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§ 55 

 

Motion av Simon Alm (SD) om att upphöra med stöd för tiggeriverksamhet 

KSN-2017-3480 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

  

 

Reservationer 
Simon Alm (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

  

Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med motiveringen: 

Tiggeri är en fråga som väcker starka känslor och åsikter. Vi kristdemokrater har landat i att tiggeri 

inte är förenligt med människovärdesprincipen och den syn på arbete och försörjning som gäller i 

Sverige. Att månad efter månad tigga på Uppsalas gator är inte en värdig tillvaro, och vi tror att vi 

behöver ändra kommunens inställning i denna fråga. 

Vi anser fortfarande att man bör begränsa härbärgets öppettid till vintern och endast fylla nödvändiga 

behov. Socialtjänsten kan också behöva göra akuta insatser för alla personer som vistas i Uppsala 

varför andra att-satsen inte kan bifallas. 

Därför yrkade vi bifall till motionens första att-sats 

  

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Tobias 

Smedbergs (V) yrkande med motiveringen: 

Att människor av fattigdom ser tiggeri som sin enda utväg kan inte förändras genom förbud. Det 

behövs aktiva insatser och ett utökat socialt arbete. Bekämpa fattigdomen istället för att bekämpa dem 

som ber om hjälp. 

  

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med motiveringen: 

År efter år har fått gå utan att riksdagens skapat förutsättningar för att på allvar hjälpa dessa 

tiggande EU medborgare i sin hemmiljö. Tiggare som på många sätt utsatts för många kränkningar 

från människor som utnyttjar dem. Tiggeri hjälper inte enskilda människor mot ett bättre liv. 

Ordningsregler som hindrar tiggeri på centrala offentliga ytor, och möjlighet för privata 

fastighetsägare att ansluta sig, bör övervägas.  

Den föregående regeringens statliga utredare kopplat till berörda EU migranter var tydlig med att 

förd politik varit mycket olämplig. Enskilda människors välbefinnande borde alltid stå i centrum 

samtidigt som Sveriges delar inte har hållbara möjligheter att bli ett Europeiskt socialkontor. 

 

Sammanfattning 
Simon Alm (SD) har i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 9 oktober 2017 

föreslagit att Uppsala kommun verkar för att det hitresta tiggeriet upphör och att minska lönsamheten i 

tiggeriet genom att upphöra med välfärdssatsningar riktade till gruppen hitresta tiggare. 

 

Yrkanden 
Simon Alm (SD) yrkar bifall till motionen. 
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Stefan Hanna (-) yrkar bifall till motionens andra att-sats. 

  

Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till motionens första att-sats. 

  

Tobias Smedberg (V) yrkar avslag till motionen. 

  

Beslutsgång 
Ordförande ställer först arbetsutskottets förslag mot Tobias Smedbergs (V) yrkande om avslag till 

motionen och mot Simon Alm (SD) med fleras yrkande om bifall till motionens första att-sats och 

finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

  

Ordförande ställer först arbetsutskottets förslag mot Tobias Smedbergs (V) yrkande om avslag till 

motionen och mot Simon Alm (SD) med fleras yrkande om bifall till motionens andra att-sats och 

finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 27 februari 2019. 

Protokollsutdrag från socialnämnden den 20 juni 2018 § 84. 

Arbetsutskottets förslag den 2 april 2019 § 101. 
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§ 101 

 

Motion av Simon Alm (SD) om att upphöra med stöd för tiggeriverksamhet 

KSN-2017-3480 

 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

  

 

Sammanfattning 
Simon Alm (SD) har i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 9 oktober 2017 

föreslagit att Uppsala kommun verkar för att det hitresta tiggeriet upphör och att minska lönsamheten i 

tiggeriet genom att upphöra med välfärdssatsningar riktade till gruppen hitresta tiggare. 

  

Beslutsgång 
Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. 

  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 27 februari 2019. 

 

 

 



 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
 
 

 

Handläggare 
Anderson Tomas 
 

Datum 
2019-02-27 

Diarienummer 
KSN-2017-3480 

 
  

 
Kommunfullmäktige 

Motion av Simon Alm (SD) om att upphöra med stöd för 
tiggeriverksamhet 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 
 
Ärendet 
Simon Alm (SD) har i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 9 oktober 2017 föreslagit att Uppsala kommun verkar för att det hitresta tiggeriet upphör 
och att minska lönsamheten i tiggeriet genom att upphöra med välfärdssatsningar riktade till 
gruppen hitresta tiggare. 
 
Motionen återges som bilaga 1. 
 
Beredning 
Ärendet har beretts av socialförvaltningen och kommunledningskontoret. 
 
Socialnämnden behandlade ärendet vid sammanträde den 20 juni 2018. I nämnden 
reserverade sig ledamöterna för (C), (KD), (L) och (M) mot beslutet att avslå motionen och 
förordade att den skulle besvaras med föredragningen i ärendet. Protokollsutdrag återges som 
bilaga 2. 
 
Föredragning 
De insatser som Uppsala kommun riktar till hitresta tiggare syftar till att minska tiggandet och 
att det så småningom ska upphöra. Kommunen uppsökande arbete syftar till att de ska 
återvända hem. 
 
Som framgår av socialnämndens föredragning i bilaga 3 har kommunen varit tydlig med att 
insatserna för målgruppen är tillfälliga och avsedda att avhjälpa den akuta situationen. Det 
gäller exempelvis plats på härbärge där vistelsetiden har varit begränsad och de boende har 
fått betala en avgift.  
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Kommunens arbete har gett resultat. Tiggeriet och antalet barn som följer med sina föräldrar 
har minskat. Det akuta behovet av hjälp har därför minskat, vilket bland har fått till följd att 
socialnämnden avslutat verksamhetsbidraget till dagcentret Crossroads.  
 
Kommunstyrelsen bedömer att motionen därmed kan besvaras. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt i ärendet. 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Joachim Danielsson   Ingela Hagström 
Stadsdirektör    Utvecklingsdirektör 
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Motion om att upphöra med stöd för tiggeriverksamhet 
Tiggeriet i Uppsala har ökat markant sedan år 2009 då EU utvidgades med de nya länderna Bulgarien och 
Rumänien. Uppsala kommun har under hösten 2016 genomfört ett studiebesök i Rumänien. Resultatet 
var att man fick en inblick arbetet på plats, och mer än förväntat görs redan där för att hjälpa dem med 
svagast ekonomi. 

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. 

Tiggeriet är även en fråga om känslan i kommunen. Många upplever det som otryggt att bli uppvaktade 
av tiggare. Många anser även att det är ett tråkigt inslag i gatubilden i Uppsala kommun. Förr kunde 
tiggeriet arbetas bort genom att bygga ut välfärdssystemet, och under många decennier har tiggeri därför 
endast funnits i mycket begränsad omfattning i Sverige och Uppsala. 

Sverigedemokraterna har länge varit tydliga med att Sverige, och Uppsala, inte kan vara hela världens 
välfärdsbyrå. Välfärd måste byggas upp i omvärlden istället, med delvis hjälp från Sverige. I fallet tiggeri 
kommer de flesta från medlemsländer i EU. Till EU betalar Sverige tiotals miljarder kronor netto varje år, 
och många miljarder kronor går årligen från EU till bland annat Rumänien för att prioritera dem med 
ekonomiskt svåra förhållanden. 

I Uppsala kommun ska ingen från EU behöva uppehålla sig för att tigga. Tiggarna behöver istället 
uppehålla sig i sina hemländer så de kan ta del av de insatser som sker där på plats. Lösningen på svåra 
ekonomiska förhållanden långsiktigt är arbeten och anställningsbarhet, och båda dessa aspekter uppnås 
lättast i sitt hemland där insatser finns. 

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna 

• att Uppsala kommun verkar för att det hitresta tiggeriet upphör 
• att Uppsala kommun verkar för att minska lönsamheten i tiggeriet genom att upphöra med 

välfärdssatsningar riktat till gruppen hitresta tiggare 

Uppsalplien 9 oktober 2017 

SiMon 
Gruppledare (SD) 



Utses att 
justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Jonas Segersam (KD) Paragrafer: 77 - 93 

Stationsgatan 12 den 20 juni 2018 nslutning till sammanträde 
K 

as Segersam , justerare 

h soc ltningen, Stationsgatan 12 

upliMeluf SOCIALNÄMNDEN 

1(15) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-20 

Stationsgatan 12, klockan 15.00 — 17.50 

Kjell Haglund (V), ordförande 
Jonas Segersam (KD), 2:e vice ordförande 
Rezene Tesfazion (S) 
Inga-Lill Sjöblom (S) t o m § 89 
Petri Lähteenmäki (S) 
Alexandra Steinholtz (M) 
Lars-Gunnar Karlsson (M) fr o m § 79 
Michael Holtorf (M) fr o m § 80 
Tarja Onegård (MP) 
Eva Pettersson (MP) 
Liza Boöthius (V) 
Anders A Aronsson (L) 
Ulf Schmidt (C) 
Lisen Burmeister (SD) fr o m § 79, ej § 82, 
ej § 89-93 
Ove Hjorth (S) 
Vivianne Eriksson (M) t o m § 78 
Hans Olsson (M) t o m § 79 
Leif Boström (KD) t o m § 78, § 79, § 89 — 
§ 93 
Birgitta L Johansson (S) fr o m§ 90  

Ersättare: Birgitta L Johansson (S) 
tom § 89 
Maria Patel (S) 
Vivianne Eriksson (M) 
from§79 -§89 
Hans Olsson (M) fr o m § 80 
Ahmad Orfali (MP) 
Edip Akay (V) 
Gunnel Borgegård (L) 
Joakim Strignert (C) 
Leif Boström (KD) fr o m 
§ 79 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga Kaisa Björnström, direktör, Peter S:t Cyr, ekonomichef, Magnus Bergmark, controller, 
deltagare: Elisabeth Karlsson, enhetschef, Ann-Christine DahlU., aveldningschef, Kerstin Karlsson, 

avdelningschef, Birgitta Ljungström, avdelningschef, Therese Hagberg, Hk-chef 

Lotta von Wowern, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS 

Organ: 
Datum: 
Anslag sätts upp: 
Protokollet finns 
tillgängligt på: 

Underskrift: 

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Socialnämnden 
2018-06-20 Sista dag att överklaga: 2018-07-12 
2018-06-21 

Lotta von Wowern, sekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-20 

§ 84 

Motion om att upphöra med stöd för tiggeriverksamhet 
SCN-2018-0258 

Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

Reservationer 
Jonas Segersam (KD och Ulf Schmidt (C) inlämnar reservation. Bilaga 1. 

Alexandra Steinholtz (M), Lars-Gunnar Karlsson (M), Michael Holtorf (M) och Anders A. Aronsson 
(L) inlämnar reservation. Bilaga 2. 

Sammanfattning 
Simon Alm (SD) har i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 9 oktober 2017 
föreslagit att Uppsala kommun verkar för att det hitresta tiggeriet upphör och att minska lönsamheten i 
tiggeriet genom att upphöra med välfärdssatsningar riktade till gruppen hitresta tiggare. 

Kommunens insatser syftar till att de som tigger ska kunna återvända hem och att tiggeriet ska minska 
och så småningom upphöra. Under de år som har gått sedan Uppsala kommun började med insatser för 
socialt utsatta EU-medborgare har det också skett en positiv utveckling. Det pågår flera satsningar i 
hemländerna för att förbättra deras situation, bland annat med stöd från Sverige. I Uppsala har 
verksamheterna som möter gruppen utvecklats och förmågan att uppmärksamma personers olika 
situation och behov har blivit bättre. Barnens situation har uppmärksammats särskilt. 

Kommunens insatser tillsammans med en minskad lönsamhet av tiggeri bedöms ha minskat tiggeriet i 
Uppsala. Antalet barn som följer med sina föräldrar till Uppsala har också minskat. Socialnämnden har 
beslutat att upphöra med verksamhetsbidraget till dagcentret Crossroads och utöka satsningen på det 
uppsökande arbetet. Behovet av akuta stödinsatser bedöms ha minskat och endast ett fåtal personer 
önskar få stöd till att söka arbete och stanna i Sverige. 

Socialnämnden har även valt att betona att härbärget för socialt utsatta EU-medborgare avser akut 
behov av hjälp och har begränsat insatsen till 90 dagar, den tid som EU-medborgare får vistas i landet 
utan krav på uppehållsrätt eller uppehållstillstånd. Detta är ett sätt att tydliggöra att insatserna endast är 
tillfälliga och avsedda för att avhjälpa den akuta situationen. De boende betalar också en avgift för att 
bo på härbärget. Uppsala kommun arbetar således redan för att tiggeriet ska upphöra. Motionen 
föreslås dänned avslås. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD) yrkar att att-satsen ska ändras till "att besvara motionen". 
Ordföranden ställer Jonas Segersams (KD) yrkande mot liggande förslag och finner bifall till liggande 
förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 24 april 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Ärende 5 Motion om att upphöra med stöd för tiggeriverksamhet 

Reservation 
KD och C 

Vi tycker svaret är bra, men anser att med det svaret bör motionen anses besvarad vilket vi 
yrkade på. 

Jonas Segersam (KD) 
Ulf Schmidt (C) 
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Ärende 5. Motion om att upphöra med stöd för tiggeriverksamhet 

Moderaterna och liberalernas reservation: 

Vi tycker att motionssvaret är bra och väl belyser de insatser som Uppsala kommun genomför för 
målgruppen. De senaste året har socialnämnden gjort en kursändring och bland annat ökat fokus på 
uppsökande verksamhet. Tiggeri är inte en långsiktig lösning på fattigdom och som målsättning 
tycker vi att det inte bör finnas tiggeri i Uppsala. Socialnämnden har ansvar för akuta insatser och vi 
anser att det är viktigt att det akuta stödet till målgruppen fortsätter, till exempel ska barn aldrig fara 
illa. Kommunens insatser är därför fortsatt viktiga, men det måste betonas att det är kortsiktiga 
insatser och att målet är ett återvändande till hemlandet. Vi har tidigare förslagit att härbärget 
endast ska vara öppet vintertid samt att barn ska hanteras i särskild ordning. Mot bakgrund av svaret 
och kommunens arbete anser vi att motionen kan besvaras. 

Alexandra Steinholtz, m 
Anders A Aronsson, L 



 SOCIALFÖRVALTNINGEN 
 
 

 

Handläggare 
Eiderbrant Ulf 
Forsell Tommy 

Datum 
2018-04-24 

Diarienummer 
SCN-2018-0258 
KSN-2017-3480 

  
Socialnämnden 

 
Motion av Simon Alm (SD) om att upphöra med stöd för 
tiggeriverksamhet 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 
 
Ärendet 
Simon Alm (SD) har i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 9 oktober 2017 
föreslagit att Uppsala kommun verkar för att det hitresta tiggeriet upphör och att minska 
lönsamheten i tiggeriet genom att upphöra med välfärdssatsningar riktade till gruppen hitresta 
tiggare. 
 
Motionen återges som bilaga. 
 
Beredning 
Ärendet har beretts av socialförvaltningen och kommunledningskontoret. I beredningen har 
barn- och jämställdhetsperspektivet beaktats. 
 
Föredragning 
Den fria rörligheten ger alla EU-medborgare rätt att röra sig fritt och vistas i andra EU-länder. 
En EU-medborgare har rätt att vistas i Sverige i upp till tre månader utan andra villkor än att 
personen ska ha giltigt pass eller nationellt id-kort. För att stanna längre tid krävs att personen 
har uppehållsrätt eller uppehållstillstånd. Jämte principen om fri rörlighet gäller principen om 
likabehandling av EU-medborgare. 
 
Enligt socialtjänstlagen svarar varje kommun för socialtjänsten inom sitt område, och har det 
yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta ansvar 
omfattar alla som vistas i Sverige. EU-medborgare eller familjemedlem som bedömts ha 
uppehållsrätt i Sverige har rätt till bistånd på samma villkor som svenska medborgare. 
Däremot har EU-medborgare som saknar uppehållsrätt eller uppehållstillstånd eller vistas 
tillfälligt i Sverige som huvudregel bara rätt till bistånd för att avhjälpa en akut nödsituation. 
 
Merparten av tiggarna i Sverige är från Rumänien och Bulgarien. De kommer ofta från 
marginaliserade och fattiga förhållanden i sina hemländer. När de första tiggarna kom till 
Sverige rådde till en början stor osäkerhet bland svenska myndigheter om vilka regler som 
gällde och hur frågan skulle hanteras. Mycket av hjälpen kom därför från civilsamhället. 
 
I Uppsala har den civila sektorn med samfund och föreningar varit aktiva med att ge stöd till 
utsatta EU-medborgare som kommit till Uppsala. Efter att bland andra Uppsala stadsmission 
och Livets ord uppmärksammat situationen med fattiga människor som sover ute mitt i 
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vintern startade de båda organisationerna, med bidrag från kommunen, härbärgen för akut 
hemlösa EU-medborgare i februari 2014. Härbärgena var öppna under två månader. I juni 
samma år beslutade kommunstyrelsen att uppdra till nämnden för hälsa och omsorg att 
ansvara för driften av ett härbärge och ett dagcenter under vinterhalvåret. Utformningen av 
verksamheterna skulle ske i samverkan med ideell sektor. Nämnden för hälsa och omsorg 
beslutade att ge verksamhetsbidrag till Uppsala stadsmission för driften av ett dagcenter och 
till föreningen Hjälp till behövande för driften av ett härbärge.  
 
I mars 2015 beslutade socialnämnden att bevilja driftsmedel så att dagcentret skulle kunna 
vara öppet även under sommarhalvåret. I maj 2016 beslutade kommunstyrelsen att uppdra till 
socialnämnden att ansvara för driften av ett härbärge och dagcenter med verksamhet året runt. 
Kommunstyrelsen betonade att verksamheterna avsåg hjälp för akuta behov. Ett viktigt motiv 
för ett härbärge öppet året runt var att de som blir avhysta från illegala bosättningar måste ha 
någonstans att ta vägen i den akuta situationen. Kommunstyrelsen betonade att dagcentret 
skulle arbeta med att utveckla arbetsmarknadsinsatser för målgruppen. Vidare beslutade 
kommunstyrelsen att uppdra till socialnämnden att satsa på det uppsökande arbetet för att 
bevaka medföljande barns situation.  
 
Kommunens insatser syftar till att de som tigger ska kunna återvända hem och att tiggeriet ska 
minska och så småningom upphöra. Under de år som har gått sedan Uppsala kommun började 
med insatser för socialt utsatta EU-medborgare har det också skett en positiv utveckling. Det 
pågår flera satsningar i hemländerna för att förbättra deras situation, bl.a. med stöd från 
Sverige. I Uppsala har verksamheterna som möter gruppen utvecklats och förmågan att 
uppmärksamma personers olika situation och behov har blivit bättre. Barnens situation har 
uppmärksammats särskilt.  
 
Kommunens insatser tillsammans med en minskad lönsamhet av tiggeri bedöms ha minskat 
tiggeriet i Uppsala. Antalet barn som följer med sina föräldrar till Uppsala har också minskat. 
Socialnämnden har beslutat att upphöra med verksamhetsbidraget till dagcentret Crossroads 
och utöka satsningen på det uppsökande arbetet. Behovet av akuta stödinsatser bedöms ha 
minskat och endast ett fåtal personer önskar få stöd till att söka arbete och stanna i Sverige. 
Socialnämnden har även valt att betona att härbärget för socialt utsatta EU-medborgare avser 
akut behov av hjälp och har begränsat insatsen till 90 dagar, dvs. den tid som EU-medborgare 
får vistas i landet utan krav på uppehållsrätt eller uppehållstillstånd. Detta är ett sätt att 
tydliggöra att insatserna endast är tillfälliga och avsedda för att avhjälpa den akuta 
situationen. De boende betalar också en avgift för att bo på härbärget. Uppsala kommun 
arbetar således redan för att tiggeriet ska upphöra. Motionen avslås därmed. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt i ärendet. 
 
 
Socialförvaltningen 
 
 
Kaisa Björnström    
Socialdirektör 
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