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Ansökan om verksamhetsbidrag Crossroads 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att bevilja Uppsala Stadsmisson 1 000 000 kronor för driften av dagcentret Crossroads under 
perioden 2018-01-01 – 2018-12-31. 
 
 
Sammanfattning 
Uppsala stadsmission har ansökt om 1,8 miljoner kronor i bidrag till dagcentret Crossroads 
för perioden 2018-01-01 – 2018-12-31. Crossroads riktar sig till socialt utsatta EU-
medborgare som vistas tillfälligt i Sverige. Crossroads ska erbjuda akuta stödinsatser för att 
förhindra att människor ur målgruppen lider nöd. Uppsala stadsmission har drivit dagcentret 
Crossroads sedan november 2014 i samverkan med Uppsala kommun. Uppsala stadsmission 
föreslår en utökning av verksamheten och en ökad satsning på arbetsmarknadsinriktade 
insatser. Förvaltningen gör bedömningen att arbetsmarknadsinriktade insatser inte fyller ett 
behov för gruppen. Mot bakgrund av den senaste tidens utveckling med en minskad 
efterfrågan av akuta nödinsatser så föreslår förvaltningen en minskning bidraget för 2018 i 
jämförelse med 2017.  
 
Ärendet 
Ansökan från Uppsala stadsmission om 1,8 miljoner kronor i bidrag till dagcentret Crossroads 
för 2018. Kommunstyrelsen beslutade i juni 2016 att uppdra till socialnämnden att ansvara för 
driften av en dagverksamhet för socialt utsatta EU-medborgare så länge som behovet finns. 
Dagverksamheten ingår som en del i kommunens stöd för utsatta EU-medborgare. Övriga 
delar som socialnämnden ansvar för är härbärget och uppsökande verksamhet.  
 
Föredragning 
Crossroads besöks dagligen av 30-60 personer. En större andel av besökarna är män. Ett 
mindre antal barn och ungdomar har besökt verksamheten under året i sällskap med sina 
föräldrar. Besökarna är framförallt romer från Rumänien, men det också vanligt att s.k. 
tredjelandsmedborgare besöker verksamheten. Uppsala stadsmission har gjort upprepade 
försök med att stödja målgruppen med arbetlivsinriktade insatser, t.ex. under parollen ”EU-



migranter som resurs”. Trots att insatserna har gett ett begränsat resultat så är det ett arbete 
som man från stadsmissionen vill fortsätta att satsa på. Därför föreslår man också i ansökan 
om en utökning av det arbetslivsinriktade arbetet med en personalförstärkning med en 
halvtidstjänst och ansöker om en förstärkning av verksamhetsbidraget till 1,8 milj kr.  
 
Det hälsoinriktade arbetet är en viktig del av det individuella stödet på Crossroads. Under året 
har föreningen Läkare i världen varit en viktig samarbetspart för det hälsorinriktade arbetet 
med bl.a. information och hälsosamtal.  
 
Uppsala Stadsmission hyr idag lokalerna på Seminariegatan 32 av I-hus för dagcentret 
Crossroads. Hyresavtalet löper ut 2018-06-30 och enligt uppgift från I-hus så planeras ingen 
förlängning eftersom fastigheten ska rivas.  
 
Förvaltningen gör en annan bedömning än Uppsala stadsmission om behovet av 
arbetslivsinriktade insatser. Kunskapen om målgruppens situation och anledning till att de 
söker till Sverige har ökat sedan kommunen inledde stödinsatser för gruppen för några år 
sedan. Sveriges samarbete med Bulgarien och Rumänien har bidragit till att förbättra bilden 
tillsammans med det arbete som görs lokalt i Uppsala. Den bild som polisen beskriver med 
kriminalitet och människors utsatthet kopplat till tiggeriet är bekymmersam. Det har visat sig 
vara få av dem som besöker Uppsala som har för avsikt att stanna här och arbeta här.  
Förvaltningen föreslår en inriktning mot att samordna dagcentret med härbärget och att 
minska insatserna för målgruppen. Nämndens fortsatta inriktning bör vara akut nödhjälp och 
att säkerställa att medföljande barn inte far illa. Dagcentret föreslås få verksamhetsbidrag med 
1 000 000 kr för 2018. Vilket avser 675 tkr under det första halvåret och 325 tkr under det 
andra halvåret.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2016 om riktade insatser till socialt utsatta EU-medborgare och 
uppdrog till socialnämnden att ansvara för driften av ett härbärge och ett dagcenter öppet året 
runt samt en uppsökande verksamhet gentemot barnfamiljer. Kommunbidraget för insatserna 
uppgick under 2017 till 4 500 tkr. 
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Överenskommelse om verksamhetsbidrag till Uppsala Stadsmission för 
drift av dagcentret Crossroads under perioden 2018-01-01 – 2018-12-31 
 
 
 
1. Bakgrund 
Uppsala stadsmission driver sedan 2014 verksamheten Crossroads för socialt utsatta EU-
medborgare som vistas i Uppsala. Crossroads har lokaler på Seminariegatan 32. 
Uppsala stadsmission har sedan starten en samverkan med Uppsala kommun med en dialog 
om innehåll och utformning av verksamheten. Insatserna på Crossroads är inriktade mot akuta 
behov och för att förhindra nöd. Sedan starten har verksamheten vid Crossroads även haft en 
inriktning med rådgivning och samhällsinformation samt stöd till personer som söker arbete 
aktivt för att kunna stanna i Sverige.  
 
Socialnämnden ansvarar på kommunstyrelsens uppdrag för att det i Uppsala kommun drivs ett 
dagcenter med stöd till socialt utsatta EU-medborgare. Verksamheten ska erbjuda hjälp till 
självhjälp och samhällsinformation. Särskild uppmärksamhet ska riktas mot medföljande 
barn.  
 
2. Syfte med överenskommelsen 
Socialnämnden lämnar i enlighet med denna överenskommelse bidrag till Uppsala 
stadsmission för att driva dagcentret Crossroads. Med verksamhetsbidraget är knutet 
förväntningar om innehåll i verksamheten i enlighet med denna överenskommelse.  
 
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 en dagverksamhet för socialt utsatta EU-medborgare 
och tredjelandsmedborgare på de grunder som socialnämnden och föreningen gemensamt 
bestämmer. Innehållet i dagverksamheten ska vara hjälp till målgruppen med basbehov såsom 
en enklare måltid och att sköta sin hygien. Verksamheten ska samverka med andra 
verksamheter i Uppsala som arbetar med stöd till målgruppen: härbärget, socialförvaltningens 
uppsökare och polisen.  
 
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 
Uppsala stadsmission ansvarar för att besökarna får ett bra bemötande med respekt för alla 
människors lika värde.  



7. Barnperspektiv 
Barn som besöker verksamheten ska göra det i sällskap med sina föräldrar. Verksamheten ska 
säkerställa att medföljande vuxna är barnets föräldrar. Barn är personer som är under 18 år 
gamla. Vid oro för ett barns väldfärd ska en anmälan till socialförvaltningens 
mottagningsenhet för barn och unga göras.  
 
8. 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.    
 
9. Ekonomisk ersättning 
Uppsala Stadsmission erhåller ett bidrag från Uppsala kommun med 675 000 kr för perioden 
2018-01-01 – 2018-06-30 och 325 000 kr för perioden 2018-07-01 – 2018-12-31.  
 
10. Uppföljning 
Uppsala Stadsmission upprättar en verksamhetsplan för Crossroads och en budget inför 
verksamhetsåret. Vid årets slut upprättas en årsberättelse som redovisas socialnämnden . 
 
11. Period för överenskommelsen 
Överenskommelsen avser perioden 2018-01-01 – 2018-12-31.  
 
12. 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.  
 
13. Kontaktpersoner 
För Uppsala Stadsmission:  
Kristina Göranzon, föreståndare Crossroads, kristina.goranzon@uppsalastadsmission.se, tfn 
0761458010 
För socialnämnden: 
Ulf Eiderbrant, e-post: ulf.eiderbrant@uppsala.se, 018-7278622 
 
14. Underskrifter 
Denna överenskommelse är upprättad i två likalydande exemplar där båda parter har var sitt 
exemplar.  
 
 
Uppsala 2017-   Uppsala 2017- 
 
 
För socialnämnden    För Uppsala Stadsmission 
 
 
 
Kjell Haglund   Margareta S Paras,  
Ordförande    verksamhetschef 
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