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Motion från Petra Gustafsson (SD) om att införa 
ett lokalt förbud av passiv pengainsamling på 
definierade platser 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen från Petra Gustafsson (SD) att införa 
passivt pengainsamlingsförbud på definierade avgränsade platser. 

Bakgrund 
Kalmar kommun har 2019-01-02 mottagit motion om  

- Att Kalmar kommun definierar avgränsade platser vid butiker, köp-
centra, bensinstationer och liknande platser i det offentliga rummet där 
människor vistas och lägger till ett passivt pengainsamlingsförbud på 
dessa med hänvisning till den lokala ordningsstadgan. 

Ordningslagens 3 kap. 8 § anger de möjligheter som varje kommun har att 
meddela ytterligare föreskrifter för att upprätthålla den allmänna ordningen på 
offentlig plats.  

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, har i december 2018 (Mål nr 2149-18) 
konstaterat att en kommun får införa begränsningar för tiggeri i den kommu-
nala ordningsföreskriften så länge en sådan föreskrift inte lägger ett onödigt 
tvång på allmänheten eller annars gör obefogade inskränkningar i den enskildes 
frihet. 

I förarbetena till Ordningslagen (prop. 1992/93:210 s. 142) framhålls att kom-
munerna bör avhålla sig från att besluta föreskrifter som är onödiga och att det 
därför är angeläget att kommunerna noga prövar om de verkligen behövs. Där-
till måste kommunen även ange vilka geografiska och tidsmässiga begränsning-
ar en föreskrift skall innehålla. 

Kommunfullmäktige har flera gånger tidigare prövat frågan om lokala ord-
ningsföreskrifter för tiggeri och penninginsamling. Någon faktisk omständighet 
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som föranleder ett införande av begränsningar i föreskrifterna har inte upp-
kommit, varför det inte kan bedömas nödvändigt att införa begränsningar en-
ligt motionärens förslag. 

Utifrån ovanstående föreslås att kommunfullmäktige beslutar att avslå motion-
en om att införa förbud mot passivt tiggeri. 
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