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Kommunfullmäktige 

Interpellation av Simon Alm (SD) om studiebesöket i ett av 
yrkestiggarnas hemländer 
Under senhösten 2016 genomfördes ett studiebesök i Rumänien. Uppsaladelegationen sökte svar på 
hur man arbetade med ekonomiskt svaga grupper på plats i landet. Anledningen uppgavs i UNT vara 
att en stor andel av tiggarna i Uppsala kommun är från just det landet. I UNT-artikeln konstaterades 
det finnas mer hjälp än väntat på plats. Källa: UNT, 8 november, ”Så ska Uppsala gå vidare i 
tiggerifrågan”. 
 
Norsk television sände under våren 2017 ett program om tiggeriet. Inslaget heter ”Lykkelandet” och 
har även sänts under hösten 2017 i SVT:s Uppdrag granskning. Programmet understryker det faktum 
som Sverigedemokraterna länge påpekat, att tiggeriet till stor del är organiserat. I programmet 
uppdagades kriminella ligor ligga bakom tiggeriet med bisysslor som sexhandel, stöld, droghandel 
mm. För den goda ordningens sak ska det understrykas att precis alla tiggare inte ingick i ligorna. 
 
Uppsala kommun har haft en politiskt naiv ledning som bortsett från problemen kopplat till tiggeri. 
Istället för att verka för att minska incitamenten att tigga eller verka för ett tiggeriförbud, har Uppsala 
kommun underlättat för tiggeriet genom att erbjuda välfärd. Det Uppsala kommun därmed har gjort är 
att minska kostnaden för yrkestiggarna att vistas i Uppsala, samtidigt som man inte har gjort något för 
att minska intäkterna. Resultatet är att lönsamheten har varit större än vad som annars hade varit fallet. 
 
Sverigedemokraterna har nationellt och lokalt drivit på för att komma åt det hitresta yrkestiggeriet. 
Tiggeriförbud, tillståndsplikt för tiggeri, minimal resursanvändning för hitresta tiggare med mera är 
förslag som SD har lagt fram under många år. 
 
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande 
Marlene Burwick: 
 

• Hur har studieresan påverkat Uppsala kommuns arbete med hitrest tiggeri? 
• När kommer det hitresta tiggeriet att upphöra i Uppsala? 
• Är det bra för Uppsalaborna att det hitresta tiggeriet med den rödgröna politiken är ett tydligt 

inslag i gatubilden? 
• När upphör Uppsala kommun att delvis finansiera hitresta tiggares välfärdskonsumtion? 
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