
 

 

Svar på interpellation om studiebesök i Rumänien 

 

 

Svar på interpellation om socialförvaltningens besök i Rumänien från Simon Alm (SD). 

 

Socialförvaltningen gjorde på hösten 2016 en resa till Rumänien, i samarbete med polisen och 

de frivilligorganisationer i Uppsala som kommer i kontakt med gruppen socialt utsatta EU-

medborgare – som i vår kommun i hög utsträckning består av rumänska medborgare. Syftet 

med resan var bland annat att få en bättre bild av varför människor kommer till Sverige för att 

tigga, att knyta kontakter för att kunna hjälpa familjer att resa tillbaka och att lära sig mer om 

socialtjänsten i Rumänien och skapa möjligheter till samverkan kring barn som far illa. 

 

Hur har studieresan påverkat Uppsala kommuns arbete med hitrest tiggeri? 

Resan har underlättat socialförvaltningens kontakt med och samarbete med myndigheter i 

Rumänien, det finns nu bättre kunskaper om vilka möjligheter som finns på plats i de här 

personernas hemland.  

 

När kommer det hitresta tiggeriet att upphöra i Uppsala? 

Antalet personer som kommer till Uppsala för att tigga beror på flera olika omständigheter. 

Framför allt deras möjlighet att försörja sig i sina hemländer jämfört med i Sverige. Vad det 

gäller just rumänska medborgare så är det ett land som utvecklas snabbt men fortfarande har 

mycket arbete kvar att göra. 

 

Är det bra för Uppsalaborna att det hitresta tiggeriet med den rödgröna politiken är ett 

tydligt inslag i gatubilden? 

Oavsett politiskt styre har antalet personer som kommer till Uppsala för att tigga varierat över 

tid, i höst har det till exempel varit långt mycket färre socialt utsatta EU-medborgare på plats 

än tidigare år. Utsikterna att tjäna pengar är mycket mindre i dag än för några år sedan. Tack 

vare kommunens insatser förekommer det inte heller längre att barn bor i bilar, vilket är en 

mycket positiv utveckling. 

 

När upphör Uppsala kommun att delvis finansiera hitresta tiggares 

välfärdskonsumtion? 

Det stöd som Uppsala kommun ger till socialt utsatta EU-medborgare är inriktat på akuta 

åtgärder och med ett tydligt barnperspektiv. Kommunens viktigaste insats är att bedriva en 

uppsökande verksamhet mot den här gruppen, framför allt mot barnfamiljer med uppgiften att 

se till att inga barn far illa. Personer har även rest till hemlandet, efter att kommunens 

uppsökare har hjälpt dem med kontakt med myndigheterna där. Uppsökarverksamheten 

startades efter studieresan till Rumänien.  
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