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Föreningen Stockholms Stadsmission ansöker om 3 400 000
kronor för projektet Crossroads. Crossroads är en dagverksamhet
för utländska EU-medborgare och tredjelandsmedborgare med
permanent uppehållstillstånd i annat EU-land. Vid Crossroads
kan besökarna få hjälp att översätta sin CV, delta i kurser och få
råd och stöd samt tillgodose basbehov (mat, dusch och tvätt).
Verksamheten besöks i genomsnitt av 120 personer per dag.
Projektet bedrivs sedan projekt start år 2011 till och med 201402-28 med finansiering från Europeiska socialfonden (ESF) och
med medfinansiering från socialnämnden och Arbetsförmedlingen. Verksamheten kommer troligen få ESF-finansiering även
för perioden 2014-03-01-2014-12-31. Socialnämnden beviljade
Crossroads ett projektbidrag om 1 100 000 kronor i oktober 2012.
Förvaltningen föreslår att Crossroads beviljas ett projektbidrag
om 1 650 000 kronor för år 2014. Det innebär att Stadsmissionen
totalt har beviljats samma bidragssumma som föregående år för
sina tre dagverksamheter: Crossroads, Stadsmissionen Center och
Klaragården.
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Bakgrund
Föreningen Stockholms Stadsmission (organisationsnummer
802003-1954) har ansökt om 3 400 000 kronor i bidrag under
perioden 2014-01-01-2014-12-31 för Crossroads.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts vid organisations- och föreningsstöd inom
avdelningen för stadsövergripande sociala frågor.
Socialnämndens bidragsgivning utgår från ”Riktlinjer för bidrag
till ideella föreningar” beslutade av socialnämnden 2013-03-26
(dnr 3.1-103/2013). Förvaltningen bereder ansökningarna enligt
riktlinjerna och organisations- och föreningsutskottet fattar beslut
om eventuellt beviljande. Enligt riktlinjerna ska ansökan avse
verksamhet för stockholmarna, i Stockholm. Den aktuella
ansökan avser verksamhet enbart för EU-medborgare och ryms
således inte inom riktlinjerna. Ärendet lämnas därför för
beslutsfattande i socialnämnden istället för i organisations- och
föreningsutskottet.

Föreningen Stockholms Stadsmission
Stockholms Stadsmission är registrerad som ideell förening hos
Skatteverket sedan 1971.
För år 2013 beviljade socialnämnden föreningen ett bidrag om
1 100 000 kronor för Crossroads. Förening har därutöver bidrag
för flera andra verksamheter:
 dagverksamheterna Klaragården och Stadsmissionens
center: 3 550 000 kronor,
 Ungdomsmottagningen: 811 000 kronor,
 Ung förälder: 300 000 kronor,
 Enter Mötesplats: 540 000 kronor och
 Projekt Vinternatt 1 780 000 kronor.
Det totala bidraget för år 2013 uppgår således till 8 081 000
kronor, varav 4 650 000 kronor avser de tre dagverksamheterna
Klaragården, Stadsmissionens Center och Crossroads.
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Ansökan – Crossroads
Målgrupp
Verksamheten vänder sig till utländska EU-medborgare och
tredjelandsmedborgare med permanent uppehållstillstånd i annat
EU-land som lever i fattigdom, hemlöshet och/eller arbetslöshet i
Stockholm.

Mål
Det övergripande syftet med projektet är att arbeta för att
motverka social och ekonomisk utestängning för EU-migranter i
samhället. Projektet ska även verka nätverksskapande,
resurssamordnande och opinionsbildande.
Målen med verksamheten är följande.
 Skapa förutsättningar för att ge basbehov till cirka 80-100
deltagare per dag.
 Utveckla konsultationer och rådgivning.
 Utveckla kursutbudet.
 Säkerställa relevant statistik för uppföljning.
 Förbättra NKI (Nöjd Kund Index).
 Säkerställa ny lokal för verksamheten.
I ansökan har det däremot inte formulerats mål inriktat på vad
verksamheten ska leda till för besökarna.

Verksamhet
Crossroads drivs sedan tidigare som ett gemensamt projekt
tillsammans med Frälsningsarmén samt med socialförvaltningen
och Arbetsförmedlingen. Stockholms Stadsmission är huvudman
för projektet som startade i februari 2011.
Crossroads är en råd- och stödverksamhet för utländska
arbetslösa och bostadslösa EU-medborgare och tredjelandsmedborgare med permanent uppehållstillstånd i annat EU-land,
som befinner sig i Stockholms stad. Verksamheten är öppen
måndagar-fredagar mellan klockan 0800-1200. På
eftermiddagarna mellan klockan 1330-1545 ges individuellt stöd
efter bokning.

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1
to the text that you want to appear here.

Crossroads beräknas dagligen att besökas av cirka 120 personer.
Verksamheten erbjuder råd och stöd samt kursverksamhet. Det är
dagligen någon kurs i svenska, engelska och/eller
datoranvändning samt jobbsökarkurs för cirka 15-20 deltagare.
Verksamheten erbjuder även frukost och lunch samt möjligheter
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till dusch och tvätt. I verksamheten finns tillgång till hälsoundersökningar av sjukvårdspersonal.
Crossroads förmedlar också kontakt med utländska myndigheter,
organisationer och med utbildningsförvaltningens återvandringskontor för att underlätta eventuellt återvandring till hemländer för
deltagare som önskar det.
Verksamheten utgår från lokaler på Nordenflychtsvägen.
Kontraktet för dessa upphör 2013-12-31 och sökandet efter
ersättningslokaler pågår parallellt med att man försöker få en
förlängning av nuvarande kontrakt för hela projektperioden.
Under år 2012 har verksamheten i genomsnitt besökts av 89
deltagare per dag. Under år 2013 är antalet besök i genomsnitt
124, varav sju procent av besöken är från kvinnor. År 2012 gav
Crossroads totalt 1 786 kurstillfällen, vilka i genomsnitt hade 1015 deltagare per kurs. Andelen besökare från tredjeland har ökat
under projektperioden och övervägande del kommer nu därifrån.

Budget
Projektet har finansiering från Europeiska socialfonden (ESF)
sedan projektstart och fram till och med 2014-02-28. Projektet
har fått ett muntligt besked om att det troligen kommer att få
medel även för perioden 2014-03-01-2014-12-31. För år 2013 var
den totala projektbudgeten 6,8 miljoner kronor.
Crossroads har åtta anställda motsvarande 7,0 helårsanställningar.
Det är tre deltagare som har fått allmän visstidsanställning vid
verksamheten under 2013. I verksamheten finns också flera
aktiva volontärer.

Förvaltningens synpunkter och förslag
Socialnämnden har under de senaste åren avsatt en ökande andel
budgetmedel för utländska medborgare som för en period vistas i
Stockholm utan att ha sin försörjning tryggad. Socialtjänstens
ansvar när det gäller EU-medborgare som inte arbetar och har sin
stadigvarande hemort i Stockholm är tydligt avgränsat.1 Den
utveckling som skett i staden sedan antalet medlemsländer i
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Se till exempel tidigare ärende: Insatser för fattiga EU-medborgare i
Stockholm, dnr 3.2-0466/2012
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Europeiska Unionen (EU) ökade, är samtidigt uppmärksammad i
media och i förvaltningens kontakter med allmänheten.
Förvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar att bevilja
Stockholms Stadsmission 1 650 000 kronor för år 2014 för
projektet Crossroads. Förslaget innebär att Stadsmissionen totalt
har beviljats samma bidragssumma som föregående år (4 650 000
kronor) för sina tre dagverksamheter: Crossroads (1 650 000
kronor), Stadsmissionen Center (1 822 000 kronor) och
Klaragården (1 178 000 kronor). Beslut om bidrag till
Stadsmissionen Center och Klaragården tas vid organisationsoch föreningsutskottets sammanträde 2013-12-17.

Bilagor
1
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Ansökan om bidrag från Stockholms Stadsmission

