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Ett särskilt tack! 
Den här rapporten är en sammanfattning av de diskussioner och slutsatser som deltagarna 
i medborgardialogen “Uppsala talar om tiggeri” kom fram till. Deltagarna skyddas av 
anonymitet och därför kommer deras namn inte att nämnas trots att detta egentligen är 
deras rapport. Vi vill här ändå tacka de 60 deltagare som under tre hela dagar generöst 
bidrog med sin tid och sitt engagemang för att få lära sig mer om de särskilt utsatta EU-
medborgarna och för att diskutera tiggeriets orsaker och följder. Detta gjorde de i en anda 
av öppenhet och med målet att försöka hitta lösningar som både kan fungera i praktiken, 
men som också kan bidra till att forma det samhälle som de själva vill leva i och vara en del 
av. För forskarna representerar dessa deltagare på bästa sätt den deliberativa 
medborgaren! 

Vi vill även rikta ett varmt tack till de talare och föreläsare som deltog med sin kunskap och 
sina erfarenheter under medborgardialogdagarna.  

Bland dessa finns följande politiker från Uppsala kommun: 

• Ingrid Burman (V) 

• Stefan Hanna (C) 

• Mohamad Hassan (L) 

• Hilde Klasson (S) 

• Tarja Onegård (MP) 

• Jonas Segersam (KD) 

Andra viktiga personer som deltog var tjänstemän och experter: 

• Julia Derbring (Socialförvaltningen) 
• Ingrid Anderbjörk (Mark och 

fastigheter) 
• Annica Svensson (Polisen) 
• Jale Poljarevius (Polisen) 
• Margaretha Svensson Paras 

(Crossroads/Uppsala Stadsmission) 

• Eva Moberg (Natthärbärget/Livets 
ord) 

• Mats Åberg (Nätverket för romska 
EU-migranter) 

• Johanna Westeson (jurist, Civil 
Rights Defenders)  

• Sara Olausson (serietecknare) 
• Lars Calmfors (nationalekonom) 

Åtta samtalsledare bidrog också till att skapa ett bra samtalsklimat runt diskussionsborden: 

• Linnéa Åström 
• Marie Djerf 
• Sofia Helander 
• Jens Karström 

• Zohreh Khoban 
• Maria Niemi 
• Johanna Petterson 
• Petra Wetterholm 

Utöver dessa deltog även följande personer som hjälpte till att ta anteckningar, skötte 
intervjuer och ryckte in där de behövdes:  

• Klara Bertils 
• Markella Callin 
• Anna Hallberg 
• Eric Hartshorne 
• Johanna Ingschöld 
• Ellen Lundkvist 

• Simon Magnusson 
• Belinda Nee 
• Malin Sondell 
• Julia Sahlström 
• Hanna Bergenbrant 

 

Vi vill rikta ett varmt tack till alla er som gjorde ett fantastiskt arbete under dessa dagar! 

Slutligen vill vi förtydliga att forskarna som sammanställt rapporten själva ansvarar för de 
eventuella felaktigheter som finns i den. 
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SAMMANFATTNING 

Efter att under tre dagar ha lyssnat, funderat och diskuterat frågor om hur Uppsala 
kommun bör hantera de särskilt utsatta EU-medborgare som tigger i Uppsala har 
deltagarna i ”Uppsala talar om tiggeri” sammanfattat sina åsikter utifrån följande 
frågeställningar: 

• Vilket är problemet? 
• Vems ansvar är det att lösa problemet? 
• Vad bör Uppsala kommun göra? 

Å ena sidan anser deltagarna att det inte bör vara acceptabelt med tiggeri på gatorna och 
att det är viktigt att motarbeta de faktorer som bidrar till att tiggeriet ökar. Man vill istället 
öka EU:s stöd till, och krav på, EU-medborgarnas hemländer för att på sikt kunna minska 
problemets grundorsaker, fattigdom och diskriminering mot EU-medborgarna, samt för att 
öka de ekonomiska möjligheterna till försörjning för denna utsatta grupp.  

Å andra sidan var deltagarna överens om att det inte är ett alternativ att acceptera att det 
finns individer som lever utanför det svenska samhället, på våra gator. Man anser att det är 
vår skyldighet att hjälpa dem som befinner sig här i landet och som lever i en utsatt 
situation. Man anser dock att det bör finnas gränser för den generositet vi visar denna 
grupp. Detta innebär till exempel att EU-medborgare som kommer hit bör respektera den 
tidsgräns som finns för dem att vistas här, vilket är tre månader, samt att de som kommer 
till Sverige ska följa svenska lagar och regler. 

Inom ramarna för dessa grundförutsättningar kunde deltagarna enas om att följande 
åtgärder borde genomföras i Uppsala kommun: 

• Inrätta en legal uppställningsplats för husvagnar 
• Behåll verksamheterna vid Natthärbärget och Crossroads 
• Utöva påtryckningar på EU och hemländerna 

En majoritet av deltagarna enades dessutom om att ytterligare åtgärder borde 
genomföras: 

• Pedagogisk verksamhet riktad mot yngre barn 
• Riktade resurser från myndigheter 
• Alternativa sysselsättningar åt vuxna 
• Vänort i Rumänien 

Slutligen var det några av deltagarna som starkt förordade följande åtgärder: 

• Skolgång för äldre barn 
• Tillgång till tolkar inom kommunen 
• Dialog mellan politiker och EU-medborgare 
• Registrering, gränskontroller och tidsbegränsning 
• Tiggeriförbud 
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INTRODUKTION 

Bakgrund 
Idealt bör en medborgardialog ha en bred representation av olika medborgare. 
Inkludering är viktigt för att det skapar förutsättningar för att många olika perspektiv och 
frågeställningar som är relevanta för frågan blir belysta. En medborgardialog bör 
dessutom påverka det sätt som medborgarna engagerar sig i och diskuterar sakfrågan, 
samt de beslut som politikerna fattar. Detta är de principer som har styrt utformningen av 
medborgardialogen ”Uppsala talar om tiggeri”.  

I den medborgardialog som genomfördes i Uppsala under januari och februari 2016 var 
fokus på den aktuella och delvis akuta frågan om vad som bör göras åt situationen kring de 
EU-medborgare som befinner sig i vårt närområde och huvudsakligen försörjer sig genom 
tiggeri. 

I medborgardialogen Uppsala Talar om tiggeri deltog ca 60 slumpmässigt utvalda 
medborgare under två helger (3 dagar) i olika paneldiskussioner med politiker, 
tjänstemän, forskare och experter varvat med diskussioner i smågrupper. Efter att 
deltagarna den första helgen fått möjlighet att fördjupa sig i frågan och ställa frågor till 
paneldeltagarna, ägnades den sista helgen åt att de fick diskutera sig fram till en 
gemensam rapport. Rapporten bygger på diskussioner utifrån tre frågor: Vad är egentligen 
huvudproblemet så som medborgarna ser det med situationen med tiggeri och de utsatta 
EU-medborgarna som befinner sig i vårt närområde? Vem är ansvarig för den uppkomna 
situationen? Vilka åtgärder bör vidtas, på kort och lång sikt för att komma till rätta med 
problemet/problemen? 

Syfte 
Det huvudsakliga syftet med den här rapporten är att sammanfatta de åtgärdsförslag som 
framkom i diskussionerna mellan de medborgare som deltog i ”Uppsala talar om tiggeri”. 
Rapporten är skriven för att kunna spridas till både beslutsfattare och en vidare krets av 
medborgare i Uppsala län. Innehållet visar på de möjliga vägar som beslutsfattare kan ta 
men är inte tänkt som ett dokument som ska avgöra vad som ska göras åt frågan om 
tiggeriet. Förslagen bör istället ses som en illustration av vad som händer med åsikter när 
medborgare får möjlighet att både informera sig och tillsammans med andra diskutera 
olika aspekter av en viss politisk fråga. De allmänna rekommendationer som deltagarna 
lämnar om vad som ska göras för att lösa problemet speglar deras ökade förståelse till 
problemets komplexitet samt de värderingar som deltagarna tycker att medborgarna i 
kommunen, Sverige och EU borde leva efter.  

Resultaten är inte definitiva, utan ändrade förhållanden i sakfrågan kan komma att påverka 
hur medborgarna ser på sina nuvarande ställningstaganden.  

I vilket fall som helst är resultaten i den här rapporten viktiga och visar en möjlig väg framåt 
när det gäller frågor om tiggeri och hur vi bör hantera och bemöta utsatta EU-medborgare. 
Det är deltagarnas förhoppning att rapporten får bäring i de beslut som politikerna fattar 
framöver. 

Rapporten ska i första hand överlämnas till politiker och tjänstemän i Uppsala kommun 
men även skickas till närliggande kommuner och regeringen för påseende. Rapporten 
kommer att finnas tillgänglig för allmänheten via länkar på Uppsala kommuns och Uppsala 
universitets hemsida. 
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RESULTAT 

Vad är det huvudsakliga problemet med tiggeri? 

Tiggeri är inte acceptabelt i Sverige. Det är ett resultat av förutsättningar som Uppsala 
kommun har svårt att påverka. 

Även om alla är överens om att vi inte vill ha ett samhälle där någon behöver tigga är 
problemet som lyfts fram inte i första hand tiggeriet som sker på våra gator utan fattigdom 
och diskriminering av romer i länder som Rumänien och Bulgarien. Diskriminering och 
utanförskap ger upphov till andra allvarliga samhällsproblem som t.ex. bristande 
utbildning, kriminalitet och att människor blir tvungna att försörja sig genom tiggeri. Utöver 
den regelrätta diskrimineringen av romer i hemländerna missköts även de EU-medel som 
är avsatta för att stödja den romska befolkningen. 

Vem är ansvarig för dem som tigger på våra gator? 

Huvudansvaret för den vidare frågan om tiggeri vilar visserligen inte på Uppsala 
kommun, men kommunen har trots det en skyldighet att ge viss hjälp till de särskilt 
utsatta EU-medborgare som befinner sig här.  

Det huvudsakliga ansvaret ligger på hemländerna Rumänien och Bulgarien och lösningen i 
att dessa länder agerar kraftfullt mot diskriminering av den romska befolkningen. Det är 
hemländernas ansvar att utsatta EU-medborgares rättigheter tas till vara när det gäller 
sjukvård/hälsa och utbildning. 

EU har ett ansvar att utöva påtryckningar mot hemländerna genom att ställa krav på 
åtgärder för att stärka minoritetsgruppers ställning och att vidta politiska och ekonomiska 
sanktioner när de missköter sitt uppdrag. Sveriges regering har i sin tur ett ansvar att sätta 
press på EU att vidta åtgärder mot Bulgarien och Rumänien. 

Sveriges kommuner har ett ansvar för de särskilt utsatta EU-medborgare som befinner sig i 
Sverige. 

Medborgarna har ett ansvar att inte medverka till att diskriminering och fördomar särskilt 
riktade mot den romska befolkningen sprids i vårt samhälle. 
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VILKA ÅTGÄRDER BÖR VIDTAS AV KOMMUNEN? 

Nedan återges de åtgärder som rekommenderas av medborgarna som deltog i 
medborgardialogen. Åtgärdsförslagen har delats upp i tre kategorier efter hur mycket stöd 
de fick: (i) Enhälligt förslag (ii) Majoritetsförslag (iii) Minoritetsförslag 

Enhälligt förslag  

Förslag 1. Inrätta en legal uppställningsplats för husvagnar 

Det bör inrättas en legal uppställningsplats för framför allt husvagnar men där det även 
finns tillgång till både mindre stugor och tält. Personal ska finnas tillgänglig på 
uppställningsplatsen dels för att organisera med uppställning, betalning (en symbolisk 
summa), etc. men även för att informera om regler och skapa en säker miljö för de boende. 
Helst ska ansvarig personal tala rumänska. Uppställningsplatsen ska vara öppen för alla, 
inte bara EU-medborgare, och ska ge tillgång till toaletter och duschar. Det ska vara 
förbjudet att bygga ett eget boende på platsen, området ska vara drogfritt och förbud mot 
nedskräpning ska gälla. Uppställningsplatsen bör flytta runt till olika områden för att 
förhindra utvecklingen av ett slumområde. En möjlighet är att samarbeta med privata 
aktörer som t.ex. med redan befintliga campingplatser runt om i länet. 
Uppställningsplatsen ska vara öppen året runt. 

Argumenten för en legal uppställningsplats är att hjälpa EU-medborgarna att få drägliga 
förhållanden när de befinner sig här. Andra fördelar som lyfts fram är att skulle det minska 
nedskräpningen av allmänna platser, det är ekonomiskt mer fördelaktigt än att 
regelbundet bekosta avhysningar och med en sådan organisering kan samhället få bättre 
kontroll på vad som händer. Argumentet mot en legal uppställningsplats är att fler EU-
medborgare skulle söka sig till Uppsala och att man därmed indirekt ger ett incitament till 
fortsatt försörjning via tiggeri. För att undvika detta måste hjälpen begränsas för att inte 
permanenta deras utanförskap genom att skapa incitament att fortsätta tigga.  

Förslag 2. Behåll verksamheterna vid Natthärbärget och Crossroads 

Verksamheterna vid Natthärbärget och Crossroads ska fortsätta att bedrivas som hittills. 
Dessa verksamheter behövs som komplement till en legal uppställningsplats eftersom alla 
inte har tillgång till en egen husvagn, tält, etc. 

Natthärbärget bör dock öppnas upp och vara tillgängligt för alla, inte bara för EU-
medborgare, samt införa en tidsgräns på tre månader för hur länge kan man bo på 
härbärget (med förslaget att boende kan bokas en vecka åt gången). En rumänsktalande 
person bör anställas av Crossroads för att stärka och utveckla verksamheten och relationen 
till de boende. Nya och större lokaler måste ordnas åt både Crossroads och Natthärbärget. 
Ett förslag är att utnyttja rivningsfastigheter. De aktiviteter som i dagsläget pågår vid 
Crossroads bör fortsätta, som t.ex. frukost och klädpaket. 

Kommunen bör tillvarata den kunskap och erfarenhet som finns inom Crossroads och 
Natthärbärget för att utveckla verksamheterna. Erbjud personalen utbildning som kan 
hjälpa dem att hantera och bemöta målgruppen. Detta kan skapa bättre relationer och 
förståelse mellan EU-medborgarna och svenska medborgare. 
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Förslag 3. Utöva påtryckningar på EU och hemländerna  

Parallellt med att kommunen vidtar åtgärder och insatser för att hantera situationen och 
skapa drägliga levnadsvillkor för EU-medborgare i vår närhet bör politiker på kommunal- 
och riksnivå agera för att EU och hemländerna vidtar åtgärder för att komma tillrätta med 
grundproblemen diskriminering och fattigdom.  

Specifikt bör tydliga krav framföras när det gäller hemländernas sätt att hantera 
minoritetsbefolkningars rättigheter. EU uppmanas att införa politiska och ekonomiska 
sanktioner när hemländerna inte lever upp till sina åtaganden.  För att genomföra effektiva 
påtryckningar kan kommuner behöva samordna sig, vilket förslagsvis bör ske via Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL).  Sverige kan agera som ett föredöme när det gäller 
insatser mot målgruppen. 

Majoritetsförslag 
 

En majoritet av medborgarna var eniga om följande åtgärder 

Majoritetförslag 1. Pedagogisk verksamhet riktad mot yngre barn 

Flertalet deltagare anser att EU-medborgare inte bör ta med sig sina barn till Sverige när 
de kommer hit för att tigga men bedömer ändå att kommunen måste ta ett större ansvar 
för de barn som trots allt befinner sig här.  

De vill att barn till EU-medborgare som befinner sig här ska erbjudas samma möjligheter 
som ensamkommande flyktingbarn. Även om det i praktiken innebär korta pedagogiska 
insatser så kan det ha stor påverkan på ett barns utveckling sett ur ett längre perspektiv. 

Den pedagogiska verksamheten bör organiseras av kommunen men i samarbete med 
civilsamhället (t.ex. lärarstudenter) och bör innehålla flera parallella verksamheter. Ett 
förslag är att skapa mötesplatser mellan målgruppens barn och andra barn i det svenska 
samhället, t.ex. genom öppna förskolan. Ett annat förslag är att bedriva riktade 
pedagogiska verksamheter mot gruppen men att förlägga verksamheten vid skolor i syfte 
att öppna upp för möten mellan olika barn. Pedagogiska insatser ska helst ske i närheten 
av uppställningsplatsen. 

Majoritetförslag 2. Riktade resurser från myndigheter 

Den nuvarande strukturen med särskilda poliser som arbetar direkt mot målgruppen och 
socialtjänstens insatser bör fortsätta att bedrivas på samma sätt som tidigare. Med ett 
liknande upplägg bör landstinget anställa en sjuksköterska som arbetar specifikt mot 
målgruppen med uppsökande verksamhet och preventiva insatser inom hälso- och 
sexualrådgivning. Målgruppen bör erbjudas grundläggande sjukvård och förebyggande 
friskvård. En ambition bör vara att personer som arbetar mot målgruppen ska ha 
nödvändiga språkkunskaper men när detta inte är möjligt bör tolkar användas. 

Majoritetförslag 3. Alternativa sysselsättningar åt vuxna 

För att målgruppen ska ges ett alternativ till tiggeri bör de erbjudas möjligheten att ta 
specifika jobbuppdrag, t.ex. renhållning av uppställningsplatsen, bygga enklare stugor på 
uppställningsplatsen eller utföra mindre arbeten åt privata aktörer: tvätta fönster, klippa 
gräs, etc. Ett annat förslag är att kommunen i samarbete med civilsamhället erbjuder 
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ekonomisk ersättning för deltagande i utbildningsverksamhet, t.ex. läs- och skrivkurser 
eller utbildning i specifika hantverk. Utbildningsinsatserna kan förslagsvis anordnas vid 
Crossroads och skulle delvis även kunna finansieras genom bidrag från allmänheten.  

Det är viktigt med en aktiv dialog med målgruppen för att se vad de själva vill och kan göra 
i form av hjälp till självhjälp. Det är möjligt att de själva har förslag på jobb som de kan 
utföra, liknande tidigare insatser med tillverkning av träredskap. Innan någon enskild insats 
genomförs är det viktigt att se till att den har förankrats i en dialog med målgruppen. 

Majoritetförslag 4. Vänort i Rumänien 

Uppsala kommun bör inleda ett samarbete med en vänortskommun i ett av hemländerna. 
En vänort gör det möjligt att organisera insamlingar direkt till specifika organisationer och 
verksamheter i hemländerna. Insamlingarna ska göras av EU-medborgarna själva och 
pengarna kan gå till fattigdomsbekämpning, skolor, jordbruk, etc. Ett förslag är att 
arrangera en gala för insamling till vänorten under Kulturnatten i Uppsala. 

Kommunen bör undersöka möjligheterna att använda EU-medel för att skapa ett 
vänortsutbyte. 

Minoritetsförslag 
 

En minoritet av deltagarna argumenterade för följande åtgärder: 

Minoritetförslag 1. Skolgång för äldre barn 

Skolplikten ska gälla alla barn som befinner sig i Sverige oavsett vistelsens längd. 
Motiveringen är att barn inte ska drabbas av föräldrarnas val och livssituation utan erbjudas 
samma rätt till utbildning som alla andra barn. 

Argumenten emot förslaget är att det blir för dyrt och komplicerat att erbjuda särskild 
skolgång till målgruppens barn. De problem som lyfts fram är bland annat problemen med 
att på kort varsel få tag i en rumänsktalande lärare samt att det är oklart hur det inverkar på 
existerande skolklasser när det blir mer flytande vilka som ingår i klassen och att 
målgruppens barn har möjlighet att komma och gå i högre utsträckning än övriga barn. 

Minoritetförslag 2. Tillgång till tolkar inom kommunen 

Det är viktigt att kommuner, myndigheter och civila aktörer anstränger sig för att få tag i 
tolkar som kan underlätta kontakterna och förståelsen mellan svenska aktörer och 
målgruppen. 

Minoritetförslag 3. Dialog mellan politiker och EU-medborgare 

Politiker som beslutar i frågor som direkt berör EU-medborgarnas situation uppmanas att 
skapa utrymme för direkta möten med EU-medborgarna och att besöka dem på 
Crossroads/Natthärbärget. Möten och dialog är avgörande för att skapa förståelse och 
kunskap om EU-medborgarnas livssituation. 
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Minoritetförslag 4. Registrering, gränskontroller och tidsbegränsning 

Det bör införas ett krav på ID och registrering av dem som vistas i kommunen, och en 
kommunal samordnare bör vara ansvarig för registrering av ankommande, samt 
kommunikation och information till målgruppen. 

Argumentet för en registrering är för att det annars är omöjligt att upprätthålla gällande 3-
månadersregel när det gäller den fria rörligheten.  

Minoritetförslag 5. Tiggeriförbud 

Ett tiggeriförbud bör införas i Sverige för att tydliggöra vilka regler som gäller här och för 
att sända en tydlig signal om att människor inte ska livnära sig på tiggeri. Genom ett förbud 
tvingas politiker och medborgare att fokusera på att hitta en mer långsiktig och hållbar 
lösning när det gäller de EU-medborgare som befinner sig i vårt närområde. Eftersom det 
finns tecken på en koppling mellan tiggeri och kriminella nätverk skulle ett förbud även 
kunna minska kriminella aktiviteter. Det finns exempel från andra länder där ett 
tiggeriförbud haft positiva effekter.  
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