jämställas med offentliga platser vid tillämpningen av 3 kap. 

OL och lokala ordningsföreskrifter, under förutsättning att de områdena är tillgängliga för 

allmänheten. I 1 § 1 st. förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och 

länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617) har regeringen 

meddelat ett sådant bemyndigande för kommunerna. I SKL:s underlag för lokala 

ordningsföreskrifter för kommunerna finns också en punkt där varje kommun ska specificera 

vilka områden i kommunen som har jämställts med offentliga platser.10 

 

Ytterligare begränsningar följer av 3 kap. 12 § OL. Bestämmelserna i lokala 

ordningsföreskrifter får inte avse sådant som redan är reglerat i OL eller annan författning. En 

kommun kan exempelvis inte införa lokala ordningsföreskrifter mot bärande av kniv på 

offentlig plats, då detta redan är reglerat i lagen (1988:254) om förbud gällande knivar och 

andra farliga föremål. Det innebär inte att lokala ordningsföreskrifter enbart får angå 

förhållanden som är helt oreglerade i lagstiftning. En bedömning måste istället göras från fall 

till fall om huruvida den lagstiftning som finns på området är ämnad att utgöra en 

uttömmande reglering.11  

 

3 kap. 12 § OL innehåller också en proportionalitetsbestämmelse. Lokala ordningsföreskrifter 

får inte lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den 

enskildes frihet. Någon närmare beskrivning av vad som kan anses utgöra onödigt tvång eller 

obefogade inskränkningar har lagstiftaren inte angett. Detta har istället överlämnats åt 

rättstillämpningen att avgöra.12 Företeelser som i något enstaka fall orsakar olägenhet bör i 

vart fall inte kunna leda till att allmänna förbud eller tillståndskrav införs.13 

 

Det finns ett oskrivet krav på tydlighet för lokala ordningsföreskrifter. Bestämmelserna måste 

vara utformade med en sådan exakthet att de är möjliga att tillämpa och efterleva. Detta är 

särskilt viktigt för de bestämmelser i en lokal ordningsföreskrift som är straffsanktionerade 

enligt 3 kap. 22 § 2 st. OL.14 

 

                                                 
10 § 3 i bilaga 1 till SKL:s cirkulär 1995:41. 
11 Åberg, 2017, s. 209 – 210. 
12 Prop. 1992/93:210 s. 142. 
13 Åberg, 2017, s. 211. 
14 Åberg, 2017, s. 211. 
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I 1 § 2 st. förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att 

meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617) har regeringen stadgat att 

kommunerna inte får meddela lokala ordningsföreskrifter som inskränker den enskildes frihet 

att framföra ett musikaliskt verk eller annat konstnärligt verk.  

 

2.1.5 Äldre rätt 

Även innan OL trädde i kraft fanns möjlighet för kommuner att meddela lokala 

ordningsföreskrifter. I 7 § 1 st. Allmänna ordningsstadgan (1956:617) (AOst) fanns en 

bestämmelse som bemyndigade regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en 

kommun eller länsstyrelse att meddela ytterligare föreskrifter för en kommun eller en del av 

kommun. Ett sådant bemyndigande från regeringen fanns också i och med regeringens 

förordning (1982:1173) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela 

lokala ordningsföreskrifter. I 7 § 2 st. AOst fanns en proportionalitetsbestämmelse. En lokal 

ordningsföreskrift fick inte lägga onödigt tvång på allmänheten eller eljest göra obefogad 

inskränkning i den enskildes frihet. Länsstyrelsernas uppdrag att införa och upphäva lokala 

ordningsföreskrifter reglerades i 23 § AOst. En Länsstyrelse som ämnade införa en lokal 

ordningsföreskrift hade först att påkalla detta hos berörda kommunfullmäktige. Beslutade 

kommunen inte i enlighet med vad Länsstyrelsen påkallat ägde Länsstyrelsen möjlighet att 

besluta i frågan. Länsstyrelsens beslut skulle i dessa fall underställas regeringen. Enligt 23 § 2 

st. AOst skulle varje kommunfullmäktigebeslut om lokala ordningsföreskrifter underställas 

länsstyrelsens prövning. Om länsstyrelsen vägrade fastställa ordningsföreskriften skulle 

skälen för detta angivas.   

 

2.2 Syftet med lokala ordningsföreskrifter 

Vid införandet av OL angav föredragande statsråd i förarbetena15 att lagens allmänna natur 

inte var tillräcklig för att i alla avseenden svara mot varje enskild kommuns behov av 

bestämmelser om allmän ordning och säkerhet. För att ge kommunerna möjlighet att anpassa 

ordningsreglerna förde man in regler om lokala ordningsföreskrifter snarlika de som fanns i 

AOst även i OL. Skillnaden i den nya lagstiftningen blev framför allt att länsstyrelsernas roll 

försvagades. Möjligheten för länsstyrelserna att påkalla och själva fatta beslut om lokala 

ordningsföreskrifter försvann helt. Länsstyrelsernas mandat att upphäva lokala 

                                                 
15 Prop. 1992/93:210 s. 139 – 140. 
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ordningsföreskrifter begränsades till de fall då föreskrifterna stred mot bestämmelserna i 

OL.16  

 

Föredragande stadsråd avstod medvetet från att begränsa vilka typer av förfaranden som de 

lokala ordningsföreskrifterna skulle kunna reglera. Lagen skulle kunna användas för att 

reglera vitt skilda ämnen, även sådana som lagstiftaren inte kunde förutse vid tiden för OL:s 

införande. Istället betonade föredragande stadsråd särskilt vikten av att kommunerna endast 

meddelar sådana lokala föreskrifter som verkligen behövs. Alltför långtgående bestämmelser 

utan stöd hos allmänheten skulle riskera att undergräva respekten för lokala 

ordningsföreskrifter.17  

 

Föredragande statsråd kommenterade särskilt möjligheten att reglera olika former av 

penninginsamling i förarbetena. Penninginsamling utgör enligt förarbetena en sådan företeelse 

som kan behöva regleras i lokala ordningsföreskrifter. Undantag borde dock regelmässigt 

göras när penninginsamlingen är en del av en allmän sammankomst eller offentlig tillställning 

som i sig är tillståndskrävande. Vad gäller penninginsamling i samband med framförande av 

gatumusik säger förarbetena att ett förfarande där gatumusikanten endast ställer fram en 

instrumentlåda eller lägger ut ett klädesplagg för publiken att lägga pengar inte borde kunna 

regleras av lokala ordningsföreskrifter. Annorlunda är det om någon går runt bland publiken 

för att samla in pengar. Den senare typen av förfarande torde kunna regleras med stöd av 

lokala ordningsföreskrifter.18  

 

2.3 Rättspraxis 

2.3.1 Tiggeriförbudet i Sala 

På ett kommunfullmäktigemöte 28 mars 2011 fattade Sala kommun beslut om att införa ett 

förbud mot passiv penninginsamling i de lokala ordningsföreskrifterna. Detta förbud var 

utformat så att passiv penninginsamling skulle bli förbjudet på offentlig plats och områden 

                                                 
16 Jämför 23 § 2 st. AOst och 3 kap. 13 § 2 st. OL. 
17 Prop. 1992/93:210 s. 142. 
18 Prop. 1992/93:210 s. 142 – 143. 
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som kommunen jämställt med sådan plats.19 Därmed saknades en avgränsning gällande var 

förbudet skulle gälla. Alla offentliga platser i kommunen skulle omfattas.  

 

Beslutet om revidering av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna i Sala prövades av 

Länsstyrelsen i Västmanlands län i enlighet med 3 kap. 13 § OL. Länsstyrelsen hänvisade i 

sitt resonemang till förarbetena till OL och jämförde stillasittande tiggeri med den typ av 

penninginsamling en gatumusiker ägnar sig åt då den ställer fram en instrumentlåda eller 

liknande för förbipasserande att lägga pengar i. Ett sådant förfarande borde enligt förarbetena 

inte kunna regleras i lokala ordningsföreskrifter.20 Länsstyrelsen menade att sådana passiva 

insamlingar endast i mindre omfattning kunde påverka den allmänna ordningen på en 

offentlig plats. Sala kommun hade inte visat att tiggeriförbudet behövdes för att upprätthålla 

ordningen och säkerheten på offentliga platser inom kommunen.21 

 

De fann även att förbudet bröt mot proportionalitetsbestämmelsen i 3 kap. 12 § OL. Förbudet 

hade getts en sådan geografisk utsträckning att det skulle gälla för alla offentliga platser eller 

områden som kommunen jämställt med sådana platser. Ett sådant omfattande förbud innebar 

en långtgående inskränkning i den enskildes frihet. Dessutom menade länsstyrelsen att det 

finns gränsdragningsproblematik kring begreppet tiggeri som gör att det inte står helt klart 

vilket handlande det är som straffbeläggs. Sala kommun överklagade aldrig länsstyrelsens 

beslut och företrädare för kommunen uttrycker idag att ett förbud mot passiv 

penninginsamling är fel väg att gå.22 

 

2.3.2 Åtal mot tiggare i Södertälje 

I februari 2014 väcktes åtal vid Södertälje tingsrätt mot tre rumänska medborgare som ägnat 

sig åt passiv penninginsamling på offentliga platser i Södertälje kommun.23 Enligt Södertäljes 

lokala ordningsföreskrifter krävdes polismyndighetens tillstånd för ”insamling av pengar i 

bössor eller liknande” så länge som insamlingen inte utgjorde ett led i en annan 

tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning, eller skedde i samband med 

                                                 
19 § 27 i Sala kommuns lokala ordningsföreskrifter. Antagen under § 19 vid Sala kommunfullmäktiges 

sammanträde 2011-03-28. 
20 Prop. 1992/93:210 s. 142 - 143. 
21 Länsstyrelsen i Västmanlands läns beslut 2011-04-26, s. 4. 
22 Sveriges Television [https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/sala-tiggeriforbud] 2017-09-01. 
23 Ansökan om stämning vid Södertälje tingsrätt 2014-02-04, bilaga 1 mål B 266-14. 
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gatumusik. 24  Den som med uppsåt eller av oaktsamhet ändå ägnade sig åt sådan 

penninginsamling utan polismyndighetens tillstånd kunde dömas till penningböter enligt 3 

kap. 22 § OL.25  

 

I fallet var ostridigt att alla de tre åtalade hade ägnat sig åt samla in pengar på offentlig plats 

utan tillstånd från polismyndigheten. De tre åtalades insamlingar hade inte varit ett led i 

någon annan tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Inte heller 

hade någon av insamlingarna skett i samband med gatumusik.26  

 

Det tingsrätten hade att avgöra i fallet var huruvida det ”tiggeri” de tilltalade ägnat sig åt var 

att betrakta som en penninginsamling och om de tilltalade därmed kunde dömas för brott mot 

de lokala ordningsföreskrifterna. I domskälen skriver rätten att det inte framgår av motiven till 

lagstiftningen om begreppet ”penninginsamling” enbart ska avse insamlingar till 

hjälporganisationer och liknande eller om även insamling av pengar till egen försörjning 

omfattas av begreppet. Däremot finns det uttalanden från lagstiftarens sida om att även 

gatumusikanters aktiviteter är att betrakta som penninginsamling. Med stöd av detta fann 

tingsrätten att även insamlingar för egen försörjning borde omfattas av begreppet och att det 

som de tilltalade hade ägnat sig åt var att betrakta som en penninginsamling.27 

 

Tingsrätten konstaterade dock att det i tillämpningen av OL ska göras skillnad mellan aktiv 

och passiv penninginsamling. De hänvisade till det resonemang som Länsstyrelsen i 

Västmanlands län förde då de upphävde tiggeriförbudet i Sala 2011.28 På samma sätt gör 

tingsrätten en analog tolkning av lagstiftarens uttalanden29 om skillnaden mellan aktiv och 

passiv penninginsamling i samband med framförande av gatumusik. I domskälen kommer 

tingsrätten fram till att de tilltalade visserligen ägnat sig åt penninginsamling utan tillstånd 

från polismyndigheten, men att denna penninginsamling inte var att betrakta som aktiv. Då 

passiv penninginsamling inte torde kunna regleras i lokala ordningsföreskrifter kunde de 

                                                 
24 12 § Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Södertälje kommun, utgåva februari 2012. 
25 25 § Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Södertälje kommun, utgåva februari 2012. 
26 Södertälje tingsrätts beslut 2014-02-21, mål B 266-14, s. 10. 
27 Södertälje tingsrätts beslut 2014-02-21, mål B 266-14, s. 9. 
28 Länsstyrelsen i Västmanlands läns beslut 2011-04-26. 
29 Prop. 1992/93:210 s. 142 – 143. 
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tilltalade heller inte dömas för att ha brutit mot dessa. Åtalet om brott mot de lokala 

ordningsföreskrifterna ogillades.30 

 

3 Tiggeriförbudet i Vellinge 

3.1 Ärendets bakgrund 

Frågan om att införa ett förbud mot tiggeri i Vellinge kommun väcktes av ledamöter från 

Moderaterna på ett möte med kommunstyrelsens arbetsutskott 15 augusti 2017, under punkten 

”Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter”. Vellinge kommuns allmänna lokala 

ordningsföreskrifter innehöll sedan tidigare en punkt som reglerade insamling av pengar på 

offentlig plats. Punkten var formulerad utifrån det underlag till lokala ordningsföreskrifter 

som SKL har tagit fram.31 För penninginsamling i bössor eller liknande på offentlig plats 

krävdes polismyndighetens tillstånd såvida inte penninginsamlingen utgjorde ett led i en 

tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning, eller skedde i samband 

framförande av gatumusik.32 Till detta ville ledamöterna från Moderaterna foga ett tredje 

stycke som stadgade att ”tiggeri är förbjudet i Vellinge kommun”. Tillägget skulle träda ikraft 

från och med 1 januari 2018. I det ursprungliga förslaget, som bifölls av arbetsutskottet, 

skulle tiggeriförbudet alltså vara gällande på alla offentliga platser inom Vellinge kommun.33  

 

När förslaget behandlades av kommunstyrelsen 29 augusti 2017 framlade kommunstyrelsen 

ordförande, Carin Wutzler från Moderaterna, ett tilläggsyrkande som istället specificerade ett 

antal platser inom kommunen som tiggeriförbudet skulle komma att gälla för. Enligt yrkandet 

skulle det tredje stycket under punkt 11, ”Insamling av pengar”, i de allmänna lokala 

ordningsföreskrifterna för Vellinge kommun istället formuleras enligt följande: 

 

Passiv insamling av pengar (tiggeri) är förbjuden på följande områden, som även 

markerats på karta: 

Stortorget och Lilla torg i Vellinge centrum, Bäckatorget och västra delen av 

Skanörs centrum, Höllvikens bibliotek, Skanörs hamn, Nyckelhålsparken i 

Höllviken. 

                                                 
30 Södertälje tingsrätts beslut 2014-02-21, mål B 266-14, s. 11. 
31 Bilaga 1 till SKL:s cirkulär 1995:41. 
32 Punkt 11, ”Insamling av pengar”, i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Vellinge kommun, utgåva 

juni 2009. 
33 § 192, justerat protokoll för kommunstyrelsens arbetsutskotts möte i Vellinge 2017-08-15. 
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Med röstsiffrorna tio mot tre beslutade kommunstyrelsen att bifalla Carin Wutzlers 

ändringsyrkande och föreslå kommunfullmäktige att det i de lokala ordningsföreskrifterna 

skulle införas ett förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) på dessa offentliga platser i 

kommunen. Förbudet skulle gälla från och med 1 januari 2018 och anmälas till Länsstyrelsen 

i Skåne enligt 3 kap. 13 § OL.34 

 

Kommunstyrelsens förslag till revidering av Vellinge kommuns allmänna lokala 

ordningsföreskrifter behandlades av kommunfullmäktige på dess möte 20 september 2017. 

Ledamöter från Moderaterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna yrkade bifall till 

kommunstyrelsens förslag i dess helhet. Ledamöter från Miljöpartiet, Socialdemokraterna och 

Nya Listan yrkade avslag till förslaget om förbud mot passiv penninginsamling (tiggeri) under 

punkt 11 ”Insamling av pengar”. Ärendet gick till votering där kommunstyrelsens förslag 

bifölls med röstsiffrorna 39 för bifall mot 12 för avslag. Därmed beslutade 

kommunfullmäktige att punkt 11 tredje stycket om förbud mot passiv penninginsamling 

skulle bli gällande på de utpekade offentliga platserna från och med 1 januari 2018.35  

 

I de reviderade allmänna ordningsföreskrifterna för Vellinge kommun har dock inte punkt 11 

tredje stycket tagits med i uppräkningen av de föreskrifter som kan föranleda penningböter 

om de överträds. 36  Det är oklart om detta beror på att Vellinge kommun inte avser att 

överträdelser ska bestraffas med penningböter eller om de har underlåtit att inkludera punkt 

11 tredje stycket av misstag. 

 

3.2 Begäran om laglighetsprövning  

2 oktober 2017 lämnades en begäran om laglighetsprövning av Vellinge kommunfullmäktiges 

beslut till förvaltningsrätten i Malmö. Klagande som står bakom begäran representeras av de 

två grupperna Civil Rights Defenders och Centrum för Social Rättvisa. De menar att beslutet 

ska upphävas med hänvisning till 10 kap. 8 § 4 p. KL då det strider mot lag eller annan 

                                                 
34 § 164, justerat protokoll för kommunstyrelsens möte i Vellinge 2017-08-29, s. 18 – 20. Kartan som omnämns i 

Carin Wutzlers ändringsyrkande över de offentliga platser på vilka tiggeriförbudet skulle gälla återfinns i 

bilaga 4 till protokollet. 
35 § 118, justerat protokoll från Vellinge kommunfullmäktige 2017-09-20, s. 21-22. 
36 Se punkt 25 första stycket i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Vellinge kommun, antagna 2017-09-

20. 
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författning. I begäran om laglighetsprövning anges att tiggeriförbudet i Vellinge strider mot 

bestämmelserna i OL, EKMR och RF.37 

 

De bestämmelser i OL som avses är 3 kap. 8 & 12 §§ OL, där klagande menar att 

tiggeriförbudet bryter mot dessa regler eftersom det varken är nödvändigt eller 

proportionerligt. 3 kap. 8 § OL bemyndigar kommuner att införa lokala ordningsföreskrifter 

som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Klagande menar att 

ett förbud mot tiggeri inte är behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på de 

offentliga platser i Vellinge kommun som omfattas av beslutet, då det är få personer som 

ägnar sig åt passiv penninginsamling i Vellinge kommun och att dessa utgör en minoritet i 

stadsbilden.  

 

Vidare ifrågasätter klagande att passiv penninginsamling överhuvudtaget kan utgöra en 

ordningsstörning, då den generellt sett sker på större platser och påverkar omgivningen endast 

i mindre omfattning. Här hänvisar klagande till resonemanget som Länsstyrelsen i 

Västmanland38  för då de upphäver tiggeriförbudet i Sala 2011. För de fall då en passiv 

penninginsamling ändå skulle påverka omgivningen i någon betydande omfattning eller 

annars störa den allmänna ordningen existerar redan lagrum som kan användas för att hantera 

den uppkomna situationen, såsom 3 kap. 1 § OL och 13 § polislagen (1984:387) (PL). 39  

 

Skulle rätten ändå komma fram till att förbudet mot passiv penninginsamling är nödvändigt 

för att upprätthålla den allmänna ordningen menar klagande att förbudet bryter mot 

proportionalitetsbestämmelsen i 3 kap. 12 § OL. Ett förbud utgör en långtgående inskränkning 

i den enskildes frihet, såväl som ett bortfall av inkomst. Vissa kommuninvånares känslor av 

obehag inför att behöva konfronteras med tiggare kan inte väga tyngre en den enskildes rätt 

att slippa långtgående inskränkningar i sin frihet.40 

 

Klagande menar vidare att begreppet ”tiggeri” ger upphov till en sådan 

gränsdragningsproblematik att förbudet inte kan leva upp till OL:s krav på att lokala 

ordningsföreskrifter ska vara tydliga och enkelt kunna efterlevas och tillämpas.  

                                                 
37 Begäran om laglighetsprövning 2017-10-02, s. 2. 
38 Länsstyrelsen i Västmanlands läns beslut 2011-04-26. 
39 Begäran om laglighetsprövning 2017-10-02, s. 3 – 4. 
40 Begäran om laglighetsprövning 2017-10-02, s. 4. 
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Gränsdragningen gentemot penninginsamling i samband med gatumusik kan vara 

problematisk. Enligt 1 § 2 st. förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner 

och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617) får en lokal 

ordningsföreskrift inte begränsa friheten att framföra ett musikaliskt, eller något annat 

konstnärligt, verk. Därför kan inte framförandet av gatumusik regleras i lokala 

ordningsföreskrifter. Frågan är var gränsen mellan gatumusikant och tiggare går. Vad händer 

om en gatumusikant som samlar in pengar tar en paus från spelandet, blir denne då plötsligt 

att betrakta som en tiggare? Då lokala ordningsföreskrifter är straffsanktionerade så 

aktualiseras straffrättsliga principer såsom obestämdhetsförbudet. 

Gränsdragningsproblematiken kring tiggeri gör att Vellinge kommuns förbud mot passiv 

penninginsamling bryter mot denna princip.41 

 

Klagande menar också att förbudet mot passiv penninginsamling är lagstridigt i andra 

hänseenden. Föreskriften inskränker den enskildes yttrandefrihet och föreskriften är 

diskriminerande då den i praktiken enbart kommer att rikta sig mot den romska minoriteten i 

Vellinge kommun.42 

 

3.3 Länsstyrelsens prövning  

5 september 2017 anmäldes Vellinge kommunfullmäktiges beslut om revidering av de lokala 

ordningsföreskrifterna till Länsstyrelsen i Skåne i enlighet med 3 kap. 13 § 1 st. OL.43 

Länsstyrelsen hade därmed att granska huruvida de reviderade lokala ordningsföreskrifterna 

var i enlighet med bestämmelserna i OL eller ej.  

 

Länsstyrelsen hänvisar till de tidigare nämnda fallen från Sala och Södertälje44 och redogör 

för den åtskillnad mellan aktiv och passiv penninginsamling som gjordes i dessa fall. 

Länsstyrelsen ställer sig frågan huruvida det är möjligt att i lokala ordningsföreskrifter 

förbjuda passiv penninginsamling på offentlig plats. I beslutet påpekar de vikten av att 

kommunen bara beslutar om sådana lokala ordningsföreskrifter som verkligen behövs. Såvitt 

de kan se har det inte framkommit att passiv penninginsamling har orsakat störningar i den 

allmänna ordningen i Vellinge. Därmed upphäver de punkt 11 om insamling av pengar i de 

                                                 
41 Begäran om laglighetsprövning 2017-10-02, s. 5. 
42 Begäran om laglighetsprövning 2017-10-02, s. 6 – 8. 
43 Länsstyrelsen i Skånes beslut 2017-10-23, s. 1. 
44 Länsstyrelsen i Västmanlands beslut 2011-04-26, och Södertälje tingsrätts beslut 2014-02-21, mål B 266-14. 
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lokala ordningsföreskrifterna för Vellinge kommun på grunden att den inte är behövlig. 

Länsstyrelsen finner det därför inte nödvändigt att vidare utreda om punkten i något annat 

avseende strider mot bestämmelserna i OL.45  

 

Länsstyrelsen upphäver i sitt beslut även punkterna 14 och 19 i de allmänna lokala 

ordningsföreskrifterna för Vellinge kommun. Dessa har dock ingenting med förbudet mot 

passiv penninginsamling att göra. Punkt 14 handlar reglerar eldning och grillning och punkt 

19 handlar om hantering av hundar.46 

 

3.4 Förvaltningsrätten i Malmö 

3.4.1 Överklagan 

Vellinge kommun överklagade länsstyrelsens beslut till förvaltningsrätten i Malmö 10 

november 2017. Som skäl för överklagan angavs att passiv penningsamling utgör en störning 

av den allmänna ordningen i kommunen och att förbudet därför behövs för att upprätthålla 

den allmänna ordningen på de av kommunen utpekade offentliga platserna. Förbudet ålägger 

heller inte ett onödigt tvång på allmänheten. Till stöd för att passiv penninginsamling stör den 

allmänna ordningen hänvisade kommunen till klagomål som inkommit till dem, särskilt under 

åren 2016 – 2017. Av klagomålen framgår att det passiva penninginsamlandet pågår 

kontinuerligt och i direkt anslutning till in- och utgångar till affärer, vilket stör näringslivet då 

många kommunmedborgare känner obehag inför att gå till affärerna. Det rör sig inte om några 

enstaka störningstillfällen utan störningarna är betydligt mer omfattande än så. De personer 

som ägnar sig åt passiv penninginsamling orsakar även andra störningar av den allmänna 

ordningen såsom nedskräpning och urinering på offentlig plats.47  

 

Vidare ska bedömningen av vad som ska räknas som en störning av den allmänna ordningen 

ska göras utifrån det allmännas perspektiv. Det är kommunen som representerar det allmänna 

i Vellinge kommun och den allmänna uppfattningen i kommunen är att passiv 

penninginsamling stör den allmänna ordningen. De politiska diskussioner som pågår om ett 

införande av tiggeriförbud på ett nationellt plan visar att uppfattningen att passiv 

                                                 
45 Länsstyrelsen i Skånes beslut 2017-10-23, s. 3 – 4. 
46 Länsstyrelsen i Skånes beslut 2017-10-23, s. 1. 
47 Överklagande av Länsstyrelsen i Skånes beslut, s. 2 – 3. 
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penninginsamling stör den allmänna ordningen är vanligt förekommande även utanför 

Vellinge kommun.48  

 

Kommunen menar att en proportionalitetsbedömning måste göras för att avgöra om 

kommunmedlemmarnas frihet att ägna sig åt passiv insamling av pengar anses vara mer 

skyddsvärd än behovet att förhindra störningar av den allmänna ordningen. Kommunen lyfter 

fram att det numera får anses råda konsensus om att passiv penninginsamling endast i mycket 

begränsad omfattning hjälper de personer som ägnar sig åt den. Detta menar kommunen gör 

att friheten att ägna sig åt passiv penninginsamling måste anses som mindre skyddsvärd än 

den vore om passiv penninginsamling faktiskt utgjorde ett led i att hjälpa människor ur 

fattigdom.49  

 

Förbudet gäller enbart inom vissa specificerade områden och måste betraktas som mindre 

ingripande i den enskildes frihet. Jämförelser med beslutet från Länsstyrelsen i Västmanlands 

län gällande tiggeriförbudet i Sala 2011 är inte relevanta eftersom länsstyrelsen i det fallet 

ansåg förbudet vara alltför inskränkande i den personliga friheten på grunden att det gällde för 

alla offentliga platser och områden som kommunen jämställt med offentliga platser. 

Sammanfattningsvis uppfyller förbudet de krav som finns i OL då förbudet är nödvändigt för 

att upprätthålla den allmänna ordningen och att de inskränkningar som av den personliga 

friheten som förbudet innebär är proportionerliga i förhållande till de intressen som förbudet 

skyddar. Länsstyrelsens beslut ska därför upphävas.50  

 

I ett yttrande daterat 16 november avstyrker Länsstyrelsen i Skåne Vellinge kommuns 

överklagan av deras beslut om upphävande av punkt 11 tredje stycket i de allmänna lokala 

ordningsföreskrifterna för Vellinge kommun. Länsstyrelsen står fast vid att Vellinge kommun 

inte har kunnat visa att ett förbud mot passiv penninginsamling behövs för att upprätthålla den 

allmänna ordningen. Störningar i form av upprepad urinering eller nedskräpning på offentlig 

plats är inte direkt orsakade av den handling som kommunen har valt att förbjuda. Dessutom 

finns regler i miljöbalken (MB) med förbud mot nedskräpning och urinering på offentlig plats 

är straffbart som förargelseväckande beteende enligt 16 kap. 16 § brottsbalken (BrB).51 

                                                 
48 Överklagande av Länsstyrelsen i Skånes beslut, s. 2 – 3. 
49 Överklagande av Länsstyrelsen i Skånes beslut, s. 3. 
50 Överklagande av Länsstyrelsen i Skånes beslut, s. 3 – 4. 
51 Länsstyrelsen i Skånes yttrande 2017-11-16, s. 2 – 3. 
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Gällande kommunmedborgare i Vellinge som känner obehag inför att besöka affärer med 

anledning av det passiva penninginsamlande som sker i anslutning till dessa konstaterar 

länsstyrelsen att det finns många olika beteenden som kan väcka obehagskänslor hos andra 

personer. Dessa känslor kan leda till att personer frivilligt begränsar sig i sitt agerande och sin 

rörelsefrihet. Detta betyder inte att det finns fog för att förbjuda det beteende som orsakar 

obehagskänslorna. Länsstyrelsen vidhåller att det inte finns något stöd för att passiv 

penninginsamling orsakar störningar av den allmänna ordningen i Vellinge kommun.52  

 

Länsstyrelsen menar också att Vellinge kommun gör en för snäv tolkning av beslutet från 

Länsstyrelsen i Västmanlands län om att upphäva tiggeriförbudet i Sala kommun 2011.  

Förbudet upphävdes inte endast på grund av att det ansågs för geografiskt vidsträckt utan även 

för att Sala kommun inte kunde visa på att ett förbud behövdes för att upprätthålla den 

allmänna ordningen samt att förbudet innebar gränsdragningsproblem kring begreppet 

”tiggeri”.53 

 

I ett sista yttrande 12 december 2017 står Vellinge kommun fast vid sin ståndpunkt att 

förbudet mot passiv penninginsamling är nödvändigt och proportionerligt. Som ytterligare 

stöd för sin talan åberopar de den kommunala självbestämmanderätten. Kommunen finner det 

även anmärkningsvärt att länsstyrelsen i andra liknande fall kräver betydligt mindre, eller 

inget, underlag till stöd för införandet av bestämmelser i de lokala ordningsföreskrifterna.54 

 

3.4.2 Förvaltningsrättens dom 

I sin dom konstaterar förvaltningsrätten att länsstyrelsen med sitt beslut har upphävt hela 

punkt 11 rörande insamling av pengar i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för 

Vellinge kommun. Detta inkluderar även de första två styckena som fanns sedan tidigare och 

som rör insamling i andra sammanhang än passiv penninginsamling. Detta trots att 

länsstyrelsen i sitt beslut endast motiverat sitt beslut med förhållanden som rör det tredje 

stycket om passiv insamling av pengar, eller tiggeri. De olika styckena är fristående från 

varandra och länsstyrelsen har inte kunnat visa att de två första styckena strider mot 

                                                 
52 Länsstyrelsen i Skånes yttrande 2017-11-16, s. 2 – 3. 
53 Länsstyrelsen i Skånes yttrande 2017-11-16, s. 3. 
54 Vellinge kommuns yttrande 2017-12-12, s.  1. 
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bestämmelserna i OL. Därför ska länsstyrelsens beslut avseende de två första styckena under 

punkt 11 upphävas.55 

 

Vad gäller det tredje stycket om förbud mot passiv penninginsamling slår förvaltningsrätten 

fast att lokala ordningsföreskrifter ska innehålla sådana föreskrifter som är nödvändiga för att 

upprätthålla den allmänna ordningen på offentliga platser. Allmänna förbud ska inte ställas 

upp för att förhindra företeelser som medför olägenheter i endast obetydlig omfattning. Flera 

av de klagomål från kommunmedborgare som Vellinge kommun har kunnat påvisa rör 

visserligen fall där personer som ägnar sig åt passiv penninginsamling har stört den allmänna 

ordningen. Detta är dock inte samma sak som att det passiva penninginsamlandet i sig utgör 

en ordningsstörning. Vad gäller det passiva penninginsamlandet har kommunen fått in 

meddelanden via e-post under åren 2015 – 2017 från ett fåtal personer som uppger att de 

känner obehag inför att gå in i butiker då det sitter personer och tigger utanför. Ingenting i 

dessa meddelanden, eller i utredningen i övrigt, påvisar dock att passiv penninginsamling i 

Vellinge har medför några allvarliga olägenheter eller störningar i den allmänna ordningen. 

Ett förbud mot passiv penninginsamling är därför inte nödvändigt för att upprätthålla den 

allmänna ordningen och länsstyrelsens beslut att upphäva det tredje stycket under punkt 11 i 

Vellinge kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter ska stå fast. I likhet med 

länsstyrelsen finner förvaltningsrätten ingen anledning att vidare pröva huruvida förbudet mot 

passiv penninginsamling i något annat avseende strider mot bestämmelserna i OL. 56 

Representanter för Vellinge kommun har meddelat att de ämnar överklaga förvaltningsrättens 

dom.57 

 

Att förvaltningsrätten bifaller Vellinge kommuns yrkanden avseende de första två styckena 

under punkt 11 i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna ska inte ses som att de i någon del 

godkänner förbudet mot passiv penninginsamling. Förvaltningsrätten rättar till ett misstag 

Länsstyrelsen har gjort då Länsstyrelsen i sitt beslut upphävde även de bestämmelser om 

penninginsamling som fanns i Vellinge kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter sedan 

tidigare. Vad gäller förbudet mot passiv penninginsamling intar förvaltningsrätten i allt 

väsentligt samma ståndpunkt som Länsstyrelsen gör. 

 

                                                 
55 Förvaltningsrätten i Malmö, dom 2018-02-08, mål 12327-17, s. 8. 
56 Förvaltningsrätten i Malmö, dom 2018-02-08, mål 12327-17, s. 8 – 9. 
57 Dagen Nyheter [https://www.dn.se/nyheter/sverige/inget-forbud-mot-tiggeri-i-vellinge] 2018-02-08. 
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3.4.3 Skiljaktig mening  

I förvaltningsrättens beslut har en lagfaren domare och tre nämndemän deltagit. En 

nämndemännen, Bo Alfredsson, var av en skiljaktig mening gällande förbudet mot passiv 

penninginsamling i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Vellinge kommun och 

anförde följande: 

 

Vad gäller punkten 11 tredje stycket anser jag att det är visat att den passiva 

insamlingen av pengar som åberopas i målet medför stor olägenhet för många 

personer i Vellinge kommun. Det bör därför inte vara tillåtet med passiva 

insamling av pengar (tiggeri) på de av kommunen angivna platserna. Ett förbud 

mot passiv insamling av pengar (tiggeri) innebär enligt min mening inte heller 

obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. Länsstyrelsen borde därför inte 

ha upphävt den allmänna lokala ordningsföreskriften i denna del. 

 

I övrigt delar jag majoritetens uppfattning i målet.58 

 

4 Analys 

4.1 Är tiggeri penninginsamling? 

I förarbetena till OL tas penninginsamling upp som ett exempel på förfarande som kan behöva 

regleras i lokala ordningsföreskrifter.59  SKL:s underlag för lokala ordningsföreskrifter till 

kommunerna innehåller en punkt som reglerar penninginsamling. 60  Att i lokala 

ordningsföreskrifter reglera penninginsamling på offentlig plats får därför närmast anses vara 

norm bland Sveriges kommuner. I SKL:s underlag för lokala ordningsföreskrifter har 

bestämmelsen utformats enligt följande: 

 

Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, 

om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller 

offentlig tillställning. 

                                                 
58 Förvaltningsrätten i Malmös dom 2018-02-08, mål 12327-17, s. 10. 
59 Prop. 1992/93:210, s. 142 – 143. 
60 § 12 i SKL:s underlag för allmänna lokala ordningsföreskrifter, bilaga 1 till SKL:s cirkulär 1995:41. 
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När insamlingen sker i samband med framförande av gatumusik krävs inte 

tillstånd.61 

 

Frågan är huruvida begreppet penninginsamling ska innefatta ”tiggeri” eller inte. Södertälje 

tingsrätt resonerar att de flesta förmodligen spontant tänker på hjälporganisationer och 

liknande då de hör begreppet penninginsamling.62 Formuleringen i SKL:s underlag till lokala 

ordningsföreskrifter om att det är insamling av pengar i ”bössor eller liknande” som kräver 

tillstånd från polismyndigheten för också tankarna till hjälporganisationers insamlingar. 

Förarbetena innehåller dock inga formuleringar som antyder att det specifikt är 

hjälporganisationers penninginsamlingar som kan lagstiftaren åsyftar. Tvärtom lyfts 

penninginsamling i samband med framförande av gatumusik fram som exempel. 63 

Gatumusikanters penninginsamlingar leder generellt inte tankarna till penninginsamling för 

välgörande ändamål, utan snarare till penninginsamling för egen försörjning. Därmed torde 

även penninginsamling för egen försörjning inkluderas i begreppet. Detta är också den 

slutsats tingsrätten i Södertälje kommer fram till i sitt beslut.64 

 

1 § 2 st. förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att 

meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617) stadgar att lokala 

ordningsföreskrifter inte får innebära att den enskildes frihet att framföra ett musikaliskt verk 

eller annat konstnärligt verk inskränks. Observera att detta inte innebär ett förbud mot att 

reglera penninginsamling i samband med framförande av gatumusik, eller andra konstnärliga 

verk. Det är fullt möjligt att reglera penninginsamlingen utan att inskränka rätten för utövaren 

att framföra själva verket. Däremot bör det inte vara möjligt att införa lokala 

ordningsföreskrifter som specifikt reglerar penninginsamling i samband med framförande av 

gatumusik.65 

 

Även om rätten skulle ha kommit till slutsatsen att begreppet ”penninginsamling” i 

förarbetena inte innefattar penninginsamling för egen försörjning innebär detta inte 

                                                 
61 Formuleringen i SKL:s underlag är identisk med de formuleringar som återfinns i de allmänna lokala 

ordningsföreskrifterna för Södertälje kommun, samt i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Vellinge 

kommun innan förbudet mot passiv penninginsamling skrevs in. 
62 Södertälje tingsrätts beslut 2014-02-21, mål B 266-14, s. 9. 
63 Prop. 1992/93:210, s. 143. 
64 Södertälje tingsrätts beslut 2014-02-21, mål B 266-14, s. 9. 
65 Åberg, 2017, s. 183. 
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nödvändigtvis att penninginsamling för egen försörjning inte kan regleras i lokala 

ordningsföreskrifter. Förarbetenas uppräkning över områden som typiskt sett kan regleras 

med hjälp av lokala ordningsföreskrifter är på inget sätt uttömmande. Tvärtom understryks 

behovet av att bemyndigandet är så vittgående att kommuner kan meddela föreskrifter 

avseende frågor som lagstiftaren idag inte ser något behov av att reglera.66 

 

4.2 Aktiv eller passiv penninginsamling? 

I fallen från Sala, Södertälje och Vellinge har länsstyrelser och domstolar lagt stor vikt vid 

skillnaden mellan aktiv och passiv penninginsamling. Grunden för denna åtskillnad finns i 

förarbetena till OL där föredragande stadsråd menar att penninginsamlingar i samband med 

framförandet av gatumusik där gatumusikanten endast ställer fram en instrumentlåda eller 

liknande inte borde betraktas som en penninginsamling som omfattas av krav på tillstånd. Om 

gatumusikanten, eller någon annan, istället går runt bland publiken och samlar in pengar 

borde dock förfarandet kunna omfattas av tillståndskrav genom en lokal ordningsföreskrift.67  

 

Detta uttalande har tolkats så att det även vid andra former av penninginsamlingar bör göras 

en åtskillnad mellan ett passivt förfarande där någon endast ställer fram en kopp eller annat 

för förbipasserande att lägga pengar i, och ett förfarande där någon mer aktivt uppsöker andra 

och försöker förmå dem att skänka pengar. Om den allmänna ordningen på en offentlig plats 

bara påverkas i en mindre omfattning när en gatumusikant ställer fram en behållare där 

förbipasserande kan lägga i pengar så borde den allmänna ordningen påverkas endast i mindre 

omfattning även vid andra former av penninginsamlingar där insamlaren endast ställer fram 

en behållare att lägga pengar i.68  

 

Exakt var gränsen mellan aktiv och passiv penninginsamling går är inte klarlagt. Normalfallet 

av ”tiggeri”, där en person sitter i anslutning till exempelvis en affär med en kopp för 

förbipasserande att lägga pengar i, torde definitivt klassas som passiv penninginsamling. 

Distinktionen blir viktig då det står klart att aktiv penninginsamling kan regleras i lokala 

ordningsföreskrifter, i vart fall med krav på tillstånd från polismyndigheten.69  

 

                                                 
66 Prop. 1992/93:210, s. 140. 
67 Prop. 1992/93:210, s. 143. 
68 Se resonemanget i Länsstyrelsen i Västmanlands beslut 2011-04-26, s. 3. 
69 Prop. 1992/93:210, s. 142 – 143. 
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Gällande regleringen av penninginsamling i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för 

Vellinge kommun är det intressant att notera att kommunen erkänner skillnaden mellan aktiv 

och passiv penninginsamling. Penninginsamling i allmänhet regleras redan sedan tidigare i 

Vellinge kommuns allmänna ordningsföreskrifter med krav på tillstånd från 

polismyndigheten. Det är endast passiv penninginsamling som kommunen vill reglera med ett 

förbud. Detta får den något paradoxala effekten att passiv penninginsamling regleras hårdare 

än aktiv penninginsamling på de platser som omfattas av förbudet.70 En person som vanligtvis 

ägnar sig åt passiv penninginsamling skulle därför, åtminstone i teorin, kunna söka och få 

polismyndighetens tillstånd för penninginsamling och därefter istället ägna sig åt aktiv 

penninginsamling på de platser som omfattas av förbudet. En annan fråga blir om 

hjälporganisationer och liknande som vill bedriva tillståndsgiven penninginsamling på de 

områden som omfattas av förbudet måste leva av upp till en viss grad av aktivitet för att inte 

omfattas av förbudet mot passiv penninginsamling. 

 

4.3 Ordningsstörning 

Vellinge kommuns förbud mot passiv penninginsamling i de lokala ordningsföreskrifterna har 

upphävts på grund av att kommunen inte har kunnat visa att förbudet är nödvändigt för att 

upprätthålla den allmänna ordningen på de platser som omfattas av beslutet. Detta beroende 

på att de inte har kunnat visa att passiv penninginsamling utgör en störning av den allmänna 

ordningen. Därmed lever förbudet inte upp till kraven i 3 kap. 8 § OL som stadgar att lokala 

ordningsföreskrifter får meddelas om de behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen 

på offentlig plats. Länsstyrelsen och förvaltningsrätten fäster stor vikt vid formuleringen i 

förarbetena om att kommuner endast ska meddela sådana lokala föreskrifter som verkligen 

behövs.  

 

Förarbetena säger i samma del att alltför långtgående föreskrifter som saknar stöd i 

allmänhetens rättsmedvetande riskerar att undergräva respekten för bestämmelserna. 71 

Därmed antyds att det allmänna rättsmedvetandet, åtminstone i viss mån, ska påverka vad 

som kan anses vara en störning av den allmänna ordningen. I överklagan av länsstyrelsens 

beslut betonar Vellinge kommun just det allmänna rättsmedvetandet hos kommunmedlemmar 

                                                 
70 Jämför första och tredje stycket under punkt 11 ”Insamling av pengar” i de allmänna lokala 

ordningsföreskrifterna för Vellinge kommun antagna 2017-09-20. 
71 Prop. 1992/93:210, s. 142. 
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som stöd för sin talan.  Kommunen slår fast att den allmänna uppfattningen bland 

kommunmedlemmar i Vellinge är att passiv penninginsamling utgör en störning av den 

allmänna ordningen. De presenterar dock inget stöd för detta påstående.72 

 

Länsstyrelsens beslut och förvaltningsrättens dom slår enbart fast att utredningen inte har 

visat att passiv penninginsamling utgör en ordningsstörning i Vellinge kommun. De säger inte 

att passiv penninginsamling aldrig skulle kunna anses utgöra en ordningsstörning. 

Länsstyrelsens och förvaltningsrättens resonemang är ändå relevanta i en mer generell 

bedömning av om passiv penninginsamling kan utgöra en störning av den allmänna 

ordningen. De slår fast att de obehagskänslor som passiv penninginsamling eventuellt väcker 

hos andra personer inte utgör tillräckliga skäl för att klassa företeelsen som en 

ordningsstörning. För att avgöra om passiv penninginsamling utgör en störning av den 

allmänna ordningen på en offentlig plats måste man istället se till vilken faktisk påverkan den 

har på ordningen på den platsen ifråga.73  

 

Civil Rights Defenders och Centrum för Social Rättvisa för ett resonemang om att personer 

som ägnar sig åt passiv penninginsamling generellt sett uppehåller sig på offentliga platser av 

betydande storlek där de själva endast tillfälligt upptar en liten del. Den eventuella 

ordningsstörningens omfattning blir därför mycket liten i relation till platsen den sker på.74 Ett 

liknande resonemang kan anas hos Åberg som anser att passiv penninginsamling kan regleras 

i lokala ordningsföreskrifter, men då på platser såsom gallerior och omstigningsplatser för 

kollektivtrafik. 75  De områden som omfattas av förbudet mot passiv penninginsamling i 

Vellinge kommun är alla stora utomhusområden, mestadels torg och parker.76  

 

I Vellinge, såväl som i det tidigare exemplet från Sala, motiverar företrädare för kommunen 

förbuden mot passiv penninginsamling med att hänvisa till andra typer av ordningsstörningar 

eller brottslig verksamhet som anses kunna härledas till personer som ägnar sig åt passiv 

penninginsamling. I Vellinges fall hänvisas till nedskräpning och urinering på offentlig plats. 

                                                 
72 Överklagande av Länsstyrelsen i Skånes beslut, s. 3 
73 Länsstyrelsen i Skånes yttrande 2017-11-16, s. 2 – 3 samt förvaltningsrätten i Malmös dom 2018-02-08, mål 

12327-17, s. 8 – 9. 
74 Begäran om laglighetsprövning 2017-10-02, s. 3. 
75 Åberg, 2017, s. 182. 
76 Se bilaga 4, justerat protokoll för kommunstyrelsen i Vellinges möte 2017-08-29. 
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I Sala misstänkte kommunen människohandel med barn.77 Precis som förvaltningsrätten i 

Malmö konstaterar ska inte andra typer av handlingar som eventuellt utförs av personer som 

ägnar sig åt passiv penninginsamling innebära att det passiva penninginsamlandet i sig ses 

som en störning av den allmänna ordningen. Om passiv penninginsamling ska kunna regleras 

i lokala ordningsföreskrifter måste det vara själva det passiva penninginsamlandet som utgör 

en störning av den allmänna ordningen, inte andra företeelser som eventuellt har ett samband 

med den. Dessutom är nedskräpning, urinering på offentlig plats och människohandel med 

barn redan reglerade i MB respektive BrB.  

 

4.4 Proportionalitet 

Om passiv penninginsamling skulle bedömas såsom en störning av den allmänna ordningen 

som går att reglera i en lokal ordningsföreskrift uppstår frågan vilken typ av reglering som är 

proportionerlig. Enligt 3 kap. 12 § OL får en lokal ordningsföreskrift inte lägga onödigt tvång 

på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. Att en 

företeelse i något enstaka fall leder till olägenheter får inte leda till att allmänna förbud eller 

tillståndskrav införs.78  I övrigt har det överlämnats åt rättstillämpningen att avgöra vilka 

regleringar som anses innebära onödigt tvång eller obefogade inskränkningar.79 Det saknas 

dock prejudicerande domar om reglering av penninginsamling i lokala ordningsföreskrifter.  

 

Länsstyrelsen i Västmanlands län gjorde en proportionalitetsbedömning av förbudet mot 

passiv penninginsamling i Sala 2011, trots att de fann att förbudet föll redan på grunden att 

det inte behövdes för att upprätthålla den allmänna ordningen. Med anledning av att förbudet i 

Sala utformats så att det gällde för kommunens alla offentliga platser samt andra områden 

som av kommunen jämställts med offentliga platser fann länsstyrelsen att föreskriften innebar 

ett onödigt tvång mot allmänheten och att den utgjorde en för långtgående inskränkning i den 

enskildes frihet.80 Därmed ansågs föreskriften bryta mot proportionalitetsbestämmelsen i 13 

kap. 12 § OL. Det var alltså förbudets geografiska vidsträckning som gjorde att länsstyrelsen 

bedömde föreskriften som oproportionerlig. Länsstyrelsens beslut saknar resonemang om 

huruvida ett förbud överhuvudtaget kan anses vara en proportionerlig reglering. 

 

                                                 
77 Sveriges Television [https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/sala-tiggeriforbud] 2017-09-01. 
78 Åberg, 2017, s. 211. 
79 Prop. 1992/93:210, s. 142.  
80 Länsstyrelsen i Västmanlands beslut 2011-04-26, s. 4. 



28 

 

I prövningen av förbudet mot passiv penninginsamling i Vellinge görs aldrig någon 

proportionalitetsbedömning. Länsstyrelsen i Skåne såväl som förvaltningsrätten i Malmö 

nöjer sig med att konstatera att förbudet inte behövs för att upprätthålla den allmänna 

ordningen på de utpekade platserna. Därmed finner de ingen anledning vidare pröva om 

förbudet på någon annan grund strider mot reglerna i OL.81  

 

Vellinge kommun för ett desto utförligare resonemang kring proportionalitet i sitt 

överklagande av länsstyrelsens beslut. De tar fasta på att Länsstyrelsen i Västmanlands län 

fokuserade på den geografiska utsträckningen i sin proportionalitetsbedömning av förbudet 

mot passiv penninginsamling i Sala. Till skillnad mot förbudet i Salas lokala 

ordningsföreskrifter gäller förbudet i Vellinge kommun endast för ett antal specificerade 

platser i kommunen. Kommunen skriver att de noggrant har gått igenom de klagomål som 

inkommit och bara utsträckt förbudet till de offentliga platser där det är nödvändigt för att 

upprätthålla den allmänna ordningen. Därmed utgör det inte den typ av långtgående föreskrift 

som innebär ett onödigt tvång på allmänheten eller utgör en obefogad inskränkning av den 

enskildes frihet.82  

 

Det kan dock ifrågasättas om kommunen verkligen har gjort en sådan noggrann 

proportionalitetsbedömning av förbudets geografiska utsträckning som de påstår. Så sent som 

den 15 augusti 2017, då kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade frågan, var förslaget 

utformat som ett generellt förbud mot passiv penninginsamling omfattande alla offentliga 

platser i Vellinge kommun. 83  De områden som sedermera kom att omfattas av förbudet 

pekades ut på kommunstyrelsens möte 29 augusti 2017, endast 14 dagar senare.84 

 

Vidare anför kommunen att en proportionalitetsavvägning måste göras mellan 

kommunmedlemmarnas frihet att ägna sig åt passiv penninginsamling och behovet av att 

upprätthålla den allmänna ordningen på de av kommunerna utpekade platserna. Kommunen 

menar att passiv penninginsamling endast i mycket begränsad omfattning bidrar till att hjälpa 

                                                 
81 Länsstyrelsen i Skånes beslut 2017-10-23, s. 4 – 5 och förvaltningsrätten i Malmös dom 2018-02-08, mål 

12327-17 s. 9. 
82 Överklagande av Länsstyrelsen i Skånes beslut, s. 3. 
83 § 192, justerat protokoll för kommunstyrelsens arbetsutskotts möte i Vellinge 2017-08-15. 
84 § 164, justerat protokoll för kommunstyrelsen i Vellinges möte 2017-08-29. 
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människor ur fattigdom. Kommunmedlemmarnas frihet att ägna sig åt passiv 

penninginsamling ska därför bedömas som mindre skyddsvärd.85 

 

4.5 Jämförbara typer av ordningsstörningar 

Vellinge kommun anser det anmärkningsvärt att länsstyrelsen i andra fall efterfrågar betydligt 

mindre, eller inget, underlag till stöd för införande av lokala ordningsföreskrifter86 och de 

antyder i överklagan att länsstyrelsen upphäver förbudet mot passiv penninginsamling för att 

frågan är politiskt kontroversiell. 87  Det framgår dock inte av texten vilka andra lokala 

ordningsföreskrifter som de anser vara jämförbara med förbudet mot passiv 

penninginsamling, och de pekar inte ut några exempel på fall där länsstyrelsen har godkänt ett 

införande av en helt ny bestämmelse i de lokala ordningsföreskrifterna utan att kräva in 

underlag. Länsstyrelsen väljer också att inte bemöta kommunens yttrande i detta avseende. 

Därmed blir kommunens invändning svårt att utvärdera. 

 

Om vi utgår ifrån att det Vellinge kommun anför stämmer antyder det att länsstyrelsen ställer 

högre krav på utredningsunderlag för att kunna upphäva en bestämmelse som är politiskt 

kontroversiell. Detta vore anmärkningsvärt. Det är inte länsstyrelsens roll att göra politiska 

avvägningar i sin bedömning av lokala ordningsföreskrifter. Enligt 3 kap. 13 § 2 st. OL ska 

länsstyrelsen upphäva en lokal ordningsföreskrift om den strider mot bestämmelserna i OL. E 

contratio ska en lokal ordningsföreskrift som inte bryter mot OL inte upphävas av 

länsstyrelsen. 

 

4.6 Den kommunala självbestämmanderätten 

I det sista yttrandet före domen i förvaltningsrätten i Malmö åberopar Vellinge kommun den 

kommunala självbestämmanderätten till stöd för sin talan.88 Frågan är om möjligheten för 

kommuner att meddela lokala ordningsföreskrifter ska ses som en del av den kommunala 

självbestämmanderätten. I förarbetena till 3 kap. 8 § OL anges att bestämmelserna i OL är 

alltför allmänt hållna för att svara mot varje enskild kommuns behov av bestämmelser av att 

                                                 
85 Överklagande av Länsstyrelsen i Skånes beslut, s.  3. 
86 Vellinge kommuns yttrande 2017-12-12, s. 1. 
87 Överklagande av Länsstyrelsen i Skånes beslut, s. 3. 
88 Vellinge kommuns yttrande 2017-12-12, s.  1. 
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upprätthålla allmän ordning och säkerhet i kommunen eller del av kommunen. 89 

Formuleringen skulle kunna tolkas som att bemyndigandet fyller en rent praktisk funktion. 

Kommunerna själva har bäst förutsättningar att avgöra vilka regler som behövs inom 

kommunen, eller i en del av den.  

 

Å andra sidan framgår av förarbetena att justitieombudsmannen (JO) i sitt remissvar föreslagit 

att hela bestämmandet över lokala ordningsföreskrifter i kommunerna borde överlämnas åt 

länsstyrelserna. Föredragande stadsråd skriver som svar att de enskilda kommunerna kan 

avgöra behovet av lokala ordningsföreskrifter bättre än länsstyrelserna. Men statsrådet skriver 

också att JO:s förslag vore mindre lämpligt av principiella skäl. En sådan ordning skulle strida 

mot grunderna för det lokala självstyret. 90  Här antyds att kommunernas befogenhet att 

bestämma om lokala ordningsföreskrifter utgör ett led i den kommunala 

självbestämmanderätten. Det skulle därmed finnas andra, principiella, skäl att kommunerna 

själva har makten över de lokala ordningsföreskrifterna.  

 

Den lagtekniska lösningen talar dock emot en tolkning där kommunernas möjlighet att 

meddela lokala ordningsföreskrifter ska ses som en del av den kommunala 

självbestämmanderätten. Det kommunala självstyret är en grundlagsfäst princip. 

Kommunernas möjlighet att utfärda lokala ordningsföreskrifter är däremot inte stadgat i lag. 

Utan förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att 

meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617) skulle kommunerna inte ha 

möjlighet utfärda lokala ordningsföreskrifter. Bemyndigandet i 3 kap. 8 § OL skulle då enbart 

gälla regeringen. Även ordningen i 3 kap. 13 § OL där varje revidering av en kommuns lokala 

ordningsföreskrifter ska granskas av länsstyrelsen talar emot att bemyndigandet att införa 

lokala ordningsföreskrifter ska ses som en del av den grundlagsfästa kommunala 

självbestämmanderätten.  

 

Självbestämmanderätten för kommuner stadgas i 14 kap. 2 § RF som säger att kommunerna 

sköter lokala och regionala angelägenheter av allmänt intresse på den kommunala 

självstyrelsens grund. Med en ordalydelsetolkning av lagtexten skulle det kunna hävdas att de 

lokala ordningsföreskrifterna är en lokal angelägenhet av allmänt intresse och därför en del av 

                                                 
89 Prop. 1992/93:210, s. 139 – 140. 
90 Prop. 1992/93:210, s. 140. 
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den kommunala självbestämmanderätten. Förarbetena till RF säger dock att bestämmelsen i 

14 kap. 2 § RF inte ska påverka regleringen i 8 kap. RF om hur föreskrifter som rör 

kommuner ska meddelas. 91  Den kommunala självbestämmanderätten ger därmed ingen 

normgivningsmakt till kommunerna. Kommunernas möjlighet att meddela lokala 

ordningsföreskrifter ska endast ses som ett undantag från huvudregeln i 8 kap. 1 § 1st. RF 

som stadgar att det är riksdagen som stiftar lagar. 

 

5 Diskussion 

5.1 Kan passiv penninginsamling störa den allmänna ordningen? 

Penninginsamling är en företeelse som kan anses störa den allmänna ordningen och därför går 

att reglera i lokala ordningsföreskrifter. På den punkten är förarbetena till OL glasklara.92 

Uppdelningen mellan aktiv och passiv penninginsamling gör dock frågan mer komplicerad. 

Vad som står klart av förarbetena är att en instrumentlåda eller motsvarande som ställs fram i 

samband med framförande av gatumusik inte ska ses som en ordningsstörning som går att 

reglera i lokala ordningsföreskrifter.93  

 

Slutsatsen som har dragits av länsstyrelser och domstolar är att uttalandet av föredragande 

statsråd ska tolkas analogt så att ett framställande av en behållare för förbipasserande att lägga 

pengar i inte heller i andra sammanhang ska kunna anses utgöra en störning av den allmänna 

ordningen.94 

 

Finns det då andra aspekter av passiv penninginsamling som skulle kunna anses utgöra en 

störning av den allmänna ordningen? Det skulle i sådana fall kunna vara den person eller de 

personer som ägnar sig åt den passiva penninginsamlingen som ses som ordningsstörande. 

Här blir resonemanget om den offentliga platsens storlek relevant.95 Enstaka personer som 

stillasittande uppehåller sig på eller i anslutning till en stor offentlig plats, exempelvis ett torg, 

måste enligt min mening anses påverka den allmänna ordningen endast i obetydlig 

omfattning. På den typen av offentliga platser borde det därför inte vara möjligt att reglera 

passiv penninginsamling i lokala ordningsföreskrifter. 

                                                 
91 Prop. 2009/10:80, s. 296. 
92 Prop. 1992/93:210, s. 142 – 143. 
93 Prop. 1992/93:210, s. 143. 
94 Se avsnitt 4.2. 
95 Se avsnitt 4.3. 
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Bedömningen kan bli annorlunda om det rör sig om trängre utrymmen, till exempel den typ 

av inomhustorg som också kan anses utgöra offentlig plats.96 I gallerior och vänthallar för 

exempelvis järnvägs- eller busstrafik kan utrymmet vara långt mer begränsat än på offentliga 

platser utomhus. På sådana platser skulle personer som ägnar sig åt passiv penninginsamling 

kunna ha en faktisk inverkan på den allmänna ordningen bara genom att stillasittande 

uppehålla sig där, exempelvis genom att de försvårar framkomligheten för andra. Om en lokal 

ordningsföreskrift ska begränsa passiv penninginsamling bör den därför enligt min mening 

vara avgränsad till den typen av offentliga platser.97  

 

5.2 Kan ett förbud mot passiv penninginsamling vara proportionerligt? 

I de fall där passiv penninginsamling ses som en företeelse som stör den allmänna ordningen 

kan insamlingen också regleras i kommunens lokala ordningsföreskrifter. Att den kan regleras 

är dock inte samma sak som att den kan förbjudas. Alla regleringar måste leva upp till kraven 

på proportionalitet i 3 kap. 12 § OL. En lokal ordningsföreskrift får inte lägga onödigt tvång 

på allmänheten eller göra obefogade inskränkningar i den enskildes personliga frihet.  

 

Enligt min mening måste en proportionalitetsbedömning av en reglering i en kommuns lokala 

ordningsföreskrifter göras i två steg. Först måste det bedömas om syftet med regleringen 

skulle kunna uppnås med en mindre inskränkande reglering. För att en reglering ska anses 

proportionerlig bör den vara den minst inskränkande reglering som på ett fullgott sätt uppnår 

syftet. Därefter måste en mer allmän bedömning göras om huruvida regleringen är 

proportionerlig i relation till dess syfte. Även den minst inskränkande reglering som uppnår 

syftet kan vara oproportionerlig i relation till syftet. 

 

Det finns olika aspekter kring en reglering som kan beaktas i proportionalitetsbedömningen. 

Olika typer av regleringar innebär olika stora inskränkningar av den personliga friheten. Ett 

tillståndskrav måste till exempel anses vara en mindre inskränkande reglering än ett förbud. 

Regleringar kan också göras mindre inskränkande genom att begränsas tidsmässigt, till 

exempel genom att regleringen begränsas till att gälla under vissa timmar av dygnet. 

                                                 
96 Åberg, 2017, s. 31. 
97 Se Åberg, 2017, s. 182. 
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Regleringens geografiska vidsträckthet måste också beaktas för att avgöra hur avgöra i vilken 

grad den inskränker den personliga friheten.  

 

Förbudet mot passiv penninginsamling i Sala 201198 måste ses som ett exempel på en mycket 

inskränkande reglering. Dels eftersom regleringen tog sig uttryck i form av ett förbud och dels 

för att förbudet utsträcktes till att gälla hela tiden på alla offentliga platser och alla områden 

som av kommunen jämställts med offentliga platser. Länsstyrelsen i Västmanlands län fann 

också att förbudet lade onödigt tvång på allmänheten och gjorde obefogade inskränkningar i 

den personliga friheten. I sitt resonemang tog dock länsstyrelsen enbart sikte på förbudets 

geografiska utsträckning. Något resonemang om att kommunen istället kunde valt en mindre 

inskränkande reglering eller att de kunde begränsat förbudet till att gälla enbart under vissa 

tider fanns inte i länsstyrelsens beslut.99 

 

När penninginsamling, läs aktiv penninginsamling, regleras i lokala ordningsföreskrifter sker 

det generellt genom krav på tillstånd från polismyndigheten.100 Under mitt arbete har jag inte 

kunnat hitta någon lokal ordningsföreskrift för en svensk kommun som reglerar aktiv 

penninginsamling inom någon del av kommunen genom ett förbud. Enligt min mening står 

det klart att passiv penninginsamling generellt ska anses vara mindre ordningsstörande än 

aktiv penninginsamling. Frågan blir då varför kommuner vill reglera den mindre 

ordningsstörande formen av penninginsamling med en reglering som innebär en större 

inskränkning än den som gäller för den mer ordningsstörande formen. Det ligger nära till 

hands att misstänka att förbuden handlar mer om att avskräcka de människor som typiskt sett 

ägnar sig åt passiv penninginsamling än de handlar om att upprätthålla den allmänna 

ordningen. 

 

5.3 Lever Vellinge kommuns tiggeriförbud upp till kraven i OL? 

Länsstyrelsen i Skåne och förvaltningsrätten i Malmö menar att förbudet mot passiv 

penninginsamling i Vellinge kommun inte lever upp till kraven i 3 kap. 8 § OL då kommunen 

inte har kunnat visa att passiv penninginsamling utgör en störning av den allmänna ordningen 

                                                 
98 Se avsnitt 2.3.1. 
99 Länsstyrelsen i Västmanlands läns beslut 2011-04-26, s. 4. 
100 § 12 i SKL:s underlag för lokala ordningsföreskrifter, bilaga 1 till SKL:s cirkulär 1995:41. 
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i Vellinge kommun. 101  Vid en granskning av det underlag som Vellinge kommun har 

presenterat till stöd för sin sak måste jag hålla med om länsstyrelsens och förvaltningsrättens 

bedömning i det avseende att kommunen inte kan presentera ett underlag som stödjer deras 

påståenden.  

 

I det underlag som kommunen presenterar är det fem olika personer som på något sätt 

inkommit med klagomål mot personer som ägnar sig åt passiv penninginsamling. Vad jag kan 

se nämner ingen av dessa klagande att de känner obehag inför att gå in och ut ur butiker på 

grund av personer som ägnar sig åt passiv penninginsamling. Argumenten som Vellinge 

kommun anför i sitt överklagande verkar i detta avseende helt tagna ur luften. Om 

kommunmedlemmarna i Vellinge kommun har obehagskänslor inför ”tiggare” så framgår det 

i vart fall inte av det presenterade materialet. Några av klagomålen som inkommit handlar om 

nedskräpning och urinering på allmän plats, precis som kommunen anför. Andra klagomål 

handlar om att dessa personer övernattar i sina fordon på parkeringar i kommunen. Den 

absoluta majoriteten av klagomålen handlar om att personer som ägnar sig åt passiv 

penninginsamling också antas ligga bakom diverse brott, främst inbrott, i kommunen.102 

 

Kommunens påstående om att den allmänna uppfattningen bland Vellinges 

kommunmedlemmar är att passiv penninginsamling stör den allmänna ordningen finner jag 

således inget stöd för i det presenterade materialet. Däremot verkar det finnas en uppfattning 

bland vissa av Vellinges kommunmedlemmar att personer som ägnar sig åt passiv 

penninginsamling egentligen är kriminella. Även om den uppfattningen skulle vara korrekt 

måste en distinktion göras mellan passiv penninginsamling som en egen företeelse och brott 

som personer som ägnar sig åt passiv penninginsamling kan tänkas begå.103 

 

Det finns dock inget krav på att en bestämmelse i en lokal ordningsföreskrift ska föregås av 

klagomål från allmänheten. Vellinge kommun anför att det i normala fall inte krävs något 

omfattande underlag vid revidering av lokala ordningsföreskrifter. De presenterar inget stöd 

för detta påstående, men jag tycker att det finns anledning att anta att påståendet är korrekt. 

Påståendet bemöts inte av länsstyrelsen, som annars lätt hade kunnat redovisa exempel på att 

de även i andra fall begärt in underlag för att olika företeelser har stört den allmänna 

                                                 
101 Se avsnitt 3.3 och 3.4. 
102 Aktbilaga 4 till förvaltningsrätten i Malmös dom 2018-02-08, mål 12327-17, s. 121 – 147. 
103 Se resonemang under avsnitt 4.3. 
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ordningen. 104  Jag har själv inte kunnat hitta andra exempel på att länsstyrelser i landet 

avkräver kommuner en redovisning av klagomål från allmänheten innan de accepterar att en 

företeelse kan utgöra en störning av den allmänna ordningen. Enligt min mening vore det 

bättre om Länsstyrelsen i Skåne och förvaltningsrätten i Malmö hade prövat Vellinge 

kommuns lokala ordningsföreskrifter mot bestämmelserna som finns i OL snarare än att 

avkräva kommunen på en lista över klagomål.   

 

Frågan blir då hur Vellinge kommuns förbud mot passiv penninginsamling står sig mot 

kraven i OL? Ett första steg är att pröva bestämmelsen mot de begränsningar kring lokala 

ordningsföreskrifter som framgår av 3 kap. 8 § OL. För det första måste föreskriften gälla en 

offentlig plats, eller ett annat område som av kommunen jämställts med offentlig plats enligt 

1 kap. 2 § 2 st. OL. I detta avseende är förbudet mot passiv penninginsamling helt korrekt. 

Alla de områden som pekas ut i beslutet105 torde anses vara offentliga platser enligt 1 kap. 2 § 

1 st. 2 p. OL.  

 

På offentliga platser inom kommunen har kommunen befogenhet att utfärda lokala 

föreskrifter som behövs för att uppehålla den allmänna ordningen. En förutsättning för detta 

är att den företeelse som kommunen vill reglera innebär en störning av den allmänna 

ordningen. 106  Frågan om passiv penninginsamling kan anses utgöra en störning av den 

allmänna ordningen på en offentlig plats beror till stor del på vilken slags offentlig plats det 

rör sig om. På vissa trängre offentliga platser torde passiv penninginsamling kunna ses som en 

störning av den allmänna ordningen.107  

 

Ingen av de offentliga platser som omfattas av förbudet mot passiv penninginsamling under 

punkt 11 tredje stycket i Vellinge kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter är sådana 

trängre utrymmen där den allmänna ordningen skulle kunna störas av att några enstaka 

personer stillasittande ber förbipasserande om pengar. 108  Tvärtom rör det sig om stora 

områden utomhus där enstaka stillasittande personer som håller fram en mugg eller liknande 

                                                 
104 Se avsnitt 4.5. 
105 Se bilaga 4 till justerat protokoll för kommunstyrelsens möte i Vellinge 2017-08-29. 
106 Se resonemangen under avsnitt 4.3. 
107 Se avsnitt 5.1. 
108 Se resonemang i avsnitt 5.1 och jämför med bilaga 4 till justerat protokoll för kommunstyrelsens möte i 

Vellinge 2017-08-29. 

 



36 

 

för förbipasserande att lägga pengar i knappast kan påverka den allmänna ordningen i någon 

betydelsefull omfattning. Enligt min mening brister förbudet mot passiv penninginsamling i 

Vellinge kommun redan där. Då den företeelse som regleras av förbudet inte i någon 

betydande omfattning kan störa den allmänna ordningen på de platser där förbudet gäller lever 

förbudet inte upp till kraven i 3 kap. 8 § OL. En reglering av passiv penninginsamling behövs 

helt enkelt inte för att upprätthålla den allmänna ordningen på de offentliga platserna i fråga. 

 

Om vi ändå utgår ifrån att passiv penninginsamling vore en störning av den allmänna 

ordningen på de platser som omfattas av förbudet i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna 

för Vellinge kommun måste en proportionalitetsbedömning göras för att avgöra huruvida ett 

förbud är en rimlig reglering eller ej.  

 

Vellinge kommun för visserligen ett utförligt resonemang om proportionalitet men presenterar 

ingenting som visar att ett förbud mot passiv penninginsamling är den minst inskränkande 

åtgärd som uppfyller deras syfte. De hävdar att passiv penninginsamling stör den allmänna 

ordningen på de platser som omfattas av förbudet. Därefter slår de fast att ett förbud inte 

ålägger allmänheten onödigt tvång eller innebär en obefogad inskränkning av den enskildes 

frihet.109 Enligt min mening har de hoppat över ett steg i proportionalitetsbedömningen. Om 

de anser att passiv penninginsamling utgör en störning av den allmänna ordningen på de 

utpekade platserna bör de söka den minst inskränkande regleringen som kan råda bot på 

ordningsstörningen i fråga.110  

 

Ingenting i det material som jag har gått igenom visar att de har övervägt att reglera den 

passiva penninginsamlingen med, exempelvis, ett tillståndskrav. Inte heller har de övervägt att 

begränsa omfattningen av regleringen tidsmässigt. Däremot har de begränsat förbudets 

utsträckning rent geografiskt. Från det första förslaget som skulle gälla alla offentliga platser i 

Vellinge kommun har de begränsat förbudet till ett antal specificerade platser.111 Som tidigare 

påpekats kan det dock ifrågasättas om denna geografiska begränsning är resultatet av en 

                                                 
109 Överklagande av Länsstyrelsen i Skånes beslut 2017-10-23, s. 5. 
110 Se avsnitt 5.2. 
111 Jämför § 192, justerat protokoll för kommunstyrelsens arbetsutskotts möte i Vellinge kommun 2017-08-15 

med § 164, justerat protokoll för Vellinge kommunstyrelses möte 2017-08-29. 
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strävan att utforma en reglering som i så liten grad som möjligt begränsar den enskildes 

frihet.112 

 

Till detta kommer problemet med att Vellinge kommun reglerar passiv penninginsamling 

strängare än aktiv penninginsamling på de platser som omfattas av förbudet.113 Enligt min 

mening är det klart oproportionerligt att införa strängare regler för passiv penninginsamling 

än de som gäller för aktiv penninginsamling. Förutom att det rent principiellt är fel leder det 

till vissa praktiska komplikationer. En absurd konsekvens av Vellinge kommuns förbud mot 

passiv penninginsamling är att personer som ägnar sig åt tillståndsgiven penninginsamling på 

de platser som omfattas av förbudet skulle kunna avkrävas en viss grad av aktivitet för att 

deras handlande inte ska omfattas av förbudet mot passiv penninginsamling i de lokala 

ordningsföreskrifterna.114 

 

5.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis är rättsläget kring kommuners möjligheter att i lokala 

ordningsföreskrifter begränsa passiv penninginsamling ganska oklart. Frågorna har aldrig 

prövats i någon högre instans än underrätter. Därför anser jag det positivt att Vellinge 

kommun ämnar överklaga frågan till kammarrätten. Jag har en förhoppning om att fallet går 

ända till Högsta Förvaltningsdomstolen så att det kommer en prejudicerande dom att förhålla 

sig till.  

 

Utifrån det material som finns att tillgå ur rättskällorna idag är min bedömning att det finns ett 

utrymme för kommunerna att begränsa passiv penninginsamling på vissa offentliga platser. 

Utrymmet är dock mycket begränsat. Förbud mot passiv penninginsamling som omfattar hela 

kommuner eller stora områden syftar snarare till att avskräcka ”tiggare” än till att upprätthålla 

den allmänna ordningen. Sådana regleringar är lever inte upp till de krav som uppställs enligt 

OL.  

 

Förbudet mot passiv penninginsamling i Vellinge kommun bryter i flera hänseenden mot 

bestämmelserna i OL. Ingen av de offentliga platser som omfattas av förbudet är utgör den 

                                                 
112 Se avsnitt 4.4. 
113 Se avsnitt 4.2. 
114 Se avsnitt 4.2. 
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typ av offentlig plats där en reglering kan anses vara aktuell. Inget av de klagomål som 

kommunen redovisar till stöd för sin talan handlar om själva företeelsen passiv 

penninginsamling. Den proportionalitetsbedömning som kommunen påstår sig ha gjort lämnar 

mycket övrigt att önska.  

 

Förutom dessa problem leder utformningen av Vellinge kommuns förbud mot passiv 

penninginsamling till att bestämmelsen skulle bli svår att tillämpa i praktiken, med dess 

indirekta krav på att penninginsamling inom vissa områden ska vara ”aktiv”.  

 

Vellinge kommuns sätt att utforma bestämmelsen om förbud mot passiv penninginsamling på 

är inte förenligt med de bestämmelser som finns i OL. Det skulle förvåna mig om punkt 11 

tredje stycket i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Vellinge kommun godkänns av 

kammarrätten eller Högsta Förvaltningsdomstolen. 
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