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Överenskommelse med Uppsala Stadsmission om 
verksamhetsbidrag för dagcentret Crossroads under perioden 
2017-01-01 – 2017-12-31 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att bevilja Uppsala Stadsmisson 1 350 000 kronor för driften av dagcentret Crossroads under 
perioden 2017-01-01 – 2017-12-31.  
 
att godkänna förslag till överenskommelse med Uppsala Stadsmission  
 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att ansvara för driften av ett dagcenter 
för socialt utsatta EU-medborgare. Uppsala Stadsmission startade verksamheten Crossroads i 
samverkan med Uppsala kommun 2014. Verksamhet har sedan oktober 2014 varit igång 
under hela året och drivits med delfinansiering från Uppsala kommun. Verksamheten riktar 
sig till socialt utsatta EU-medborgare och till tredjelandsmedborgare. Crossroads erbjuder 
tillgång till dusch och tvätt och hjälp med andra praktiska saker. Man serverar även en frukost 
varje dag. Verksamheten har möjlighet till individuellt stöd och samhällsinformation.  
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 25 maj 2016 uppdra till socialnämnden att ansvara för 
driften av ett dagcenter för socialt utsatta EU-medborgare. Dagcentret ska drivas året runt och 
med inriktningen att vara en hjälp till självhjälp och ha fokus på socialt arbete med ett särskilt 
barnperspektiv.  
Socialnämnden beslutade den 22 juni 2016 att anta en handlingsplan för arbetet med socialt 
utsatta EU-medborgare. I handlingsplanen anges att samarbetet med Uppsala stadsmission om 
dagcentret Crossroads ska fortsätt och fördjupas. Insatser för medföljande barn ska utvecklas.  
Verksamhetsbidraget från socialnämnden är en delfinansiering av verksamheten enligt 
redovisning från Uppsala Stadsmission. I jämförelse med 2016 är bidraget en ökning med 



100 000 kr utifrån ökade lokalkostnader samt uppdraget från socialnämnden att utveckla en 
barnverksamhet inom Crossroads.  
 
Crossroads 
Dagcentret Crossroads har varit igång sedan november 2014 och riktar sig till socialt utsatta 
EU-medborgare och tredjelandsmedborgare. Tredjelandsmedborgare är personer som har 
uppehållstillstånd i annat EU-land men som är medborgare i ett land utanför EU. Majoriteten 
av besökarna på Crossroads är romer från Rumänien. Barn i sällskap med sina föräldrar är 
välkomna till verksamheten. De flesta barn som kommer dit är under 6 år, under det senaste 
halvåret har endast två barn varit över 6 år, av sammanlagt 114 barn. Totalt har 1694 personer 
besökt Crossroads under perioden augusti till november. Uppsala stadsmission har sedan man 
startade Crossroads jobbat med att hitta formerna för verksamheten. Hjälp med basbehov är 
det grundläggande för verksamheten, därutöver vill man ge individuellt stöd som stärker den 
enskildes förmåga att förändra sin situation. I det finns en motsättning eftersom många av 
besökarna är i Sverige för att tjäna pengar genom tiggeri och därefter återvända till hemlandet. 
På Crossroads jobbar man med att inspirera till en förändring och ge möjligheterna att 
förändra sin situation. De nya lokalerna som verksamheten flyttade till i augusti ger 
möjligheter till ett bättre möte med målgruppen och att utveckla verksamheten, bl.a. med ett 
rum för barnen.  
 
Bedömning 
Uppsala Stadsmission driver verksamheten Crossroads med stort engagemang. För att hjälpa 
målgrupper söker man nya vägar och utvecklar verksamheten. Man har inlett ett samarbete 
med föreningen Läkare i världen för att erbjuda hälso- och sjukvård till gruppen. Man jobbar 
också med ett arbetslivsprojekt och man har samarbete med hjälporganisationer i Rumänien. 
Man har uppmärksammat kvinnornas utsatta situation och man har ett tydligt barnperspektiv. 
Höjning av ersättningen för 2017 i jämförelse med 2016, 100 000 kr, är motiverad utifrån 
högre lokalkostnader och en satsning på en barninriktad verksamhet.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kommunbidraget till socialnämnden för riktade satsningar avseende målgruppen uppgår till 
3,3 milj kr för 2017. Därutöver är 1,2 milj kr för pågående insatser inkluderade i 
kommunbidraget. Med uppräkning så uppgår kommunbidrag för målgruppen till 4,573 milj 
kr. Kostnaden för härbärget med lokaler är enligt förslag 2 519 000 kr. Med ersättningen till 
Uppsala Stadsmission för driften av Crossroads så blir totalkostnaden 3 869 000 kr. Till det 
kommer kostnader för sophämtning och andra tillfälliga kostnader för avseende härbärget. 
 
 
Socialförvaltningen 
 
 
 
Torsten Sjöström 
Tf direktör 
 



Överenskommelse om verksamhetsbidrag till Uppsala Stadsmission för 
drift av dagcentret Crossroads under perioden 2017-01-01 – 2017-12-31 
 
 
 
1. Bakgrund 
Uppsala Stadsmission startade dagcentret Crossroads i november 2014 mot bakgrund av det 
stora antalet utsatta EU-medborgare som sökte hjälp vid Uppsala Stadsmissions andra 
verksamheter. Uppsala Stadsmission bedömde att man behövde skapa en riktad verksamhet 
utifrån de behov som man såg hos målgruppen. I samverkan med Uppsala kommun startades 
Crossroads som ett projekt. Inledningsvis var verksamheten öppen endast under 
vintermånaderna men utökades snart med ett öppethållande året runt. Crossroads riktar sig till 
EU-medborgare och tredjelandsmedborgare som uppehåller sig kortare tid i Sverige eller som 
söker jobb. Målgruppen har inte rätt till hjälp enligt socialtjänstlagen med socialbidrag. 
Verksamheten har startats för att hjälpa gruppen med akuta insatser för att förhindra nöd. 
Crossroads och härbärget för socialt utsatta EU-medborgare är det viktigaste stödet för 
målgruppen inom Uppsala kommun.  
2016-05-25 beslutade kommunstyrelsen att uppdra till socialnämnden att ansvara för driften 
av ett dagcenter och ett härbärge för målgruppen året runt. Socialnämnden har med denna 
överenskommelse beslutat att i samverkan med Uppsala Stadsmission driva dagcentret 
Crossroads i enlighet med kommunstyrelsens beslut.  
 
2. Syfte med överenskommelsen 
Socialnämnden har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att ansvara för driften av ett dagcenter 
för socialt utsatta EU-medborgare. Uppsala Stadsmission startade verksamheten Crossroads i 
samverkan med Uppsala kommun 2014. Verksamhet har sedan oktober 2014 varit igång 
under hela året och drivits med delfinansiering från Uppsala kommun. Kommunen har ansvar 
enligt socialtjänstlagen för akuta insatser för att undvika nöd. Uppsala stadsmission är inte 
begränsade av kommunallagen eller socialtjänstlagen för utformningen av sin verksamhet.  
Med överenskommelsen förtydligas vad som är uppdraget från kommunen respektive vad 
som är föreningens eget val av verksamhet. 
 
3. Parter 
Uppsala kommun 
Socialnämnden  
Organisationsnummer: 212000-3005 
 
Uppsala Stadsmission 
Organisationsnummer: 802464-0065 
 
 
4. Innehållet i överenskommelsen mellan Uppsala kommun och Uppsala Stadsmission 

avseende dagcentret Crossroads 
Uppsala Stadsmission åtar sig att driva ett dagcenter för socialt utsatta EU-medborgare och 
tredjelandsmedborgare på de grunder som socialnämnden och föreningen gemensamt 
bestämmer. Verksamheten ska erbjuda hjälp med vissa basbehov såsom möjlighet att duscha 
och sköta sin hygien samt att tvätta sina kläder. En bättre frukost ska erbjudas besökarna. För 
barn som i sällskap med sina föräldrar besöker verksamheten ska det finnas ett utrymme för 
lek och läsning av barnböcker. Crossroads ska erbjuda individuellt stöd med 
samhällsinformation och rådgivning om vart man kan vända sig för att få hjälp.  



 
5. Målgrupp 
Målgruppen för härbärget är socialt utsatta EU-medborgare samt tredjelandsmedborgare som 
vistas i Uppsala och som söker hjälp hos verksamheten. Barn som besöker verksamheten ska 
göra det i sällskap med sina föräldrar.   
 
6. Värdegrund 
Verksamheten ska utformas i dialog mellan föreningen Uppsala stadsmission och 
socialnämnden som två likvärdiga parter. Dialogen mellan parterna ska präglas av öppenhet 
och transparens och syfta till att utveckla relationen och förbättra respektive parts arbete.  
Uppsala stadsmission ansvarar för att besökarna får ett bra bemötande med respekt för alla 
människors lika värde. Viktiga principer för verksamheten ska vara:  
Varje människa har frihet, förmåga och ansvar att själv bestämma över sitt liv.  
Varje människa ska bemötas med respekt för integritet och självbestämmande.  
Varje människa har förmåga till en positiv förändring. 
 
7. Barnperspektiv 
Crossroads ska erbjuda en möjlighet till lek och pedagogisk stimulans för barn som besöker 
verksamheten i sällskap med sina barn. Barn får inte lämnas utan sina föräldrar i 
verksamheten. Föräldrarna har ansvaret för omvårdnaden om sitt barn. Om det finns en oro 
för att barnet far illa så ska en anmälan till socialtjänstens mottagning för barn och unga göras.  
  
8. Rutiner för att undvika hot och våld 
Uppsala stadsmission ska se till så att verksamheten har rutiner för hur situationer med 
konflikter eller hot och våld ska undvikas för personalens och besökarnas säkerhet.  
 
9. Samverkan 
Parterna ska fortlöpande samverka om verksamheten genom regelbundna dialogmöten. Vid 
dessa möten ges möjlighet till kunskapsutbyte samt en dialog om samarbetet. Vid 
dialogmötena deltar även representanter från verksamheter i kommunen som möter socialt 
utsatta EU-medborgare. Socialnämndens kontaktperson ansvarar för att kalla till dialogmöten, 
minst fyra gånger per år.    
 
10. Ekonomisk ersättning 
Uppsala Stadsmission erhåller ett bidrag från Uppsala kommun med 1 350 000 för perioden 
2017-01-01 – 2017-12-31.  
 
11. Uppföljning 
Uppsala Stadsmission upprättar en verksamhetsplan för Crossroads och en budget inför 
verksamhetsåret. Vid årets slut upprättas en årsberättelse med uppföljning av 
verksamhetsplanen med ekonomiskt utfall.  
Uppsala Stadsmission skickar kvartalsvis in deltagarstatistik till socialnämnden enligt en 
gemensamt utformad mall.  
 
12. Period för överenskommelsen 
Överenskommelsen avser perioden 2017-01-01 – 2017-12-31. Ett ömsesidigt 
ställningstagande till fortsatt samverkan ska tas sex månader innan överenskommelsen 
upphör.  
 
 



13. Skäl för förändring i överenskommelsen  
Om betydande avvikelser sker i verksamheten och budget ska parterna innan förändringarna 
genomförs föra en dialog och vara överens om förändringarna.  
 
14. Kontaktpersoner 
För Uppsala Stadsmission:  
Kristina Göranzon, föreståndare Crossroads 
Telefon: 0761458010 
e-post: Kristina.goranzon@uppsalastadsmission.se 
 
För socialnämnden: 
Ulf Eiderbrant 
Telefon: 018-7278622 
e-post: ulf.eiderbrant@uppsala.se 
 
 
15. Underskrifter 
Denna överenskommelse är upprättad i två likalydande exemplar där båda parter har var sitt 
exemplar.  
 
 
Uppsala 2016-   Uppsala 2016- 
 
 
För socialnämnden    För Uppsala Stadsmission 
 
 
 
Ingrid Burman   Margareta S Paras,  
Ordförande    verksamhetschef 
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