
Att tigga är inte olagligt i Sverige. 

Området utanför en butik/rest-

aurang är allmän plats, oavsett 

vem som äger marken. Där har 

alla rätt att vistas och sitta. En del 

kan dock finna tiggeri olustigt och 

ibland kan personer som tigger 

upplevas påträngande. Upplever 

du att en person som tigger stör 

verksamheten kan du förklara för 

personen vad det är du upplever 

kan man be personen flytta sig 

längre ifrån entrén. Du kan också 

säga ifrån om någon tigger inne 

i din verksamhet. Nedskräpning, 

ordningsstörning, skadegörelse 

eller annan brottslighet är inte 

tillåtet, oaktat om det utförs av en 

person som tigger eller ej, varvid 

polis eller ordningsvakt har möj-

lighet att agera.

Om man önskar skänka till de 

som tigger är upp till var och en 

och vi råder er att inte gå ut med 

några värderingar i detta utan 

låta era kunder/besökare själva 

bestämma hur de önskar göra. 

Både Göteborgs stad och ideella 

organisationer gör insatser för 

att hjälpa EU-medborgare som 

tillfälligt visats i Göteborg. Vill 

ni eller era kunder/besökare 

göra något för att hjälpa kan ni 

kontakta Göteborgs stad eller 

någon frivilligorganisation.  

som ett problem och be personen 

flytta sig till en plats som inte 

orsakar det problemet. 

Att enbart tigga utanför en verk-

samhet är inte skäl för att anse 

att personen stör verksamheten 

men sitter personen i eller i 

direkt anslutning till entréer och 

därmed försvårar för personer 

att ta sig in och ut ur affären 

TIGGERI
_

TIPS

Tips på vad du kan göra om du upplever problem i/vid din verksamhet
Här har vi sammanställt ett antal frågor och svar kring tiggeri som vi hoppas kan vara er till hjälp.



VANLIGA FRÅGOR 
OCH SVAR

FAQ

KRING TIGGERI SOM VI HOPPAS KAN VARA ER TILL HJÄLP

a

VAD SÄGER LAGEN OM TIGGERI?
Tiggeri är lagligt i Sverige. Det är 
först när ofredande eller misstänkt 
människohandel kommer in i 
bilden som det blir brottslighet.

FINNS DET REGLER FÖR HUR 
NÄRA INGÅNGEN EN PERSON 
FÅR SITTA?
Nej. Men en person får inte sitta till 
hinders för verksamheten. Sitter 
personen i eller i direkt anslutning 
till entréer och därmed försvårar 
för personer att ta sig in och ut ur 
affären kan man be personen flytta 
sig längre ifrån entrén. Om en per-
son har ett aggressivt eller hotfullt 
beteende eller sitter i vägen/stör 
på ett sätt som är att anse som 
ordningsstörande har polis och 
ordningsvakt möjlighet att agera. 

OM JAG HAR VARUVISNINGS-
TILLSTÅND (80 CM FRÅN 
FASAD) HAR PERSONER RÄTT 
ATT SITTA PÅ DEN YTAN? 
Personer har rätt att sitta på ytan 
då det fortfarande är allmän plats. 
Personer får dock inte sitta till 
hinders för verksamheten så när 
du vill nyttja varuvisningsytan kan 
du be personen flytta sig från den 
del av varuvisningsytan du behö-
ver nyttja. Om en person har ett 
aggressivt eller hotfullt beteende 
eller sitter i vägen/stör på ett sätt 
som är att anse som ordningsstö-
rande har polis och ordningsvakt 
möjlighet att agera. 

OM NÅGON SKYMMER MITT 
SKYLTFÖNSTER, HAR JAG DÅ 
RÄTT ATT AVVISA DEM?
Personer har rätt att sitta utanför 
ett skyltfönster då det är allmän 
plats. Personer får dock inte sitta 
till hinders för verksamheten. 
Bedömer du att personen skym-
mer på ett sätt som hindrar din 
verksamhet kan du be personen 
flytta sig till en plats som inte hin-
drar verksamheten. Om en person 
har ett aggressivt eller hotfullt 
beteende eller sitter i vägen/stör 
på ett sätt som är att anse som 
ordningsstörande har polis och 
ordningsvakt möjlighet att agera. 

Personen har rätt
att sitta utanför
er verksamhet



KAN JAG BE EN PERSON SOM 
SITTER UTANFÖR MIN VERK-
SAMHET OCH TIGGER ATT 
FLYTTA PÅ SIG?
Personen har rätt att sitta utanför 
er verksamhet då det är allmän 
plats. Personen får dock inte sitta 
till hinders för verksamheten. Om 
personen sitter till hinders för 
verksamheten kan du be personen 
flytta sig till en plats som inte hin-
drar verksamheten. Om en person 
har ett aggressivt eller hotfullt 
beteende eller sitter i vägen/stör 
på ett sätt som är att anse som 
ordningsstörande har polis och 
ordningsvakt möjlighet att agera. 

VAD HAR JAG RÄTT ATT GÖRA 
OM NÅGON KOMMER IN I MIN 
BUTIK/RESTAURANG OCH 
TIGGER?
Det är upp till dig om du tillåter en 
person att tigga inne i din butik/
restaurang. Vill du inte att per-
sonen tigger inne i din butik/res-
taurang kan du be dem upphöra. 
Uppträder personen aggressivt 
eller hotfullt eller stör på ett sätt 
som är att anse som ordningsstö-
rande har polis och ordningsvakt 
möjlighet att agera. 

VAD KAN JAG GÖRA OM EN 
PERSON STÅR UTANFÖR MIN 
UTESERVERING OCH TIGGER 
PENGAR AV GÄSTER SOM SIT-
TER PÅ UTESERVERINGEN?
Anser du att personen stör dina 
kunder kan du be personen upp-
höra. Uppträder personen aggres-
sivt eller hotfullt eller stör på ett 
sätt som är att anse som ordnings-
störande har polis och ordnings-
vakt möjlighet att agera. 

VI HAR EN VERKSAMHET SOM 
DET OFTA ÄR KÖ TILL. VAD KAN 
JAG GÖRA OM EN PERSON TIG-
GER/VILL SÄLJA SAKER TILL DE 
SOM STÅR I KÖN?
Anser du att personen stör dina 
kunder kan du be personen upp-
höra. Uppträder personen aggres-
sivt eller hotfullt eller stör på ett 
sätt som är att anse som ordnings-
störande har polis och ordnings-
vakt möjlighet att agera. 

VAD GÄLLER OM EN PERSON 
SJUNGER ELLER SPELAR?
Sång och musik framförd på all-
män plats i centrala Göteborg klas-
sas som gatumusik och regleras i 
§ 7 i Lokala föreskrifter om miljö 

och hälsoskydd i Göteborgs kom-
mun. Se www.goteborg.se (sök på 
gatumusik) för exakta tider och 
platser som regleras.

Akustisk musik får spelas högst en 
timme på samma plats. Vill per-
sonen fortsätta att spela efter en 
timme måste personen flytta sig 
till en ny plats utom hörhåll från 
tidigare plats.

Ljudförstärkare och högtalare 
får inte användas någon tid på 
dygnet utan särskilt tillstånd från 
polismyndigheten.

FÅR BARN TIGGA ELLER 
SITTA MED VID TIGGERI? 
Nej. Detta är att anse som en 
olämplig miljö för barn. Tillkalla 
polis eller socialtjänst (social-
jouren om det är efter kontorstid) 
om du ser ett barn tigga eller sitta 
med vid tiggeri. Polisen har skyl-
dighet att anmäla till socialtjäns-
ten när barn uppehåller sig i en 
miljö som anses olämplig. (14 kap
1 § Socialtjänstlagen.)



KONTAKTUPPGIFTER

AVENYFÖRENINGEN

031-13 80 90
info@avenyn.se

POLISEN

112
för larm.

114 14
för övriga ärenden och tips.

Webbanmälan via
www.polisen.se

GÖTEBORGS STAD

031 – 365 00 00 (vx).

SOCIALJOUREN

031 – 365 87 00
kvällar efter kl 18 och helger.

Socialjouren kan
även nås via 112.

Dagtid måndag till fredag
kontaktas i första hand

respektive stadsdels
socialtjänst, som nås via

Göteborgs stads växel
031 – 365 00 00.

DU KAN OCKSÅ VÄNDA DIG TILL DIN
MEDLEMSORGANISATION OM DU HAR FRÅGOR:

INNERSTADEN GÖTEBORG

031- 13 73 00
info@innerstadengbg.se

NORDSTAN

031-700 86 50
info@nordstan.se


