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Kommunstyrelsen

Ansökan om samverkansmedel till planering av Cross-Road i Uppsala
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att avslå Uppsala Stadsmission ansökan om bidrag för projektering av en öppen verksamhet
för hemlösa EU-medborgare,
att ge kommunledningskontoret i uppdrag att tillsammans med berörda kontor utreda och
belysa kommunens ansvar för såväl information som tillfälliga hjälpinsatser gentemot socialt
utsatta EU-medborgare, samt
att besvara ansökan enligt bilaga 1.
Ärendet
Uppsala Stadsmission har den 27 januari 2014 inkommit med en ansökan om projektmedel
om 72 000 kronor för att projektera en öppen verksamhet för EU-medborgare som vistas i
Uppsala samt tredjelandsmedborgare med permanent uppehållstillstånd i annat EU-land. Det
är individer som uppehåller sig i Uppsala och är hemlösa och/eller arbetssökande och saknar
egen försörjning som åsyftas (bilaga 2).
Stadsmissionen föreslår ett innehåll som liknar det upplägg som finns för sk crossroads i
andra svenska städer; det vill säga att erbjuda stöd som mat, värme och kläder samt
information och rådgivning för att individen ska kunna fatta beslut om att fortsätta försöka
etablera sig i Uppsala alternativt om hemvändande.
Förstudien handlar om att samla in information från andra städers erfarenheter och i
samarbete med aktiva organisationer och Uppsala kommun koordinera och ge förslag på
bland annat metod och bemanning.
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Föredragning
Behov av övernattning och någon form av dagcentral för migrerande EU-medborgare i
Uppsala har uppmärksammats av såväl kommunen som den idéburna sektorn. För att bistå de
mest utsatta och klara den mest akuta situationen under denna vinter har två projekt om
härbärgen med dusch- och tvättmöjligheter beviljats medel.
I Stockholm bedriver Stockholms Stadsmission i samarbete med Arbetsförmedlingen,
Europeiska Socialfonden , Frälsningsarmén och Stockholms stad mfl en råd- och
stödverksamhet för människor från andra EU-länder som lever i fattigdom eller hemlöshet i
Stockholm sedan 2011. Verksamheten kallas Crossroads.
Verksamheten erbjuder basbehovsstöd, information om EU-migranters rättigheter och
skyldigheter, kompetenshöjande insatser och förmedling av kontakt till andra organisationer,
myndigheter och företag. Där arbetar både personal och frivilliga och förutom ovanstående
erbjuds även fotterapi och service av frisör och jurister mm.
Göteborg har valt ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan stadens Sociala
resursförvaltning, Bräcke Diakoni, Frälsningsarmén och Göteborgs kyrkliga Stadsmission.
Överenskommelsen rör insatser till migrerande EU-medborgare under vintern 2013-2014. De
erbjuder övernattningsplatser och dagcentral. På dagcentralen erbjuds de besökande kaffe,
smörgåsar och lunch till lågt pris samt möjlighet att duscha och tvätta kläder.
I Linköping har Stadsmissionen av kommunen fått i uppdrag att undersöka behovet av
insatser för att senare ta ställning till fortsatta aktiviteter. Uppdraget gäller under ett halvår
och innebär dessutom en del aktiviteter. De driver också ett härbärge i staden och har hittills
ingen erfarenhet av barn i sammanhanget.
Ovanstående information kan sammanfatta situationen i Sverige för hemlösa EU-medborgare,
det vill säga det görs insatser efter lokala förutsättningar och erfarenheter. Situationen är
relativt ny och samarbeten och insatser formas efter de behov som respektive stad har, utifrån
den kunskap kommunen och ideell sektor har idag. Det är dock värdefullt att samla andras
erfarenheter för att finna lämpliga insatser för Uppsalas del.
Sedan något eller några år har ekonomiskt utsatta EU-medborgare sökt sig till Uppsala och
antalet har, enligt exempelvis Stadsmission i Uppsala, ökat det senaste året. Det finns ingen
information som tyder på att antalet framöver ska minska varför EU-migranternas utsatta
situation kan komma att bestå. Ärendet har varit föremål för en gemensam beredning och
förslaget är att kommunledningskontoret ges uppdraget att tillsammans med kontoret för barn,
ungdom och arbetsmarknads samt kontoret för hälsa, vård och omsorg, utreda och belysa
såväl kommunens ansvar för information som för akuta hjälpinsatser. I uppdraget ingår
samverkan med ideell sektor kring behov, erfarenheter och idéer. Utredningens syfte är att
utgöra ett underlag för beslut om eventuellt kommande insatser.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att kommunstyrelsen avslå Stadsmissionens ansökan.
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Ekonomiska konsekvenser
Utredningsarbetet sker inom ordinarie budget.

Kommunledningskontoret

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Jan Holmlund
Tf direktör

Kontoret för hälsa, vård och omsorg

Inga-Lill Björklund
Direktör
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Uppsala Stadsmission
Samaritergränd 2
753 19 Uppsala

Ansökan om samverkansmedel till planering av Cross-Road i Uppsala
Kommunstyrelsen har idag beslutat att avslå er ansökan om att projektera en öppen
verksamhet för hemlösa EU-medborgare.
Kommunstyrelsen har istället gett kommunledningskontoret i uppdrag att tillsammans med
kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad och kontoret för hälsa, vård och omsorg, utreda
och belysa kommunens ansvar för såväl information som tillfälliga hjälpinsatser. Vi önskar
samverka med ideell sektor för bästa möjliga resultat. Utredningen syftar till att utgöra ett
beslutsunderlag för framtida beslut om eventuella insatser.
Vi hoppas att ni vill delta i ovanstående samverkan!

Kommunstyrelsen

Fredrik Ahlstedt
Ordförande

Astrid Anker
Sekreterare
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Uppsala kommun
Kommunledningskontoret
Monika Lagerkvist
Vaksalagatan I 5
753 75 Uppsala

Ansökan om s a m v e r k a n s m e d e l till planering av C r o s s Road i
Uppsala
Uppsala Stadsmission ansöker härmed om projektmedel för att projektera en
öppen verksamhet för EU-medborgare som vistas i Uppsala. Målet är att
kunna starta verksamheten under maj 2014.

Syfte
Att erbjuda stöd till den växande grupp personer som lever i total utsatthet och som
ingen annan lokal aktör förmår hjälpa.

Målgrupp

EU-medborgare samt tredjelandsmedborgare med permanent uppehållstillstånd i
annat EU-land. Det är individer som uppehåller sig i Linköping och är hemlösa
och/eller arbetssökande och saknar försörjning.

Metoder
Att erbjuda basbehovsstöd som mat, värme och kläder. Att erbjuda information och
rådgivning för att individen ska kunna fatta kvalificerade beslut om att fortsätta
försöka etablera sig i Uppsala alternativt om hemvändande.

Mer information
För närmare beskrivning av konceptet Crossroad, se http://stockholmcrossroads.se.
För närmare beskrivning av vinternatt, se http://www.stadsmissionen.se/Pressopinionl /Press-arkiv/Pressmeddelanden/Projekt-Vinternatt—nattloqi-for-hemlosaEU-miqranter/,

Förstudiens innehåll
Ta del av konkreta erfarenheter från övriga Cross Road i Sverige.
I samarbete med befintliga aktiva organisationer och kommun i Uppsala koordinera
Cross Road med övriga insatser.
Leta lämplig lokal.
Ge förslag till metod, öppethållande, bemanning mm.
Skriva projektansökan om samverkansprojektet Cross Road

Ekonomi
50 % t j ä n s t i 2 m å n a d e r
Tel, data, a d m i n i s t r a t i o n
Resor, s t u d i e b e s ö k f ö r tre personer

52 0 0 0 kr
8 0 0 0 kr
1 2 0 0 0 kr

Summa

72 000 kr

Organisationsuppgifter
Ideell förening; Uppsala Stadsmission
Organisationsnummer: 802464-0065
Bankkonto: pg 633482-5, bg 841-7446
Postadress: Samaritergränd 2, 753 19, Uppsala
Kontaktpersoner: Margaretha S Paras, 018 56 40 1 5,
marqaretha.s, paras@uppsalastadsmission.se
Lennart Lindgren, 018 56 4003, lennart.lindqren@uppsalastadsmission.se

Uppsala Stadsmission Samaritergränd 2,753 19 Uppsala, tel. 018-56 40 21
info@uppsalastadsmission.se | www.uppsalastadsmission.se | pg 90 02 82-5, bg 900-2825

