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Sammanfattning
Stockholms Stadsmission har ansökt om 3 400 000 kronor i bidrag
under perioden 2015-01-01 till 2015-12-31 för Crossroads.
Crossroads 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. Crossroads syfte är att arbeta för att motverka social
och ekonomisk utestängning för EU-medborgare i samhället men
även att verka nätverksskapande, resurssamordnande och
opinionsbildande. Crossroads drivs sedan februari 2011 som ett
gemensamt projekt tillsammans med Frälsningsarmén samt med
socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen. Stockholms
Stadsmission är huvudman och projektet har delfinansierats med
medel från Europeiska socialfonden (ESF), vilket avslutas vid
årsskiftet. Stockholms stadsmission avser fortsätta driva Crossroads,
som en etablerad verksamhet 2015. Socialtjänstens ansvar när det
gäller EU-medborgare som inte arbetar och har sin stadigvarande
hemort i Stockholm är tydligt avgränsat. För att bistå dessa EUmedborgare med information om hur samhället fungerar, hur
arbeten söks och vara behjälplig med kurser för att öka möjligheten
att få arbete så fyller Crossroads en viktig funktion. Förvaltningen
föreslår att socialnämnden beslutar att bevilja Stockholms
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Stadsmission 3 400 000 kronor för år 2015 för Crossroads, vilket är
en ökning med 1 750 000 från förra året.
Bakgrund
Föreningen Stockholms Stadsmission (organisationsnummer
802003-1954) har ansökt om 3 400 000 kronor i bidrag under
perioden 2015-01-01 till 2015-12-31 för Crossroads.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts 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 2015 föreslås socialnämnden bevilja Stockholms
stadsmission ett bidrag om 3 400 000 kronor för Crossroads.
Förening har därutöver bidrag för flera andra verksamheter:
 dagverksamheterna Klaragården och Stadsmissionens
center: 3 000 000 kronor,
 Bostället: 6 965 000 kronor,
 Ungdomsmottagningen: 811 000 kronor,
 Unga föräldrar: 300 000 kronor,
 Unga station: 540 000 kronor och
 Projekt Vinternatt: 2 227 000 kronor inklusive hyra och el.
Det totala bidraget för år 2015, om alla beslut tas, uppgår således till
17 243 000 kronor, varav 6 400 000 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. Målgruppen är inte stödberättigad från Socialtjänsten.
Crossroads arbetar enbart med personer över 18 år.
Mål
Det övergripande syftet med Crossroads är att arbeta för att
motverka social och ekonomisk utestängning för EU-medborgare i
samhället men Crossroads ska även verka nätverksskapande,
resurssamordnande och opinionsbildande. Mål för 2015 är:








Etablera verksamhet efter ESF projektslut 2014-12-31
Säkerställa bred finansiering för Crossroads 2015
Skapa förutsättningar för att ge basbehov till ökat antal
deltagare (ca 100-160 deltagare per dag)
Utveckla arbetsrutiner kring konsultationer och rådgivning
Utveckla kursutbudet
Säkerställa relevant statistik för uppföljning och kunskap om
målgruppens förändringar
Förbättra NKI (Nöjd Kund Index)

Verksamhet
Crossroads drivs sedan februari 2011 som ett gemensamt projekt
tillsammans med Frälsningsarmén samt med socialförvaltningen
och Arbetsförmedlingen. Stockholms Stadsmission är huvudman
och projektet har delfinansierats med medel från Europeiska
socialfonden (ESF), vilket avslutas vid årsskiftet. Stockholms
stadsmission avser fortsätta driva Crossroads, som en etablerad
verksamhet 2015.
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. Crossroads har öppet alla vardagar på året
inklusive röda dagar som infaller på vardagar. Det är öppen
verksamhet måndag till fredag mellan klockan 08:00-12:00. På
eftermiddagarna mellan klockan 12:30-15:30 ges individuellt stöd
efter bokning och gruppaktiviteter.
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Crossroads har i snitt dagligen besökts av 148 personer fram till
oktober 2014, att jämföra med 123 besök per dag under 2013. Fler
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kvinnor besöker Crossroads i år (14 %), jämfört med 2013 (8 %).
År 2013 var 62 % tredjelandsmedborgare och 38 % EUmedborgare. I oktober 2014 uppgick tredjelandsmedborgare och
EU-medborgare till två jämnstora grupper om 50 % vardera.
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 till dusch och
tvätt. På Crossroads finns tillgång till hälsoundersökningar av
sjukvårdspersonal. Fotvårdare och frisörer som arbetar som
volontärer är tillgängliga en gång i månaden. Crossroads förmedlar
också kontakt med svenska och utländska myndigheter och
organisationer. Crossroads utgår från lokaler på Krukmakargatan 36
A. Kontraktet för dessa upphör 2015-06-30 och sökandet efter
ersättningslokaler pågår.
Information och rådgivning samt utbildning är det Crossroads
tydligast fokuserar på. Basbehovsstödet är bra och viktigt men
framförallt kontaktskapande. Om de primära behoven först tas
omhand kan sedan relevant och riktig rådgivning ges på eget
modersmål.
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. För att bistå
dessa EU-medborgare med information om hur samhället fungerar,
hur arbeten söks och vara behjälplig med kurser för att öka
möjligheten att få arbete så fyller Crossroads en viktig funktion.
Konceptet har spridits till både svenska och nordiska städer.
Förvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar att bevilja
Stockholms Stadsmission 3 400 000 kronor för år 2015 för
Crossroads, vilket är en ökning med 1 750 000 från förra året.
Förslaget innebär att Stockholms Stadsmission totalt har beviljats
6 400 000 kronor för sina tre dagverksamheter: Crossroads (3 400
000 kronor), Stadsmissionen Center (1 822 000 kronor) och
Klaragården (1 178 000 kronor). Beslut om bidrag till
Stadsmissionen Center och Klaragården tas vid organisations- och
föreningsutskottets sammanträde 2014-12-16.
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Det är i dagsläget oklart var Crossroads ska bedriva sin verksamhet
efter att kontraktstiden avseende befintlig lokal går ut 2015-06-30.
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Beslutet om bidrag kan komma att omprövas om verksamheten
utifrån detta inte fortsätter i samma omfattning och med samma
inriktning. Då Crossroads 2015 inte längre drivs som ett projekt så
kommer bidraget betalas ut kvartalsvis i likhet med övriga
verksamhetsbidrag.

Bilagor
1. Ansökan om bidrag från Stockholms Stadsmission för
Crossroads, dnr 10.1-263/2014
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