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Inledning 
Uppsökarverksamheten för vuxna fick våren 2014 i uppdrag att undersöka och redogöra för EU-
medborgares situation i Malmö. EU-medborgare som vistas i Sverige är inte en homogen grupp. 
De vi möter är socialt utsatta EU-medborgare som kommer hit för att tjäna pengar utifrån en 
ohållbar situation i hemlandet. Majoriteten kommer östeuropeiska stater. De kommer 
kontinuerligt med bil, buss eller flyg. Vi ser dem på gatorna. De fortsätter att komma. Hur lever 
dessa människor när de vistas i Malmö? Vad har de för behov? Hur ska Malmö Stad förhålla sig 
till denna sociala utsatthet? 

Bakgrund till studien 
Verksamheter både i Malmö Stad och inom frivilligorganisationer möter den här gruppen och har 
samtidigt svårt att tillgodose deras behov. Många av dem som har kontakt med EU-medborgarna 
upplever att de inte har tillräckliga insatser. Det har förts diskussioner med representanter från 
olika verksamheter kring vad som kan göras och inte. Ur dessa diskussioner mynnande det ut tre 
förslag:  

 

 Göra en gemensam informationsfolder kring vart man kan vända sig för att få hjälp med 
basbehov samt information om uppehållsrätt.  
 

 Skapa en mötesplats för målgruppen som kan möta upp basbehov, erbjuda kurs i 
svenska, möjlighet till tolk samt kontakt med myndigheter för samhällsinformation och 
rådgivning i Café Davids lokal. 
 
eller 
 

 Skapa ovanstående mötesplast för enbart EU-medborgare, det vill säga i ny lokal. 

Metod 
Vi har valt att avgränsa studien till att gälla de personer som kommer till Malmö för att försörja 
sig och gör detta genom tiggeri, pantning av burkar och försäljning av gatutidningen Faktum. I 
kontakten har det visat sig att dessa personer är romer och att de flesta kommer från Rumänien. 
De flesta pratar rumänska och därför har vi valt att använda rumänsk tolk i kontakterna. Vi har 
träffat på personer från andra öststater, även de romer, därför har även Romskt kunskaps- och 
informationscenter varit behjälpliga med tolkning på romani.  
 
Vi är medvetna om att personer som kommer hit för att arbeta inom exempelvis byggbranschen, 
företrädelsevis män från öststaterna, också kan leva under svåra förhållanden här i Sverige. Men 
även om de i många fall utnyttjas, arbetar för en låg lön och under dåliga arbetsförhållanden 
tillhör de inte gruppen som har det allra svårast.  
 
I slutet av den här undersökningsperioden har vi även kommit i kontakt med tredjelandspersoner, 
i det här fallet män från Afrika. I Göteborg och Stockholm har Crossroads byggt upp 
verksamheter som riktar sig till både EU-migranter och tredjelandspersoner. Det kan vara så att 
de här personerna har arbetstillstånd eller uppehållstillstånd i något EU-land. Eftersom den här 
gruppen kom till vår kännedom sent och att den andra gruppen EU-migranter är mycket större i 
jämförelse har vi valt att inte titta närmare på tredjelandspersonernas situation i denna studie. Vi 
har också i slutfasen av studien fått indikationer på att det kommer personer från 
översvämningsdrabbade Bosnien till Malmö. Vi vet idag inte hur många som kommer söka sig hit 
och vi kommer inte att fördjupa oss i dessa människors situation i rapporten. 
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För att kunna genomföra studien har vi arbetat utifrån fyra olika delar.   
 

 Våra egna förkunskaper 

 Intervjuer med EU-medborgare 

 Intervjuer med aktörer som möter EU-medborgare 

 Övrigt informationsinhämtande  
 
Det finns en risk för att ge en felaktig bild och det var därför viktigt att sammanväga så många 
bilder som möjligt. Vi började med att inventera de förkunskaper som finns hos oss själva. 
Uppsökarverksamheter har sett och haft kontakt med den här gruppen i flera år, kunskap som 
naturligtvis ska användas.  
 
Vi kom fram till att Stadsmissionen var en strategisk viktig verksamhet för att nå många och 
utformade därefter fyra intervjuträffar i dessa lokaler. Dessa intervjuträffar har skett på torsdagar 
men på olika tider för att på så sätt sprida möjligheten att nå olika personer. Det har kommit 
mellan 1 – 22 personer per träff, totalt drygt 45-50 personer. Vi har haft rumänsk tolk vid alla 
fyra träffar. Vid två av tillfällena har representanter från Romskt kunskaps- och 
informationscenter deltagit. Stadsmissionens personal var behjälplig med översättning av 
inbjudan till rumänska. Vi har också haft med inbjudan i det uppsökande arbetet. Det var till 
hjälp att visa inbjudan i kontakterna. De personer vi mötte förstod syftet med att vi sökte upp 
dem och motståndet till att prata med oss minskade. Vid flera tillfällen visade det sig också att vi 
kunde kommunicera hjälpligt på engelska och tyska. Under kartläggningsperioden har vi haft ca 
70 samtal med EU-medborgare. 
  
I det uppsökande arbetet har vi kontinuerligt besökt de boplatser vi känner till. Dessa har kommit 
till vår kännedom då vi bedrivit ordinarie uppsök men även genom gatukontoret som informerar 
när nya boplatser hittats. Vi har även bedrivit uppsökande arbete på tiggeriplatser. Detta genom 
att besöka i första hand mataffärer runt om i Malmös ytterområden samt gå en specifik runda i 
centrum där vi vet att många håller till.  
 
Vi känner till många verksamheter som kommer i kontakt med EU-medborgare. I intervjuerna 
med dessa undersökte vi av huruvida de hade information om ytterligare aktörer och lät på så sätt 
listan med aktörer växa. De aktörer som intervjuats, fått skriftliga frågor eller på andra sätt varit 
behjälpliga med information är följande:  

Socialtjänst 

 Mottagning för ekonomiskt bistånd samt mottagning för vuxen på de fem stadsområdena 

 Social jour 

 Träffpunkt Värnan 

 Råd- och stödteamet Sexuella tjänster (Fast) 

 Fribo 

Sjukvård 

 Akutmottagningen Mas, Malmö 

 Helg- och kvällsmottagningen Malmö 

 Flyktinghälsan 

Övriga myndigheter 

 Migrationsverket 

 Arbetsförmedlingen 
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 Polisen 

 Skattekontoret 

 P-Malmö 

 Gatukontoret 

Frivillighetsverksamheter 

 Immanuelkyrkan 

 Stadsmissionen 

 Café Fisken och citydiakonalen 

 Soppkök Malmö 

 Röda korset 

 Frälsningsarmen 

 Faktum 

 Diakonicentralen Lund 

Privata företag 

 Vaktbolag 
 
Av dessa aktörer är det ett fåtal som inte har svarat på våra frågor. 
 
Frågeguiden som använts har varit den samma i alla kontakter, både med EU-medborgarna och 
aktörerna, och har berört tre områden: Vilka behov har målgruppen? Hur ser situationen ut för 
målgruppen då de vistas i Malmö? Hur många vistas i Malmö? 
 
Vad gäller övrigt informationsinhämtande så handlar det om inläsning av vilka rättigheter dessa 
personer har då de vistas i Sverige, hur arbetet med gruppen ser ut i andra städer, både i Sverige 
och i andra länder. Vi har även ställt frågor kring situationen i de länder varifrån dessa EU-
medborgare kommer. Syftet har varit att se på vilka skäl personerna har att komma hit. 

EU-medborgare i Malmö 
Vi kommer i detta avsnitt att redovisa vad som kommit fram i kontakten med EU-medborgarna, 
olika aktörer och kunskap vi inhämtat i det uppsökande arbetet. Även om själva kartläggningen 
har pågått under perioden maj och juni 2014 har vi valt att använda oss av statistik från 
Stadsmissionen och våra egna uppgifter kring boplatser för ett år, juli 2013 till juni 2014. Syftet 
med det är att få en något bredare bild av antalet individer än vad ett ”nedslag” under två 
månader kan ge. 

Skäl till att komma till hit 

Vad har en person för skäl till att lämna sitt hemland och komma till Malmö? De vi mött berättar 
att situationen i hemländerna är ohållbar för dem. Att lämna hemlandet för att söka försörjning i 
annat EU-land ses som en utväg, en möjlighet att kunna ta hand om sin familj.  
 

Vi kom hit med hopp om att kunna stå på egna ben. I Rumänien kan man dö av 
hunger utan att någon frågar. 
(Kvinna 30 år) 

 
I alla kontakter vi tagit under denna studie framkommer tydligt att de personer som kommer hit 
gör det för att de inte kan försörja sig i hemlandet. 
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Livet i Rumänien för de flesta av oss ser ut så att vi har tre eller fyra barn och bor 
tillsammans tre eller fyra generationer. Vi är diskriminerade för att vi är romer. Vi 
har boende, hus eller lägenhet, men det håller inte eftersom vi inte har pengar. Skola 
för barnen är obligatorisk och gratis. Sjukvården måste man ha försäkring. Vi är 
jättebekymrade. Jag har fyra barn, vår lägenhet är ett rum där vi bor sex personer. 
Mormor tar hand om barnen. De lever på barnbidraget, 200kr/månaden. Jag har 
varit här i fem månader nu och om jag går tillbaka till landet har jag ingen 
försörjning till barnen.  
(Kvinna 30 år) 

 
Har de har tur så kan de få några dagars tillfälligt arbete i hemlandet. Det rör sig oftast om tungt 
kroppsarbete med låg lön. Många familjer blir tvungna att leva på barnens barnbidrag. Det är 
också barnbidraget som är de pengar som mor- och farföräldrarna och barnen lever på när 
föräldrarna är i andra EU-länder och försöker tjäna pengar.  
 

Vi kommer för situationen i Rumänien är katastrof. Presidenten har kapat all hjälp 
till oss. Nu har han kapat föräldrapenningen. Vi får ingen socialhjälp. Det är kris i 
Rumäninen! Vi ber om pengar men vi får ingen hjälp. Nu är det absolut mycket stor 
kris. Jag har varit här i 3-4 dagar. När jag reste hit såg jag många kvinnor i 
Rumänien som står på gatan och tigger och jag grät för jag vet vad som händer, varför 
alla de kvinnorna står där. 5 euro i månaden får ett barn. Det räcker till en gång 
mat här i Sverige. Vi har inga pengar till el.  
(Kvinna 60 år) 

 
Vi har också mött personer som kommit hit tillfälligt, exempel för att få ihop pengar till medicin 
till sina barn. De har för avsikt att åka hem så snart de fått ihop tillräckligt. De kommer inte hit 
med förhoppningen om att få ett mer långsiktigt arbete utan vill bara få pengar till detta specifika 
behov. Eftersom de inte har pengar att köpa medicin och det kan handla om en kronisk sjukdom 
blir det ett återkommande behov. 

Hur många är EU-medborgarna i Malmö?  

Det är omöjligt att veta hur många EU-medborgare som vistas i Malmö. Eftersom alla försök att 
räkna enskilda personer skulle bli missvisande så har vi valt att försöka ge en bild av 
omfattningen genom att visa de siffror vi haft tillgång till, för perioden 1 juli 2013 till 30 juni 
2014. Siffrorna kommer från Stadsmissionens Café David som är den verksamhet som för 
statistik när det gäller den här målgruppen.  
 

Besöksstatistik Stadsmissionens Café David 1 juli 2013 – 30 juni 2014 
År Månad Antal 

2013 Juli 616 

 Augusti 475 

 September 425 

 Oktober 561 

 November 713 

 December 605 

2014 Januari 438 

 Februari 530 

 Mars 767 

 April 720 

 Maj 805 

 Juni 1107 
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Det handlar om antal besök per månad, inte antal individer. Varje person kan bara räknas en gång 
per dag. Personalen på Café David uppskattade under 2013 att antalet unika individer rörde sig 
om 25-30 personer/månad, nu de senaste månaderna uppskattar de att det rör sig om en nästintill 
fördubbling. Antalet personer som söker sig till Stadsmissionen ökar. Personalen berättar även att 
många stannar kvar allt längre tid, samtidigt som det tillkommer nya. I juni 2014 var det till 
exempel 69 nya individer som kom till Caféet. 
 
Vi har också inhämtat information från verksamheterna kring besökare på Mariakyrkans Café 
Fisken och Träffpunkt Värnan. Dessa är de mötesplatser EU-medborgare söker sig till.  
Stadsmissionen och Mariakyrkan beskriver att de hela tiden ser en ökning av EU-migranter, 
framför allt nu under våren 2014. Träffpunkt Värnan upplever att det går i perioder. Café Fisken 
har sett en markant ökning i slutet av maj och början av juni. Tidigare var det mellan 15-20 EU-
medborgare i veckan, nu kommer ytterligare 15-20, oftast på tisdagar. De sitter och väntar innan 
öppning kl 9.00 och springer in och tar nummerlappar till klädbytet, hälften av dem vill duscha. 
 
Eftersom vi varit på boplatser, tiggplatser och caféerna så kan vi se att det inte rör sig om samma 
personer. Det är ofta vi i det uppsökande arbetet ute träffar på personer som vi inte känner igen 
från Café Fisken eller Café David. De EU-medborgare vi frågat kan inte heller uppskatta hur 
många personer det är som vistas i Malmö. 

 

Det är katastrof i Rumänien, det kommer fler och fler. Om vår president hade haft 
en annan politik som gett arbete så hade vi stannat. 
(Kvinna 30 år) 
 
Rumänien hade 24 miljoner invånare, nu finns bara 17 miljoner kvar i landet. 
(Man 25 år) 
 
Jag gick till kommunen där jag bor och ville ha hjälp. Dom sa åk till västländerna 
och tigg och få pengar. 
(Kvinna 60 år) 

Från vilka länder kommer EU-medborgarna? 

Av de vi träffat här i Malmö så kommer den absoluta majoriteten från Rumänien men det 
förekommer även att personer kommer från andra össtater som Polen, Moldavien, Ungern och 
Bulgarien. De vi träffar är romer.  

EU-medborgarnas situation i Malmö 
Det är inte enkelt att beskriva någon annans situation. Vi har pratat med människor, vi har varit 
på deras tiggplatser och på deras boplatser. Men går det verkligen att beskriva? Kan vi förmedla 
det vi sett och känt under den här kartläggningsperioden så att andra ser och känner det samma? 
Hur vi än väljer att beskriva situationen kommer vi aldrig att kunna återge hur det är för dessa 
personer att vara i situationen. Under en av träffarna på Stadsmissionen frågade vi hur en typisk 
dag ser ut. Det här är svaret vi fick av en av kvinnorna som var där: 
 

Det ska gudarna veta hur den dagen ser ut! Vi går runt och tigger och sitter på 
marken. Vi kommer hit för att få det lite bättre. Jag har två flickor som jag ska ta 
hand om. Vi har lämnat barnen för att tjäna pengar. På kvällen lägger vi ihop 
pengarna med våra män och köper lite mat. Vi tjänar mellan 50-150 kronor om 
dagen. Vi sover i parken och letar efter billigaste mat, som går att äta kall. Korv eller 
salami till exempel. Ingen vet var det finns toalett, vi måste gå i det fria. Igår var jag 
och tiggde och fick ihop 30 kronor. Folk svor och en kom fram till mig och slog mig i 



 

8 
 

huvudet med en flaska. Jag blev rädd. Både jag och min syster vill åka tillbaka för 
barnen gråter. Sen vi kom hit har vi inte ens fått ihop pengar så att vi kan ta oss 
tillbaka hem. Jag kommer aldrig att återvända hit. Jag vill inte vara utan mina barn. 
(Kvinna 25 år) 

Behov  
De personer vi kommit i kontakt med under detta arbete, både de EU-medborgare vi träffat och 
de olika aktörerna, pratar främst om vikten av att kunna tillgodose basbehov som att äta, sova i 
en trygg miljö och sköta sin hygien samt möjlighet att försörja sig och sin familj. 
 
Kortsiktiga behov: 

 Boplats där vi vet att vi inte blir bortjagade och som har: 
o Duschmöjligheter 
o Toalett 
o Tvättmöjligheter 
o Matlagningsmöjligheter 

 Mötesplats där man kan umgås med personer som pratar det egna språket 

 Tillgång till sjukvård 
 
Långsiktiga behov: 

 Utbildning 

 Lönearbete 

 Möjlighet att kunna ta med sig barnen 

Basbehov 

Det är svårt att sköta basbehoven utan el, vatten och toaletter. På de boplatser vi varit finns 
nästan alltid någon form av eldstad och en stekpanna. Ingen mat kokas eftersom det inte finns 
vatten att tillgå.  
 

 
 
Vissa personer tvättar sina kläder på Värnan men många byter sina kläder när de blivit för 
smutsiga. Vanligast är att de byter kläder på Stadsmissionen eller Mariakyrkans Café Fisken. Där 
kan de också duscha. I övrigt används till exempel toaletterna på mackar för att kunna hålla 
hygienen. 
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Nu finns inget vatten, vi kan inte tvätta oss. Nu går vi till mackar och andra 
offentliga toaletter, men alla hinner inte för vi är många. Vi tvättar oss 1/v. Det är 
jättesvårt att hitta någonstans att tvätta våra kläder. Vissa av oss går till Värnan. 
Men det är svårt att veta var saker ligger, alla hittar inte. Vi är också rädda att 
polisen ska komma till Värnan. Det är svårt att gå till Värnan för att det finns 
andra besökare som inte vill att vi kommer dit. Vi skulle vilja ha ett ställe som 
vänder sig till oss. 
(Man 60 år) 

 
Många äter frukost på Stadsmissionens Café David eftersom den är gratis. Även diakonerna på 
Mariakyrkan uppger att personer söker sig dit får att få hjälp med mat. De kan då få rekvisitioner 
för lunch på Café Fisken. Ibland erbjuder man en matkasse men problemet då är att personerna 
ofta inte har möjlighet att förvara maten. 
 

Ibland får vi inte ihop pengar till mat. Igår åt vi frukost på Stadsmissionen, annars 
hade vi inte fått någon mat igår.  
(Kvinna 35 år) 

 
Att inte alla har tillgång till de verksamheter som i viss mån kan tillgodose basbehov har blivit 
tydligt i samtalen med EU-medborgarna. Det är inte ovanligt att de frågar oss var de kan vända 
sig. De frågar också vad de har för möjlighet till hjälp. Det finns förväntningar som bygger på 
information som inte alltid stämmer. 
 

Jag hörde på radion att Malmö stad kan hjälpa till med lite förnödenheter och att de 
som varit här över elva månader ska få hjälp. 
(Man 40 år) 
 
Vi vill veta var vi ska vända oss till socialen, vi vet ingenting. 
(Man 30 år) 
 
Vi skulle vilja ha en lista på romani/rumänska: när delar de ut kläder i folkets 
park, adress till socialjour, adress till akuten o.s.v. 
(Man 60 år) 

 
Vi har själva reflekterat mycket kring att både EU-medborgarna själva och de olika aktörerna i 
huvudsak talat om behoven som mat, toalettbesök, hygien och trygg sömn och knappt någonting 
om andra behov. Det har under studiens gång blivit tydligt att möjligheterna att tillgodose de 
grundläggande behoven är så små att behov utöver de nödvändigaste blir ointressanta att 
efterfråga. 

Boende 

Här beskrivs boendesituationen så som den ser ut för dessa EU-medborgare. Vi kommer också 
att lyfta de tankar och önskningar personerna har gällande boende. 
 
Under perioden 1 juli 2013 till 30 juni 2014 har vi hittat 145 boplatser. Personerna blir ofta 
tvungna att flytta runt vilket betyder att antalet boplatser inte per automatik besvarar frågan om 
hur många personer som vistas här.  
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Identifierade boplatser 1 juli 2013 – 30 juni 2014 
Typ Antal 

På marken 19 

Tält 69 

Husvagn 46 

Bilar/vans 11 

 
Många av boplatserna är centralt belägna i stadens parker, parkeringar, gröningar och ödetomter. 
Det förekommer även boplatser placerade i Malmös ytterområden. När det gäller boplatser på 
marken har personer på olika sätt försökt skydda sig från vind och nederbörd, till exempel genom 
presenningar eller plast, under de nedre balkongerna på hus eller vägbroar. På dessa platser hittar 
vi blöta och mögliga sovsäckar eller filtar. Ibland mögliga madrasser, soffor eller trätrall. Ibland 
sovsäckar direkt på marken.  
 

Vi har en plats, då kommer polisen och kör iväg oss. Det spelar ingen roll om vi har 
lagat mat och sitter och äter, de väntar inte. Den här veckan har polisen kommit fem 
gånger. När polisen kommer måste vi flytta allt. Vi får en timme på oss.  
(Man 35 år) 

 

 
 

Jag är här med min son, hans fru och min make. Vet ni om vi kan få hjälp med 
tält? Vi sover på marken i en park. Det är blött.  (Kvinna 60) 
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Vi får leva som råttor och tigga 
(Man 25 år) 
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De tält vi sett är som störst 3-mannatält och i dessa sover vanligtvis fyra till fem personer. 
Parkförvaltningen berättar att de ibland ser tält tidigt på morgonen och att de som bor på platsen 
packar ihop och tar med sig sina saker. Det förklarar att vi inte alltid kan hitta boplastser 
gatukontoret tipsar om. 
 

Vi står hela dagen på betong, på kvällen när vi vill slappna av så kommer polisen. 
(Kvinna 30) 

 

 
 

 

 
 

Kan inte kommunen ge oss en plats? Som i andra EU-länder? En plats med vatten 
och en toalett? 
(Man 40 år) 
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Politiker ser inte att vi är människor som dom. Skulle dom klara leva våra liv? 
(Kvinna 60 år) 

 

 
 

Om vi inte har någon plats, vad ska vi göra? Var ska vi ta vägen? Ska ni hjälpa 
oss? Ni går runt och frågar oss överallt men ingenting har ändrats. 
(Kvinna 30 år) 

 
När det gäller husvagnar är inredningen i oftast helt utblåst för att skapa plats för så många som 
möjligt. Personerna sover 10 stycken i en husvagn, på madrasser på golvet. Det är inte ovanligt 
att fönstren är trasiga och därför förtejpade med plast.  
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Vad gäller vans och bilar är det svårare att veta hur många de är och hur de används. Av de 
fordon vi säkert vet att det bor personer är knappt hälften (5 stycken) vans. I de vans vi sett in i 
är all inredning förutom framsätet borttaget, det ligger madrasser på golvet bakom föraren. 
Resterande är personbilar samt en mindre lastbil med täckt flak. Fordonen används som sovplats 
under kvällstid och på dagtid skjutsas personer ut till olika tiggplatser. 
 
I kontakt med personal från Gatukontoret får vi information om att personer som bott på 
samma ställe under en tid räknas som bofasta och därigenom har gatukontoret inte rätt att städa 
bort boplatsen. Det blir istället kronofogden som skall avhysa personen, något som kräver 
resurser.  
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personalen på Stadsmissionen såg förra året hur många personer valde att stanna kvar över 
vintern. Under december månad 2013 hade de 605 besök på Café David. Det finns en oro för 
hur nästa vinter kommer att se ut eftersom antalet besök ökar, i maj 2014 hade man fler besök än 
något tidigare tillfälle, 805 besök. Därefter kommer en ny toppnotering nu i juni med 1107 besök. 
 

 
 

 

För att avhysning ska ske behöver det göras en ansökan av fastighets-
/markägaren eller polisen. Det finns ingen specifik tidsgräns för när det blir ett 
ärende för kronofogden. När det gäller EU-medborgarna som bor i exempelvis 
tält och husvagnar handlar det företrädesvis om ockupation av mark. ”För att 
avhysning ska kunna ske av personer så som exempelvis personer som slagit läger 
på ödetomter, måste kronofogden ha personuppgifter på var och en som ska 
avhysas. Varje person måste nämligen ha ett individuellt beslut om avhysning. 
Detta kan innebära ett tidskrävande förarbete innan avhysning av flera personer i 
ett läger kan ske”. 
 
Källa: SKL: Några juridiska frågor gällande utsatta EU-medborgare s 5-6 
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… men en plats vill vi ha. Vi kan lösa problemet om vi har en säker plats, en plats 
är viktigast. 
(Man 60 år) 

Sjukvård 

På grund av de svåra levnadsförhållandena är det inte ovanligt att de som vistas här blir sjuka. 
Det går inte inom ramen för denna kartläggning att säga vad som kan ligga bakom personernas 
hälsoproblem, det kan handla om deras livssituation här i Malmö men vi kan inte med säkerhet 
säga att det är så. Vissa tillstånd kan sannolikt härledas till att man sover ute oavsett väder. 
Bristande tillgång till vatten innebär svårigheter att sköta hygien och matlagning, vilket leder till 
försämrad kosthållning och kan också innebära risk för uttorkning. Att leva under de 
omständigheter som dessa EU-medborgare gör innebär en stress som också kan påverka 
personernas hälsa. Många vänder sig till Stadsmissionshälsan och det är vanligt att personer sökt 
för urinvägsinfektioner, allergiska symptom och ögonproblem. Den vanligaste orsaken till att ta 
kontakt är dock värk i mage och framför allt huvud.  
 
Stadsmissionshälsan har svårt att tillgodose behovet av vård eftersom de är beroende av den 
ordinarie sjukvården, vilken endast tar emot för akut vård. Vissa tillstånd, som exempelvis högt 
blodtryck, kräver uppföljning och vårdansvarig läkare och därför görs inget om det inte är väldigt 
allvarligt och akut. Under 2014 har ett flertal gravida kvinnor haft kontakt med 
Stadsmissionshälsan, vissa av dem kommer hit med en önskan om att få hjälp till abort. 
Graviditeter är inget kvinnorna talar med oss om. 
 
Ingen kan nekas akutsjukvård då de vistas i Sverige. Vissa personer har det ”blå kortet” d.v.s. 
EU-kortet som ger rätt till nödvändig vård vid sjukhus och läkarmottagningar som är anslutna till 
landets allmänna sjukvårdssystem. Det är vårdgivaren som bedömer vad som anses som 
nödvändig vård. Den vårdsökande betalar de patientavgifter som landets egna invånare betalar1. 
 

Om vi har det blå kortet går räkningen till Rumänien, då får vi räkningen att betala 
när vi kommer hem. Vi har ingen försäkring och då får vi betala allt. 
(Man 35 år)  

 
 
 

 
 
 

                                                           
1
 Försäkringskassan – Europeiska sjukförsäkringskortet 
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Av dem vi mött har många varit här i minst sex månader, vissa har varit här under flera år. De har 
erfarenheter av att det är svårt att få tillgång till vård, utan att kostnadsfrågan kommer upp och 
kan bli ett problem.  
 

Jag hade problem när jag sålde Faktum, föll ihop och fick åka ambulans. Jag kunde 
inte betala, då fick jag en räkning på 3600 kr. Jag tog med mig räkningen till 
Faktum, de hjälpte mig att skicka den till socialtjänsten, men socialtjänsten skickade 
tillbaka den till Faktum. Då blev jag så stressad att jag rev sönder räkningen. Nu 
vågar vi inte söka hjälp på akuten. 
(Man 45 år) 
 

Det blir problematiskt när personer dels omfattas av landstingens skyldighet att erbjuda vård 
samtidigt som det kan göras en bedömning att personens vistelse är tillfällig. Vad är tillfälligt? 
Veckor, månader eller år? Hur länge kan en person vistas tillfälligt i Sverige? 
 

 

Enligt 4 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ska landstinget erbjuda vård till 
personer som behöver omedelbar hälso- och sjukvård, när personen vistas inom 
landstinget även om personen inte är bosatt där. I SOU 2011:14 nämns att det i 
Sverige finns ett större antal EU/EES-medborgare med olika juridisk status. Dels 
de som har uppehållsrätt i Sverige och dels de som saknar uppehållsrätt i landet 
och som inte heller ansökt om uppehållstillstånd. Enligt utredningen är de 
sistnämnda att betrakta som papperslösa. Det finns särskilda bestämmelser för 
olika grupper och för de EU-medborgare som denna rapport avser finns dessa i 
lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige 
utan nödvändiga tillstånd. I 5§ står att lagen omfattar utlänningar som vistas i 
Sverige utan stöd av myndighetsbeslut eller författning. Lagen omfattar dock inte 
utlänningar vars vistelse i Sverige är avsedd att vara tillfällig. 
 
Källa: SOU 2011:48 – Vård efter behov på lika villkor – en mänsklig rättighet, betänkande av utredningen om vård för 
papperslösa 
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Arbete och försörjning 

Personerna söker sig till Sverige och andra västeuropeiska länder med målet att tjäna pengar och 
förhoppningen är att få ett arbete. Vi har träffat två unga män, båda har lärt sig svenska. Den ene 
har lärt sig det på diakonicentralen i Lund och den andre medan han arbetade i Norge. De här två 
männen, som är i 25 årsåldern, skiljer sig från de övriga vi träffat genom att de lärt sig svenska 
och den ene av dem har skrivit in sig på arbetsförmedlingen och fått samordningsnummer. De 
har ännu inte fått något arbete, de drömmer båda om att få studera här, de har ingenstans att bo. 
Kanske kan det vara så att de har kunnat avsätta tid till att lära sig svenska för att de ännu inte har 
barn att försörja i hemlandet. Andra vi har pratat med om att läsa svenska i Lund har inte sett det 
som en reell möjlighet. För att bli inskriven på Komvux och läsa SFI med studiebidrag krävs att 
du är folkbokförd i Sverige. Något som inte är möjligt om du är EU-medborgare utan egen 
försörjning.  
 

Vi skulle vilja gå i någon typ av skola och lära oss språket och kanske någon 
typ av yrkesutbildning, men vi kan inte avstå från det vi kan tjäna på att 
tigga under en dag. 
(Kvinna 35 år) 

 
Alla vi träffat är besvikna på att de inte fått något arbete i här i Sverige.  De säger att det finns 
personer som har fått jobb och att det är därför de tror att det är möjligt även för dem. 
 

Vi vet folk som har fått städjobb, eller hjälpt till att lyfta saker. Kanske bara 1-2 
dagar i veckan men ändå. Vi hoppas på jobb.   
(Kvinna 35 år) 
 
Vi har kommit för att få arbete, inte tigga. Vi är yrkesmän. Jag är chaufför, han 
har jobbat i byggbranschen och han är golvläggare. 
(Man 30 år) 
 
Jag kan jobba med allt, men jag har ingen utbildning. Jag har jobbat med att plocka 
frukt och grönsaker och städat. 
(Kvinna 30 år) 
 
Jag kan städa, sätta fint i ordning. Eller jobba på restaurang. Jag kan ta hand om 
en gamling eller en sjuk person. Tvätta henne och ta hand om henne. I Rumänien har 
jag jobbat i en kompottfabrik. Min man jobbade i ett stall och tog hand om hästar, 
hästuppfödning. 
(Kvinna 55 år) 
 

Det är svårt att förstå vilka regler som gäller för arbetssökande EU-medborgare. Flera av dem vi 
mött har upplevt svårigheter i kontakten med arbetsförmedlingen. Många har uppfattat att de 
behöver ett samordningsnummer från skatteverket för att få skriva in sig på arbetsförmedlingen. 
Detta stämmer inte. Enligt arbetsförmedlingens kundtjänst kan alla skriva in sig om de har pass 
eller annat ID med sig. Arbetsförmedlingen ska vid behov vara behjälpliga i kontakten med 
skatteverket för att rekvirera samordningsnummer. 
 

Vi var på arbetsförmedlingen. Men vi fick ingen rumänsk tolk, vi fick en spansk 
tolk. Vi fick ingen hjälp. Vi skickades hit och dit.  
(Man 40 år) 
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Eftersom det inte finns något arbete att få blir tiggeri ett sätt att tjäna pengar. Desto fler personer 
som kommer hit till Malmös gator och tigger desto mer irritation väcker det hos Malmöborna.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Om vi är många så blir folk trötta på det. I vintras var det lättare att få ihop pengar, 
folk med hjärta såg att vi frös och gav. Men egentligen har folk rätt – nu är det bra 
väder och vi skulle kunna arbeta istället. 
(Man 35 år) 

 
Vi har inte sett några indikationer på. I kontakt med polisen framkommer att de inte heller 
påträffat organiserat tiggeri. Vi kan inte helt utesluta organiserat tiggeri eller mänskohandel. Vi 
har ställt frågan till målgruppen huruvida det finns personer som tar pengar av det man tjänar 
ihop. 
 

”Inte oss. Vi är här familjen. Men jag har sett en sak i stan. En man /---/ som jag 
misstänker och vet att han betalar en del till en annan. Men jag vill inte blanda mig 
i, för det är farligt. /---/Han är hos någon, han är hyrd för att han ska skaffa 
pengar till någon annan. En stor del pengar. /---/ Polisen borde spana var han går. 
Jag tror han är kidnappad”. 
(Kvinna 60 år) 

 
Det vi kan uttala oss om är att majoriteten inte är utsatta för ligor/mäniskohandel utan är här för 
att de själva har tagit beslutet om att söka försörjning i annat EU-land. Däremot håller många 
ihop i mindre grupper, exempelvis släktingar eller vänner från hemlandet vilket kan vara en 
anledning till bilden av att dessa människor skulle vara utsatta för ligor. 
 
Vi har under kartläggningsarbetet försökt göra någon form av beräkning av antalet personer som 
tigger, men det är svårt då folk byter platser. Dessutom är det ett flertal olika personer som delar 
på samma tiggplats så att det under en dag kan vara ett antal personer på ett ställe. Hur många 
som delar vet vi inte eftersom vi då hade behövt observera samma platser under minst en dag. 
Det vi har sett är att det på de ställen vi passerar flera gånger per dag är att det kan vara upp till 
minst fyra-fem personer som delar tiggplats. Vi har i stället för att beräkna antal individer lagt 
fokus på att identifiera platser där personer sitter och tigger. I mer centrala delar av Malmö 
känner vi till 36 platser och i Malmös ytterområden 6 platser. Vi har haft kontakt med 
ordningsvakter och de informerar om att personer av säkerhetsskäl inte får sitta och tigga i direkt 
anslutning till de olika utgångarna, i övrigt har de inte fått några direktiv. 
 
Utöver tiggeri förekommer att man försörjer sig på att panta burkar eller sälja Faktum. De olika 
festivalerna som anordnas under sommarmånaderna i Malmö ses som en möjlighet att tjäna lite 
mer pengar. Eftersom många av EU-migranterna vill sälja tidningen blir det ett tryck på Faktum. 
Under tiden för den här kartläggningen var det stopp för nya försäljare.  
 

Jag säljer tidningen Faktum. Jag köper 10 stycken för 250 kr. Sen säljer jag dem 
och får 500 kr för dem. Jag och min bror handlar mat och den är dyr och sedan spar 
jag 250 till att köpa nya tidningar nästa dag. Det blir knappt något över efter att vi 

Tiggeri är inte straffbart eller otillåtet enligt svensk lag. Detta gäller även när det 
sker i former som kan beskrivas som organiserade, om man med organiserade 
menar att enskilda samordnar tiggeriet, bor, reser och lever tillsammans. Om det 
däremot handlar om att det organiseras av annan som tjänar pengar på det så är 
det människohandel som däremot är straffbart. 
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fixat mat och nya tidningar. Men det är svårt att sälja. Alla som köper, köper den i 
början av månaden. 
(Man 25 år) 

 
Vad gäller individ- och familjeomsorgen i de fem stadsområdena så visar det sig att det inte är 
många EU-medborgare som ansöker om hjälp via dem. De få som söker är företrädelsevis 
personer som har haft arbete och boende och därigenom har uppehållsrätt. Det som oftast har 
beviljats i dessa ärenden är återresa till hemlandet. Social jour har under 2014 haft 58 besök av 
personer från annat land inom EU. Majoriteten av dessa kommer från Rumänien. Det de ansöker 
om är arbete, boende och hemresa. Det flesta vi mött har inte tagit upp frågan om att få 
ekonomisk hjälp från socialtjänsten förutom just hemresepengar. 
 

Vi vet att vi inte kommer få någon socialhjälp eftersom vi är EU-medborgare. 
(Man 55 år) 

Föräldrar och barn 

Något som skedde under de två sista veckorna av kartläggningen var att kvinnorna började prata 
om sina barn. Föräldrar och barn är skilda åt under långa perioder. 
 

I Italien och Norge tar de våra barn om de kommer med. Vi är rädda att barnen 
blir omhändertagna när vi bor på marken och inte kan ta hand om dem. 
(Kvinna 30 år) 

 
Jag har fyra barn, jag vill att de ska komma hit och gå i skolan, att familjen får vara 
tillsammans. Fram till att problemet löser sig önskar vi att polisen inte jagar bort oss 
från platsen. Vi är medvetna om att problemet tar tid att lösa och vill bara ha en 
plats att sätta upp vårt tält. 
(Man 35 år) 
 
Vi var i Portugal där kunde vi jobba med jordgubbsodling och potatis och det gjorde 
vi i fem år. Vi fick anställningsavtal och bostad och barnen fick vara med. Men det 
var för dyrt att leva där. 
(Kvinna 35 år) 
 
Det går inte en dag utan att vi gråter. Ibland går det 2-3 veckor utan att vi har råd 
att ringa barnen. 
(Kvinna 25 år) 

 
Jag har en son som också var här, hans fru födde en son medan de var här. Mitt 
barnbarn föddes alltså här i Sverige. Han skickades tillbaka till Rumänien. Finns 
det ingen hjälp från Sverige? I Rumänien tar de inte emot honom. De säger att han 
är svensk och får bidrag från Sverige. Jag var med honom till sjukhus, akut. De tog 
inte emot honom. Jag fick köpa mediciner själv på apoteket istället. Han har inga 
rättigheter i Rumänien. Alla hans syskon går i skola men han får inte gå i skola. 
Han är 10 år nu, han skulle ha gått i 4:an eller 5:an. Han kan inte skriva eller 
läsa. I Tyskland finns barn som föds där och får hjälp i Rumänien sen. Är det inte 
så i Sverige? 
(Kvinna 60 år) 
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Bemötande 
Uppsökarverksamheten för vuxna får sedan hösten 2013 via Gatukontorets kundtjänst 
information om aktuella boplatser som de får kännedom om. I samband med det får vi också ta 
del i vad som står i informationen/klagomålen som de får in från privatpersoner. Tonen i dessa 
klagomål har under tiden förändrats och blivit allt hårdare. 
 

När man går i parken mellan X och X så är det fem tält placerade i parken bland 
buskarna. De syns knappt men det luktar illa och det är en obehaglig känsla när 
man går där och det är romer som tigger som bor där. Det finns sängar och tält. Ser 
det som en sanitär olägenhet. Det kan inte vara så att man som boende i området 
skall vara rädd och känna obehag. Ta bort tälten och rensa upp.  
Tack på förhand XX 

 
Men det finns samtidigt tecken på att Malmöbon reagerar på den sociala utsattheten och vill vara 
till hjälp. Stadsmissionen berättar att privatpersoner hör av sig till dem och undrar om de kan 
göra något för dem som sitter på gatorna och tigger. Det kan handla om att ta reda på om det 
finns någon plats där det är tillåtet att ställa husvagnen, var det finns möjlighet att ta en dusch och 
liknande. Det händer också att privatpersoner ringer till socialtjänstens mottagningar för att 
undersöka om det finns någon hjälp för de här personerna att söka. 
 
I samtalen med EU-medborgarna tar det lite tid innan de berättar hur de blir bemötta när de 
tigger.  
 

När vi tigger tittar folk nedsättande. Jag mår dåligt, dåligt. Jag vill gråta. Jag vill dö 
på platsen av skam. Några ger några kronor, andra säger att vi ska skickas 
tillbaka. Jag har inga pengar till kläder som barnen ska ha i skolan. 
(Kvinna 25) 

EU-medborgares rättigheter 
Fri rörlighet inom EU- och EES-länderna är en av EU:s grundprinciper som innebär att 
medborgare i dessa länder och deras familjemedlemmar bland annat har rätt att arbeta, etablera 
sig eller tillhandahålla sina tjänster i en annan medlemsstat. För en vistelse i högst tre månader 
krävs det endast att personen kan identifiera sig med giltigt pass eller legitimation samt att de inte 
utgör en orimlig belastning för biståndssystemet enligt socialtjänstlagen. Det finns inga riktlinjer 
för vad som är ”orimlig belastning”.  
 
För att få uppehållsrätt i mer än tre månader ska personen ha en anställning, vara egenföretagare, 
studerande eller på annat sätt ha tillräckliga tillgångar att försörja sig och en heltäckande 
sjukförsäkring. Eller vara arbetssökande med en verklig möjlighet att få arbete. Vad som räknas 
som verklig möjlighet är en bedömningsfråga. Många i gruppen som omfattas av denna förstudie 
saknar både arbete och i dagsläget också en verklig möjlighet att få arbete. Därför är det inte 
sannolikt att den här gruppen kan få uppehållsrätt under längre tid än tre månader. 
 
Den som uppfyller kraven för uppehållsrätt har också rätt till likabehandling. Alla beslut sker 
efter ansökan och en individuell bedömning av sökandes behov. Kommunen är skyldig att lämna 
bistånd om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. För personer som inte är bosatta i Sverige 
är det vistelsekommunen som har biståndsansvar. För utländska medborgare som ej är bosatta 
ansvarar, enligt Regeringsrättens praxis (RÅ 1995 ref 70), vistelsekommunen endast för akuta 
insatser, det vill säga nöd.  
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Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för barn och därmed ett ansvar att försäkra sig om att det 
inte finns barn som far illa.  Alla barn har alltid rätt till likabehandling den tid de vistas i Sverige. 
 
En del i socialtjänstens bedömning är att se om behovet kan tillgodoses på annat sätt, vilket skulle 
kunna vara att aktuell ambassad är behjälpliga. Enligt regelverket behöver en ambassad bara 
hjälpa till med att bekosta hemresor, om det finns personer i hemlandet som deponerar aktuell 
summa på exempelvis utrikesdepartement.  

Konsekvenser för andra socialt utsatta grupper och verksamheter  

Eftersom det inte finns några insatser/hjälp att få för EU-medborgare som vistas här söker de sig 
till de insatser som inte kräver bistånd från socialtjänsten. Det vill säga Träffpunkt Värnan, Café 
Fisken, Stadsmissionen och i viss mån Uppsökare för vuxna. Dessa verksamheter riktar sig till 
dem som är mest utsatta i samhället och som har få resurser att göra sig hörda. När många EU-
medborgare söker sig till de här verksamheterna väcker det konflikter mellan dem och de 
ordinarie besökarna. Det förekommer rasistiska uttalanden från andra besökare som att det är 
skitigare på toaletterna, att personerna luktar och att de sprider sjukdomar. EU-medborgarna som 
vistas i Malmö har behov av de här verksamheterna och kommer därmed att fortsätta ta deras 
resurser i anspråk. Det är resurser som idag tas från verksamheternas ordinarie uppdrag och 
målgrupp, något det måste finnas en beredskap för.  

Arbetet med EU-medborgares situation i andra städer i Sverige 
Vi har under studien varit i kontakt med verksamheter på andra orter i landet för att få en bild av 
hur de gjort när det gäller den här målgruppen. Utifrån vår närhet till Köpenhamn har vi också 
tittat lite på vad som finns där. Nedan redovisas kort kring de verksamheter vi kommit i kontakt 
med. Vi är väl medvetna om att det finns betydligt fler aktörer som har kontakt med målgruppen 
och som erbjuder olika former av stöd, både i Stockholm, Göteborg och på andra orter. Att mer 
noggrant undersöka och ta del av vad som gjorts på andra håll ser vi dock som ett nästa steg om 
man beslutar sig för att skapa verksamheter i Malmö för den här målgruppen.  
 
Vad gäller Stockholm och Göteborg har de kommit längre än Malmö i att möta upp basbehoven 
hos bostadslösa och arbetssökande EU-migranter. Detta genom olika samarbeten mellan 
kommun och frivilligorganisationer, inte minst Stadsmissionens verksamhet Crossroads. 

Stockholm – Crossroads 

Erbjuder individuella handlingsplaner, olika kurser och svensk samhällsinformation men också 

mat, värme och vila. Personalen på Crossroads kallas EU-vägledare och erbjuder individuella 

handlingsplaner och kan förmedla kontakt till både svenska och europeiska organisationer och 

myndigheter, arbetsgivare, bostadsvärdar och vårdgivare. 

 

Besökare får också information om sina rättigheter och skyldigheter som EU-medborgare i 

Sverige och erbjuds kostnadsfri frukost, lunch, dusch, möjligheter till tvätt och klädbyte. 

På Crossroads arbetar dessutom många frivilliga som gemensamt talar ca 12 europeiska språk. 

Frivilliga jurister och psykologer arbetar också i verksamheten för att ge råd och stöd. 

Crossroads drivs och finansieras av Stockholms Stadsmission i samarbete med 

Arbetsförmedlingen, Europeiska Socialfonden, Frälsningsarmén och Stockholms stad. 

Citykyrkan, Läkare i världen, Ny Gemenskap, Röda Korset och S:ta Clara kyrka samarbetar också 

med projektet. 
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Göteborg – Crossroads  

Huvuduppgiften med centret är att få ut samhällsinformation och därmed motverka ett 
ekonomiskt och socialt utestängande. Centret erbjuder en personlig service på den hjälpsökandes 
hemspråk, förmedling av kontakt med offentliga myndigheter och ideella organisationer. 
Crossroads har ingen egen övernattning, men tillgång till några bäddar på Gatljuset. 
 
En annan uppgift är även att sammanställa och förmedla kunskap till lokal, nationell och 
europeisk nivå. Centret drivs i samarbete med andra aktörer. I dagsläget är en kontakt med 
Arbetsförmedlingen och socialjouren etablerad. Centret ska även ge möjlighet till ett visst 
basbehovsstöd, samt i förlängningen bidra med kompetenshöjande aktiviteter som till exempel 
volontärledda språkkurser. Likaså ska Crossroads Göteborg hjälpa till vid önskemål om 
hemvändande. 

Lund 

Här finns Diakonicentralen dit EU-medborgare vänder sig för att få tillgång till dusch, frukost, 
klädbyte och tvätt av kläder. Diakonicentralen har startat upp ett samarbetsprojekt med Kreativa 
Lund där de försöker skapa förutsättningar i näringslivet för EU-migranter. Verksamheten 
erbjuder även kurs i svenska 2 ggr i veckan. Diakonicentralen är intresserad av kunskapsutbyte 
och samarbete med Malmö.  

Köpenhamn 

Det har inte varit enkelt att hitta verksamheter/organisationer i Köpenhamn som vänder sig till 
denna målgrupp. Något som eventuellt kan förklaras av den danska lagstiftningen. Det är bland 
annat enligt dansk sociallag förbjudet för kommuner och frivilligorganisationer att erbjuda hjälp 
till personer som saknar danskt personnummer.  
 
Vi har dock kommit i kontakt med en frivilligorganisation som vänder sig till hemlösa EU-
medborgare. Verksamheten har öppet för besökare tre dagar i veckan, varav en kvällstid och man 
har två heltidsanställda. Rådgivningen utförs av frivilliga med relevant utbildning så som jurister 
och socialarbetare. Verksamheten vill stödja EU-medborgare så att de kan navigera i det danska 
samhället. Frivilliga med relevanta språkkunskaper är också knutna till verksamheten och andra 
verksamheter som kommer i kontakt med EU-medborgare kan ta hjälp av detta ”tolk-nätverk” 
vid behov. 

Vad kan vi göra i Malmö? 
När det gäller arbetet med den här gruppen av EU-medborgare och sannolikt även andra inte 
fullt lika socialt utsatta grupper kan vi konstatera att en sådan här kartläggning inte på något sätt 
kan ge tillräckligt med svar. Det finns frågor som vi måste arbeta vidare med men det är också 
tydligt att vi inte bara kan kartlägga. Under tiden behöver vi också möta upp behoven. 
 
Vi kan se att både problemen och lösningarna ligger på olika nivåer. Det handlar om hur det ser 
ut i hemländerna, möjlighet till försörjning, rasism och diskriminering. Stora frågor som behöver 
behandlas på EU-nivå. Insatser för EU-medborgare skiljer sig mellan städer och regioner i 
Sverige, här behöver det tas ett samlat grepp på nationell nivå. Men vi har också ett lokalt 
problem och ett lokalt ansvar. De här personerna finns i Malmö och de har behov som inte 
tillgodoses. Det har skett en ökning och det finns idag inte något som talar för att denna ökning 
skulle avta. Därför behöver det tas beslut kring vad som kan göras här och nu.  
 
Så för att återgå till frågan – Hur ska Malmö Stad förhålla sig till denna sociala utsatthet? 
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