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Svenska kyrkans arbete med och för utsatta EU-medborgare
KmSkr 2015:15

1. Inledning
Migration mellan länder har förekommit under hela mänsklighetens historia. Cirka 1 miljon svenskar
emigrerade till USA för att komma ifrån fattigdom och armod i Sverige i slutet av 1800-talet. Nu går
emigrantströmmarna på andra sätt i världen.
Den här inventeringen initierades av en motion till kyrkomötet från Anna Ekström m.fl. 2015:96.
Motionen avslogs, men kyrkostyrelsen fick i uppdrag av kyrkomötet att fortsätta utveckla arbetet med
erfarenhetsutbyte kring fattiga EU-migranter samt att göra verksamheten känd för dem som arbetar i
mötet med fattiga utsatta EU-medborgare inom Svenska kyrkan. Beredning av ärendet skulle innefatta
en kompletterande inventering av församlingars insatser gällande EU medborgare som lever i utsatthet
i Sverige. Inventeringen skulle inkludera samarbeten med externa samarbetsorganisationer och
aktuella projekt på området. Ett internt rådslag avseende verksamhet riktad till utsatta EU medborgare
med företrädare för stiften i Svenska kyrkan skulle genomföras. Rådslaget skulle inkludera en
inventering av efterfrågade stödinsatser från stiften. Kunskapsunderlag och verktyg till dem som
arbetar i möten med utsatta EU medborgare skulle sedan kommuniceras internt inom Svenska kyrkan
via webbportalen Support Migration.
Slutrapportering ska göras till kyrkomötet 2017.
1.1 Direktiv och metoder
I kyrkomötets direktiv ingick att genomföra ett internt rådslag för att utreda behoven av stödinsatser
hos stiften.
Vid rådslaget i september 2016 med representanter från samtliga stift presenterades också de pågående
FEAD - projekten Digniti Omnia och Make Sense. Dessutom presenterades församlingsverksamhet
som riktar sig till inhemska romer i Sverige samt det internationella arbetets samarbetsprojekt med
partner i Rumänien.
Utöver rådslaget har den huvudsakliga metoden under inventeringen varit att besöka och följa stiftens
arbete med och för utsatta EU- medborgare. I flera stift har den ansvarige stiftshandläggaren bjudit in
utredaren till nätverksmöten för dem som ansvarar för frågan i församlingarna. Enkätunderlag har
samlats in via Kyrkokansliets ”kyrkbussar”.
Ett annat direktiv från kyrkomötet var att inventera samarbeten med externa samarbetsorganisationer.
De externa aktörer som utredaren har besökt är stadsmissionerna i Stockholm, Göteborg, Uppsala,
Linköping, Eskilstuna, samt Räddningsmissionen i Göteborg och Frälsningsarmén i Stockholm.
Utredaren har också medverkat i rikskonferensen den 6-7 oktober 2016 i Göteborg, som samlade
aktörer från stat, kommun, länsstyrelser och aktörer i civilsamhället. På regelbunden basis har
utredaren deltagit i möten med Nätverket för utsatta EU medborgare som består av bland annat
Föreningen Hem, Civil Rights Defenders och andra relevanta organisationer och privatpersoner i syfte
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att få en samlad bild av civilsamhällets relation till myndigheterna och regeringen i frågan om utsatta
EU medborgare. Kontakt har upprättats med den nationella samordnaren på Länsstyrelsen i Stockholm
samt uppsökarna i Stockholms stad. Utöver direktiv, har inventeringen också belyst de utsatta EUmedborgarnas rättsliga position under vistelsen i Sverige.
Inventeringen har inte ambitionen att vara heltäckande, men vill gärna bidra till ökad kunskap om
situationen för mycket utsatta individer i det svenska samhället.
1.2 Sammanfattning
I Sverige tillsatte regeringen i januari 2015 en nationell samordnare som i februari 2016 presenterade
rapporten Framtid sökes – Slutredovisning från den nationella samordnaren för utsatta EUmedborgare, den så kallade ”Valfridssonsrapporten”.
I rapporten framkommer bland annat att det nationella ansvaret för att samordna och skapa samverkan
mellan relevanta aktörer i samhället fortsättningsvis kommer att ligga på länsstyrelserna i Sverige.
Länsstyrelsen i Stockholm har fått ett särskilt uppdrag att skapa en nationell lägesbild och samordning
av arbetet med hjälp av Socialstyrelsen i vissa specifika frågor. Länsstyrelsen i Stockholm ska lämna
sin slutrapport till regeringen den 31 december 2017.
Sveriges regering har också slutit ett bilateralt avtal med regeringen i Rumänien för samverkan inom
framför allt tre områden, barns rättigheter, jämställdhet och social välfärd/ social trygghet. Ett liknande
avtal har också slutits med Bulgariens regering med inriktning framför allt om utbyte av kunskap,
erfarenhet och bra exempel på arbete - se bilaga 1, 2.
Svenska kyrkan har ett omfattande arbete med och för utsatta EU-medborgare i hela Sverige.
Denna rapport visar att det vanligaste sättet att stödja utsatta EU-migranter på är genom information,
rådgivning och ett begränsat praktiskt stöd med boende för mindre grupp (nivå 2 i rapporten). Se
nivåindelningen i rapporten.
En skillnad mot rapporteringen från 2014 är att metoder och verktyg har utvecklats av Svenska
kyrkan, Stadsmissionerna, Frälsningsarmén och organisationer i civilsamhällets för att stödja de
utsatta EU-medborgarna som finns i Sverige.
Svenska kyrkan, Stadsmissionerna i Sverige, Frälsningsarmén och andra organisationer i
civilsamhället bidrar till att ta fram kunskapsunderlag och verktyg i arbetet. Utifrån att det håller på att
utvecklas kunskapsunderlag och verktyg, finns det förutsättningar för att utveckla kompetent och
hållbar verksamhet i mötet med utsatta EU-medborgare. Det är väsentligt att verksamheten sker i
samverkan mellan det offentliga och civilsamhället och mellan civilsamhällets organisationer.
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Utredarens bedömning är att stöd till Svenska kyrkans församlingar för verksamhet i mötet med utsatta
EU-medborgare bör framför allt rikta sig till församlingar på mindre orter. Där bör verksamheten ske i
samverkan med andra aktörer i civilsamhället, och i en god dialog och samverkan med kommunen på
orten. I de större städerna och större orterna finns ofta en Stadsmission/ Crossroads, Frälsningsarméns
EU-center eller Diakonicentrum, som har en uppbyggd struktur för att möta utsatta EU-medborgare.
Utredaren har i sin inventering mött mycken god vilja att hjälpa de utsatta EU-medborgarna, men en
professionell beredskap behöver finnas för att arbetet ska bli långsiktigt hållbart för såväl den enskilda
församlingen som för den individ som lever i utsatthet. Efter grundlig omvärldsspaning och analys, är
det viktigt att bygga upp en professionell organisation med god förankring hos förtroendevalda och
övriga medarbetare. Vidare behövs en god ledningsstruktur med professionell diakonal ledning, då
gruppen fattiga EU-migranter befinner sig i en mycket utsatt situation med stora behov av att få
grundläggande rättigheter och basbehov tillgodosedda. Utredaren anser att arbetet kan utvecklas i
befintliga strukturer i församlingarna med stöd av de stiftshandläggare för migrationsfrågor som finns
i stiftet.
På den nationella nivån bör initiativ tas till teologisk reflektion som kan utgöra referensram i mötet
med EU-medborgare och andra migranter. De kunskapsunderlag och verktyg som hela tiden utvecklas,
publiceras kontinuerligt på webbportalen Support Migration.

2 Om utsatta EU-medborgare i Sverige
2.1 Vilka är de utsatta EU medborgarna?
I Europa började efter finanskrisen fattiga och i många fall diskriminerade individer i bland annat
Rumänien och Bulgarien, som tidigare hade hittat försörjningsmöjligheter i södra delen av Europa, i
stället söka försörjningsmöjligheter i den norra delen av Europa.
Europarådets tidigare kommissionär för mänskliga rättigheter, Thomas Hammarberg, brukar kalla dem
för ”besökare” från andra EU-länder och dessa ”besökare” rör sig inte sällan mellan sin hemort, som
präglas av fattigdom och diskriminering och en ort i Sverige, där de har funnit en möjlighet till
försörjning antingen genom att be människor om pengar eller genom arbete. De flesta av de cirka
4700 (2015)1 av dessa utsatta EU-medborgare som vi möter på gator och torg i Sverige har sitt
permanenta boende främst i Rumänien och Bulgarien. Många av dem är romer som lever ett mycket
utsatt liv i fattigdom och diskriminering i hemlandet och ber om pengar för att försörja sina familjer.
De har också ett begränsat sjukförsäkringsskydd från sina hemländer (se bilaga 1). Några drabbas av
människohandel, men i de flesta fall är det familjer som hjälps åt med försörjningen.
2.1 Hur ser de utsatta EU-medborgarnas situation ut i Sverige?
EU- medborgare som levde i utsatthet kom till Sverige redan i mitten av 2000-talet, men den stora
ökningen har skett sedan Rumänien och Bulgarien blev medlemmar i EU år 2007.

1

Framtid sökes – Slutredovisning från den nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare: Betänkandet av nationella
samordnaren för utsatta EU medborgare (SOU 2016:6)
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I Sverige försöker EU- medborgarna hitta ett så billigt boende som möjligt för att kunna skicka pengar
till sina familjer i hemlandet. Inte sällan blir de avhysta från tillfälliga hem i någon skog, park eller
annan plats. På många håll i Sverige har civilsamhällets organisationer, i samverkan med kommunen,
försökt skapa förutsättningar för ett värdigare liv för utsatta EU-medborgare. Redan 2011 öppnade
bland annat Stockholms Stadsmission sitt center för utsatta EU-medborgare, Crossroads, för att kunna
möta de basbehov i form av mat, kläder och boende som individerna hade. Samtidigt började de också
ge information och rådgivning samt stöd i kontakter med arbetsmarknaden.
2.2 Sveriges folkrättsliga åtaganden
Sverige är som stat bundet av en mängd folkrättsliga åtaganden utifrån de internationella konventioner
avseende mänskliga rättigheter som Sverige har ratificerat genom åren.
Det är viktigt att påminna om att de internationella rättsakterna inte, som EU-rätten, har något tydligt
företräde framför den svenska nationella rätten. Rättsakterna införlivas på olika sätt i den nationella
rätten. Införlivandet i svensk nationell rätt görs framför allt på två sätt, antingen genom transformering
eller genom inkorporering. Transformering innebär att befintliga bestämmelser ändras eller genom att
nya bestämmelser införs så att svensk lag överensstämmer med de nya internationella förpliktelserna.
Inkorporering innebär att den svenska riksdagen bestämmer att konventionen i sin helhet ska gälla som
svensk lag. Sverige har som stat ratificerat en rad olika konventioner, bland annat FNs konvention om
barnets rättigheter2.
2.4 Utsatta EU-medborgares rättsliga position inom EU
Unionsmedborgarskapet inom EU instiftades i Maastricht 1992. När Rumänien och Bulgarien blivit
medlemmar i EU 2007, kunde invånarna använda sig av den centrala grundprincipen inom EU, d.v.s.
rätten att fritt uppehålla sig och bosätta sig i ett annat EU-medlemsland, det s.k. rörlighetsdirektivet.
Eftersom en hel del av dem som kommer till Sverige lever i fattigdom och utsätts för systematisk
diskriminering (framförallt den romska befolkningen) i sitt hemland, så har många av dem sökt sig till
ett annat EU land för att undkomma fattigdom och diskriminering.
I EU- rätten finns det två grupper, de ekonomiskt aktiva och de ekonomiskt icke aktiva. De
ekonomiskt aktiva är arbetstagare och egenföretagare, medan de ekonomiskt icke aktiva är arbetslösa,
studenter, pensionärer och övriga unionsmedborgare. EUs rörlighetsdirektiv omfattar både
medborgargrupperna inom unionen, oavsett om de anses vara aktiva eller inte aktiva. Det räcker med
en giltig legitimation för att få stanna de tre månader som alla unionsmedborgare har rätt att vistas i ett
annat medlemsland. Automatisk uppehållsrätt kan ges en unionsmedborgare efter de tre första
månaderna om unionsmedborgaren ingår i någon av kategorierna:

2

Utsatta unionsmedborgare i Sverige – Statens skyldigheter enligt internationella människorättsnormer, EU-rätt och svensk
rätt, Civil Rights Defender, 2015.
7

1. Tidsbegränsad uppehållsrätt; unionsmedborgaren har rätt att få en tidsbegränsad uppehållsrätt
om hen inte blir en orimlig belastning för den mottagande statens sociala biståndssystem.
2. Förlängd uppehållsrätt; unionsmedborgaren har rätt att vistas längre tid än tre månader under
förutsättning att unionsmedborgaren är anställd eller egen företagare i vistelsestaten eller har
tillräckliga tillgångar så att hen inte blir en orimlig belastning för den mottagande statens
sociala bistånds system.
3. Permanent uppehållsrätt; unionsmedborgare har rätt att stanna i vistelsestaten efter att ha haft
uppehållsrätt under en period av fem år – se tredjelandsmedborgare3.
En annan princip som är grundläggande inom EU är likabehandlingsprincipen. Likabehandlingsprincipen innebär att medlemsstaterna ska behandla nationella medborgare och unionsmedborgare som
uppfyller kraven för uppehållsrätt på ett likvärdigt sätt. Individer får inte diskrimineras på grund av
nationalitet. Det finns två undantag i principen om likabehandling. En av dem är relevant i fråga om
unionsmedborgarens vistelse i ett annat EU - land nämligen rätten till socialt bistånd. Under de första
tre månaderna man vistas i ett annat EU- land är mottagande land inte skyldigt att bevilja socialt
bistånd. (Dock får mottagande stat bevilja unionsmedborgaren socialt bistånd)4. Icke-ekonomiskt
aktiva unionsmedborgare och deras barn riskerar således att hamna i ett rättsligt vakuum. De
minderåriga riskerar att hamna utanför välfärdssystemet under sin vistelse i Sverige, då det saknas
explicit reglering avseende välfärdsinsatser för minderåriga unionsmedborgare.5 Kommuner får ge
utbildning och socialt bistånd till minderåriga EU-medborgare, men en del kommuner använder sig
inte av den möjligheten. I bl.a. Västerås, Umeå, Motala, Östersund och Uppsala möter Svenska
kyrkans medarbetare barn som inte får tillgång till skolgång.

3 Stödinsatser från det offentliga
3.1 Framtid sökes – slutredovisning från den nationella samordnaren för utsatta EUmedborgare, den så kallade ”Valfridssonrapporten”
Efter att tillströmningen av utsatta EU-medborgare i början av 2010-talet började öka, höjdes röster
från kommuner och landsting om att få riktlinjer för hur de skulle agera vid mötet med de utsatta EU
medborgarna. Regeringen ansåg att de behövde agera i frågan och beslutade i januari 2015 att utse en
nationell samordnare som fick i uppdrag att vara ett stöd för de myndigheter, kommuner, landsting och
organisationer som möter utsatta EU-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige, det vill säga under
högst tre månader, och som inte har uppehållsrätt i Sverige (dir 2015:9).

3

Utsatta unionsmedborgare i Sverige – Statens skyldigheter enligt internationella människorättsnormer, EU-rätt och svensk
rätt, Civil Rights Defender, 2015.
4
Vilka rättigheter har barn som är EU-medborgare och lever i utsatthet i Sverige? En rättsvetenskaplig undersökning av
minderåriga unionsmedborgares rätt till utbildning, hälso – och sjukvård samt socialt stöd och skydd, Barnrättscentrum och
UNICEF, 2015.
5
Vilka rättigheter har barn som är EU-medborgare och lever i utsatthet i Sverige? En rättsvetenskaplig undersökning av
minderåriga unionsmedborgares rätt till utbildning, hälso – och sjukvård samt socialt stöd och skydd, Barnrättscentrum och
UNICEF, 2015.
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Samordnarens uppdrag var också att skapa förutsättningar för erfarenhetsutbyte och att sprida kunskap
om insatser för EU - medborgare.

Slutrapporten från den nationella samordnaren publicerades i februari 2016. I rapporten -Framtid
sökes – slutredovisning från den nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare stod skrivet att
ansvaret för det offentligas stöd till utsatta EU-medborgare organisatoriskt, skulle ligga på
länsstyrelserna i Sverige. Länsstyrelsen i Stockholm fick som särskilt uppdrag att samordna de övriga
länsstyrelsernas arbete.6
3.2 Länsstyrelsen i Stockholms nationella samordnaruppdrag 2016-2017
Efter att rapporten – Framtid sökes – slutredovisning från den nationella samordnaren publicerats,
gav regeringen i enlighet med utredningens förslag ansvaret till länsstyrelserna i Sverige att utveckla
stöd till myndigheter och organisationer. Ett speciellt uppdrag gavs till Länsstyrelsen i Stockholm.
Uppdraget till Länsstyrelsen i Stockholm var att under 2016-2017 ansvara för nationell samordning av
arbetet med utsatta EU-medborgare. Uppdraget gäller t.o.m. den 31 december 2017 och ska
genomföras i samverkan med Socialstyrelsen, Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten, berörda
kommuner och SKL.
I uppdraget ingår att stärka samordning och samverkan mellan statliga myndigheter, kommuner, civilsamhället och andra relevanta aktörer. Vidare ska det utarbetas metodstöd och genomföras
kompetensutvecklingsinsatser riktade till de samverkande aktörerna som möter målgruppen. Även en
rådgivande servicefunktion, riktad till kommuner och andra, ska inrättas, vilken kan stödja aktörerna i
frågor om hur arbete och samverkan kan bedrivas på ett ändamålsenligt och likformigt sätt. I uppgiften
ingår också att samla de regionala lägesbilderna till en nationell bild och kontinuerligt sprida
information till länsstyrelserna, för vidare spridning i varje region. Länsstyrelsen i Stockholm ska
vidare ansvara för att följa rättsläget angående uppehållsrätten. Länsstyrelsen i Stockholm och övriga
länsstyrelser bör tillsammans ge kompetensutveckling om uppehållsrätten för relevanta aktörer så att
bedömningarna blir mer likartade.
Vid utredarens möte i december med den nationella samordnaren Claes Ling-Vanerus framkom att
fokus hittills har varit på att ta fram en lägesbild och analysera situationen för de utsatta EUmedborgarna. Den nationella samordnaren arbetar med att tillsammans med andra berörda
myndigheter ta fram ett digitalt stöd via en hemsida, där material för statliga myndigheter, kommuner,
civilsamhället, och andra relevanta aktörer ska finnas. Enligt plan kommer den att publiceras under
våren 2017. En konferens planeras under hösten 2017 för organisationer som arbetar med målgruppen.
I länsstyrelsens samordningsuppdrag ingår att i samarbete med Socialstyrelsen uppdatera

vägledningen för socialtjänsten avseende rätt till socialt bistånd för medborgare i EU/EESområdet. Socialstyrelsen ska också ta fram kunskapsunderlag för hur socialtjänsten kan arbeta
med ärenden som rör barn i målgruppen och på lämpligt sätt sprida detta till kommuner och
andra berörda aktörer som möter målgruppen.7

6

Framtid sökes – Slutredovisning från den nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare: Betänkandet av nationella
samordnaren för utsatta EU medborgare (SOU 2016:6)
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Regerings hemsida

3.3 Bilateralt avtal mellan regeringen i Sverige och regeringarna i Rumänien och
Bulgarien

Regeringen har förutom uppdraget till Länsstyrelsen i Stockholm tagit initiativ till en bilateral
överenskommelse mellan Sverige och Rumänien respektive Bulgarien. I den gemensamma deklaration
som den svenska barn-, äldre- och jämställdhetsministern Åsa Regnér, tillsammans med sin rumänska
kollega Rovana Clumb, minister för arbete, familj, äldre och socialvård skrev under den 5 juni 2015,
förband de sig att bygga på befintliga former för samarbete på EU-nivå som finns mellan Sverige och
Rumänien. I deklarationen är man överens om att stärka samarbetet inom området socialpolitik.
Samarbete kan omfatta utbyte av kunskap, erfarenheter, goda exempel och främjande av gemensamma
projekt. Detta samarbete ska fokusera på barns rättigheter, jämställdhet, social välfärd och social
trygghet. En liknande deklaration har gjorts även med Bulgarien. Läs deklarationerna i sin helhet i
bilaga 1,2.

4 Svenska kyrkans arbete med och för utsatta EU-medborgare.
4.1 Bakgrund – sammanfattning av situationen 2014
Svenska kyrkans har på församlings- och pastoratsnivå ett omfattande diakonalt arbete som syftar till
att lindra nöd och hävda människors rättigheter.
Den nationella nivån publicerade i december 2014 en rapport om Svenska kyrkans arbete med och för
utsatta EU-migranter – lägesrapport december 2014. Rapporten beskriver den verksamhet som pågår
i många församlingar i mötet med utsatta EU-medborgare. I rapporten framkom att den vanligast
förekommande insatsen för att stödja utsatta EU-migranter var ett begränsat praktiskt stöd för ett
mindre antal personer, till exempel en familj, (nivå 2 i rapporten). Rapporten redovisar även på vilket
sätt detta stöd ges och ger tips om hur församlingar och pastorat kan arbeta i mötet med utsatta EUmedborgare. Dessutom finns hänvisningar till andra organisationer som arbetar med målgruppen samt
lagar och regler som är viktiga att känna till.
Strax innan rapporten publicerades i december 2014, hade kyrkomötet behandlat frågan om utsatta
EU-medborgare via en motion 2014:62 om fattiga EU-migranter. Motionären föreslog att kyrkomötet
skulle ge kyrkostyrelsen i uppdrag att utarbeta en policy för bemötande av fattiga EU-migranter.
Motionen avslogs, men i under plenumdebatten kom förslaget om att kyrkomötet med anledning av
motionen skulle göra ett uttalande för att uppmärksamma den svåra situationen för fattiga EUmigranter.
I detta uttalande uppmanades Sveriges kommuner att ta sitt ansvar för människor i nöd och att i
samråd med frivilligorganisationer och kyrkor hitta modeller som förbättrar situationen för fattiga EUmigranter som vistas i kommunen. 8Vidare uppmanade kyrkomötet Sveriges regering och riksdag att
8
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verka för att minska fattiga EU-migranters utsatthet, både genom kraftfullt agerande inom EU och
genom att tydliggöra och respektera EU-migranters mänskliga rättigheter, särskilt barnens rättigheter.9

4.3 Svenska kyrkans nationella nivå – det internationella projektet P220 i Roman, i
provinsen Moldova och Agentia Impreuna i Bukarest.
I Rumänien lever 85 % av romerna under fattigdomsgränsen. De har väldigt dåliga bostäder och
utsätts ständigt för trakasserier.
I Roman, som är en stad i den rumänska regionen Moldova, stöder Svenska kyrkans internationella
arbete ett socialt centerprojekt, P220. Svenska kyrkan är en s.k. ”back-doner” i samverkan med
Kirkens Nødhjelp i Norge. Svenska kyrkans internationella arbete i Roman syftar långsiktigt till att
säkra den romska befolkningens tillgång till offentlig skolgång och hälsovård samt möjligheten att
engagera sig politiskt. Arbetsmetoderna i projektet syftar till att skapa förändring tillsammans med
människorna i området. Centret drivs av organisationen Pacea och Franciskanerorden och erbjuder
utbildning, arbetstillfällen, social integration och hälsovård. Projektet i Roman fokuserar särskilt på
stöd till barnen i form av stabilitet, utbildning och social trygghet för att bidra till att de kan komma ur
den fattigdomsfälla deras föräldrar är fångna i. I centret finns det förskola, skola, vårdcentral,
utbildning för vuxna och hälsovård i hemmet.
Under det senaste året har det internationella arbetet för att stödja romer i Rumänien vidgats till att
även gälla projektet Agentia Impreuna som arbetar med påverkansfrågor. Agentia Impreuna arbetar
bland annat med påverkansarbete gentemot det rumänska utbildningsdepartementet för att få den
romska historien inkluderad i undervisningen i skolor i Rumänien
4.4 Svenska kyrkans stift
I de direktiv som gavs av kyrkomötet ingick att initiera och genomföra ett rådslag avseende
församlingarnas och pastoratens behov av stöd i arbetet med och för utsatta EU-medborgare.
Stiften har i sitt främjandeuppdrag att se till att det finns förutsättningar för församlingar och pastorat
att bistå utsatta grupper i samhället och var därför en självklar målgrupp för inventeringen.
Som tidigare nämnts, samlades företrädare för stiften den 7 september 2016 i Stockholm för ett
rådslag. I den behovsinventering som gjordes, framkom att de högst prioriterade aktiviteterna rörde
den teologiska grunden, där det skulle behövas en bearbetad teologisk plattform för mötet med den
som befinner sig i fattigdom.
Dessutom fanns det behov av en lättillgänglig verktygslåda för Svenska kyrkans stift och församlingar
med redskap, metoder och samverkansmodeller med andra organisationer i mötet med utsatta EUmedborgare. Denna verktygslåda skulle sammanställas och hållas uppdaterad av den nationella nivån.
Slutligen fanns det en stark önskan hos stiften om att ekonomiska resurser tillförs samt att frågan ges
tydlighet och legitimitet i Svenska kyrkan genom att finnas inkluderad i den grundläggande uppgiften i
församlingarnas och pastoratens arbete. I övrigt kan konstateras att stiften har hanterat
främjandefrågan av arbetet med utsatta EU-medborgare i församlingarna och pastoraten på lite olika
sätt. De flesta stift har främjat församlingarnas och pastoratens deltagande genom att starta nätverk i
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stiften för att samla de församlingsmedarbetare som arbetar i möten med utsatta EU-medborgare.
Några stift har arbetat med att fram vägledningar och handböcker till hjälp för församlingar och
pastorat i stiftet (t.ex. Göteborg). Andra stift har medverkat i något av Europeiska socialfondens
FEAD – projekt, Digniti Omnia eller Make Sense, t.ex. Växjö, Västerås, Karlstads, Härnösands och
Luleå stift.

4.5 Svenska kyrkans församlingar och pastorat
I den kartläggning som gjordes av kyrkokansliets analysenhet hösten 2016 via de s.k kyrkbussarna (till
kyrkoherdarna), ställdes frågor om församlingarnas möte med EU-medborgare. Svaren visade
liknande resultat som vid rapporteringen 2014.
Det var fortfarande det begränsade praktiska stödet (kläder/mat) för ett mindre antal personer, till
exempel en familj, och enklare påverkansarbete som var det vanligaste sättet att stödja utsatta EUmedborgare i Svenska kyrkans församlingar, (nivå 2 i rapporten) – se figur nedan.

En analys av svaren visar också att arbetet i församlingar och pastorat oftast bedrivs sporadiskt eller
några gånger i månaden, men på en del platser några gånger i veckan och ibland dagligen. Arbetet i
församlingen sker ofta i samarbete med andra aktörer, men får sällan ekonomiskt bidrag från
kommunen. En mindre del av dem som arbetar med utsatta EU-medborgare får särskild handledning.
(Källa: Kyrkbuss 2016). I Svenska kyrkans arbete med och för utsatta EU-medborgare som
publicerades 2014, delades verksamheten upp i fyra nivåer för att på ett enkelt sätt strukturera exempel
på verksamhet som bedrivs ute i församlingar och pastorat.
Nivåindelningen har visat sig vara en bra modell för att åskådliggöra omfattningen av
församlingarnas/pastoratens insatser och ger en tydlig bild av arbetet i Svenska kyrkan. Se figur nedan
och exempel som följer:
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Nivå 4:.

Nivå 3:

Nivå 2

Nivå 1

T.ex. stadsmissioner, diakonicentrum och andra större
enheter med anställda diakonala medarbetare.
T.ex. ekumeniska eller andra lokala
nätverk med samarbetsorganisationer,
med anställd verksamhetsledare/
projektledare.
T.ex. församlingsarbete under
ledning av anställd diakonal
personal.

T.ex. enklare diakonalt
arbete i församlingen.

Nivå 1 Enklare form av basbehov, mat/ kläder, informationsträffar och enklare
påverkans – och insamlingsarbete som till exempel skriva i församlingsbladet eller
samla in pengar till projekt i migranternas hemländer.
Församling, Härnösands stift
Vi har valt att inte stödja mer än med akuthjälp. Produkter från den internationella gruppen.
Forshaga-Munkfors, Karlstad stift
”I min uppgift som diakon har jag stöttat de tre romerna med presentkort för mat, erbjudit dem att
delta i församlingens aktiviteter, mödracafé/sopplunch/kaffe, samt betalat en del sjukvård och
tandvård.”
Nor-Segerstad, Karlstad stift
Information och insamling av kläder och pengar.
Högsäter, Karlstad stift
Stöd till enskilda individer med ekonomiska medel ur kyrkans stiftelser. Några individer har arbetat
ideellt i församlingen och fått gåvor i form av kläder och mat som tack.
Hammarö, Karlstad stift
Ingen specifik verksamhet för våra utsatta EU-medborgare, då de inte bor här. De erbjuds mat eller
fika i våra verksamheter, men oftast tackar de nej. Vintertid har vi gett dem filtar och kläder etc.
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Broby-Emmislöv, Lunds stift
Inte så mycket kontakt, då det finns få utsatta EU-medborgare i församlingen. Försöker stödja med
mat.
Hjärnarp-Tåstarp, Lunds stift
Stödjer en enskild som tigger vid affären i byn. Det är enskilda boende i församlingen som stödjer
kvinnan på olika sätt med mat, kläder, pengar som skickas till hennes svärmor som tar hand om
hennes tre barn. En fotograf i byn har fotograferat henne och skickat bilderna till barnen före jul.

Nivå 2 Information, rådgivning och ett begränsat praktiskt stöd med boende för mindre
grupp.
Timrå, Härnösands stift
Det finns bröd- och klädutdelning och enskilt stöd till behövande.
Simrishamn, Lunds stift
Mammor med barn söker sig till församlingen och deltar i våra öppna barn-och föräldraverksamheter.
Vi delar även ut mat och informerar om vår grötfrukost och mässa på fredagsmorgonen. Dessutom
delar vi ut kläder och filtar samt ger stödsamtal, särskilt i trygghetsfrågor.
Tomelilla, Lunds stift
Tillsammans med Pingstkyrkan, Röda korset, Rotary och kommunen har vi satt upp lappar på olika
språk, vilka delats ut med hänvisning och vägvisning till Pingstkyrkans lokaler för att ge möjlighet till
dusch och klädbyte.
Kil, Karlstad stift
Husvagn (hyra, ström, bajamaja) till en grupp av fyra romer. Det finns ytterligare en husvagn som står
på annan plats för två romer (elkostnader). Vi har insamlingar för att kunna bedriva verksamheten. Det
finns möjlighet till dusch och tvätt i kyrkans gård. Vi hjälper till vid krissituationer (hemresa,
tandläkarbesök, bråk mellan grupperna etc.). Arbetet sköts av kyrkoherden och ideella.
Sundsvall, Härnösands stift
På församlingens mark har det under vintern erbjudits uppställning av utsatta EU-medborgares
husvagnar. Utöver detta har enskilda individer erbjudits stöd.
Asarums pastorat, Lunds stift
Tillsammans med Karlshamns pastorat har vi haft ”värmestuga” en kväll i veckan under nov-febr. i
centrala Karlshamn (församlingsgården). Servering av kaffe och smörgås under några timmar. Beslut
har tagits om fortsatt arbete under vintertid med denna grupp.
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Borlänge, Västerås stift
Utdelning av matkassar till behövande.
S:t Staffans församling, Lunds stift
Erbjuder utsatta EU- medborgare regelbunden duschmöjlighet i Kyrkheddinge prästgård. Det är
församlingens diakon och ideella som står för arbetsinsatsen. Dessutom har skor erbjudits i viss
utsträckning.
Luleå domkyrkoförsamling, Luleå stift
Har medverkat tillsammans med kommunen i ett härbärge i Luleå. Utredning pågår om fortsättningen.
Brunflo, Härnösands stift
Arbetat med stöd till utsatta EU - medborgare i form av t.ex. nattlogi och hjälp med
myndighetskontakter.
Nivå 3 Regelbundna insatser med att tillgodose basbehov, mat, kläder/ dusch/ tvätt,
information, rådgivning, språkkurser för större grupper EU-migranter, som ges av t.ex.
ekumeniska nätverk i det lokala sammanhanget.
Oskarshamn, Växjö stift
En anställd medarbetare leder ett nätverk i Oskarshamn för personer som vill engagera sig för tiggande
EU-medborgare. Nätverket startades efter en samtalskväll då Oskarshamns kristna råd bjöd in
allmänheten samt kommunen. Nätverket har ordnat boende i husvagnar för ca 15 personer, stöttat
personerna i kontakten med sjukvård och myndigheter, besökt personer utanför butikerna, bjudit på
kaffe osv. Man har också ordnat någon grillkväll och liknande. Nätverket är fristående från kyrkan
men församlingens medarbetare samordnar det på sin arbetstid. Kontakten med EU-medborgarna
fortsätter på veckobasis. Församlingsmedarbetaren och nätverket stöttar dem så gott det går.
Härnösands domkyrkoförsamling
Verksamheten sker i samarbete med kommunen och socialtjänsten. Det finns en mötesplats som har
öppet fem dagar i veckan och som har funnits i tjugo år. Ideella grupper har kontakt med utsatta EUmedborgare. Det finns gåvomedel, enskilda stödinsatser och ett ekumeniskt härbärge på vintrarna.
Karlskrona, Lunds stift
Särskild verksamhet som är riktad till utsatta EU-medborgare finns i pastoratet . Denna genomförs i
ekumenisk samverkan med Pingstkyrkan, Equmeniakyrkan och kommunen. Kommunen har gett ett
riktat verksamhetsbidrag och tillhandahåller lokal som erbjuder härbärge. De som har varit på
härbärget har slussats till kyrkornas vardagliga verksamheter, undervisning i svenska, erbjudande om
dusch/ kläder, frukost etc. Härbärget har varit öppet från januari till april. Arbete pågår med en ny
ansökan till kommunen om en fortsättning av verksamheten.
S:t Johannes, Lunds stift
Citydiakonalen har ett samarbete med Crossroads och har öppet på måndagar för utsatta EUmedborgare, så att de kan få kläder och möjlighet att duscha.
Kristinehamn, Karlstad stift
Församlingen har samverkat i ett ekumeniskt nätverk och hjälpt ett tjugotal romer med camping och
möten med myndigheter.
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Hakarp, Växjö stift
Samverkar med andra kyrkor genom Kyrkhjälpen i Huskvarna, som är en organisation under
Huskvarnas kristna råd och har en lokal hos Frälsningsarmén, där frukost och kvällsmat serveras två
dagar i veckan och där man delar ut och tvättar kläder. Det finns ett sjukvårdsteam och det erbjuds
föreläsningskvällar m.m. Samverkan sker även med Jönköpings Kyrkhjälp. Medarbetarna är indelade i
olika team och ansvarar för en frukost/middag var. ”Ledarna” för verksamheten träffas en – två gånger
per termin och pratar igenom arbetet och hur det kan utvecklas eller förändras. Irene, som är
ordförande, informerar om vad som händer både lokalt och i större sammanhang. Kyrkhjälpen har
ordnat med vinterboende under två år med hjälp av kommunen och andra aktörer och det pågår
kontinuerligt arbete med att påverka politiskt.
Alvesta, Växjö stift
EU-migranterna har erbjudits duschmöjlighet och de kommer ibland och fikar på vårt Café Livet på
torsdagar. Utdelning av sovsäckar, liggunderlag, hygienartiklar, huvudvärkstabletter och vid enstaka
tillfällen kläder (någon fick en barnvagn med sig hem). Stöd erbjuds i kontakt med myndigheter.
Under vintern har vår präst Anne-Sophie Färdigh varit engagerad i projektet Vinternatt och gjort viss
del i sin tjänst, men en viss del också privat. Hon har lagt ganska många timmar på detta.

Nivå 4 Handlar om kvalificerat stödarbete för större grupper till exempel verksamhet
vid Diakonicentral samt mer omfattande samverkan i Crossroads.
Diakonicentralen i Lund, Lunds stift
Diakonicentralen i Lund och Svenska kyrkan ingår i Crossroads Lund tillsammans med ett paraply av
organisationer och har arbetat med utsatta EU-medborgare i sju år. I början handlade det om någon
enstaka individ. Sedan tre och ett halvt år tillbaka har antalet utsatta EU-migranter ökat dramatisk. I
april 2015 öppnades Café Europa och verksamheten fick större lokaler. Besökarna erbjuds billig
frukost, kläder, dusch, tvättmöjligheter, stödsamtal, språkstöd, samhällsinformation, matkasse i
nödfall, hjälp vid kontakt med Arbetsförmedling, Lunds kommun, Skatteverket och ansvariga för
inskrivning vid natthärbärget Vinternatt. Under hösten 2016 kommer Vinternatt vara öppet sju nätter i
veckan. Verksamhetens medarbetare har varit aktiva i konferenser avseende utsatta EU-medborgare,
haft SFI-undervisning under fyra år samt varit opinionsbildare. Dessutom finns hälsomottagning fyra
förmiddagar i veckan.
Diakonicentrum i Växjö
Vardagar serveras frukost och lunch och det finns rådgivning med möjlighet att samtala med en
diakon eller socionom. Härbärget Vinternatt i Växjö har som syfte att under årets tre kallaste månader,
januari-mars, erbjuda möjlighet till tak över huvudet i form av natthärbärge för i första hand utsatta
EU-medborgare. Svenska medborgare har två platser reserverade. Kontakt tas genom Växjö kommun.
Härbärget öppnade i januari (2016) och hade öppet till den 31 mars. Projektet är ett samarbete mellan
Växjö Diakonicentrum, Erikshjälpen och Röda korset.
Holm, Karlstad stift
Svenska kyrkan har skrivit på ett överlåtelseavtal gällande byggnad ägd av kommunen, där det bor
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utsatta EU-medborgare. Svenska kyrkan tillsammans med ”Mellerudshjälpen” har tillsynsansvar, och
besöker regelbundet boendet för att kolla att allt är som det ska vara. Åtta personer har tillåtelse att
vistas där samtidigt. De utsatta EU-medborgarna kommer till Kyrkans hus för att duscha och tvätta
kläder. Ett klädförråd finns, där man gratis kan få vad man behöver.
Säffle, Karlstad stift
Det finns ett härbärge, tre lägenheter i ett hyreshus, där utsatta EU-medborgare får sova och laga sin
egen mat. Villkoren är att de tigger i Säffle och Åmål, att de inte tar hit sina barn och att de håller sams
inbördes. Kommunen står för hyran och kyrkorna för all hantering, låser efter dem på morgonen och
släpper in dem på kvällen samt hanterar de problem som uppstår.
Visby domkyrkoförsamling, Visby stift
I Visby stift finns ett trettiotal utsatta EU - medborgare. I stort sett samtliga har erbjudits boende på
Vinternatt som drivs av ett nätverk av organisationer. Där finns en projektanställd medarbetare som
betalas av kommunen. Nätverket har på olika sätt försökt hitta alternativ till tiggandet genom att
erbjuda andra arbetsuppgifter t.ex. uppsättning av gärdsgårdar, julgransförsäljning och trädgårdsarbete.

5 Aktuella utvecklingsprojekt inom området
5.1 Digniti Omnia – Ett värdigt liv för alla (Svenska kyrkan)
Projektet Digniti Omnia – ett värdigt liv för alla, är ett projekt finansierat genom EU:s fond för de
mest utsatta (Fead). Projektet Digniti Omnia blev beviljat medel från fonden under perioden 2015 –
2020. Projektet riktar sig till utsatta EU-medborgare i Sverige och drivs gemensamt av Växjö pastorat,
Karlstads pastorat, Umeå pastorat och Västerås stift. Projektägare är Växjö pastorat.
I styrgruppen ingår även Växjö stift, Karlstad stift, Luleå stift samt Svenska kyrkans nationella nivå.
Projektet har identifierat fyra trösklar, fyra områden, där målgruppen på olika sätt har blivit
diskriminerade. Diskrimineringen kan vara på grund av etnicitet, fysiska handikapp eller helt enkelt
fattigdom. De fyra områdena kallar projektet för: samhälle, hälsa, språk och digital kommunikation.
Genom att aktivt använda de horisontella principerna (jämställdhet, tillgänglighet, icke-diskriminering
och likabehandling) är målet att det skapas platser där målgruppen inte längre är diskriminerad och där
människor istället kan växa. Målet för projektet är att stärka de utsatta EU-medborgarnas möjligheter
till social inkludering och egenmakt.
Projektledaren är från Växjö pastorat och har en europeisk utblick, men det konkreta arbetet sker
lokalt med fyra delprojekt. Varje projekt har en heltidsanställd projektledare, som arbetar med ett
separat temaområde; Umeå pastorat arbetar med språk, Västerås stift arbetar med kommunikation,
Växjö pastorat arbetar med samhälle och slutligen Karlstad pastorat, som arbetar med hälsa. Aktörer
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från det offentliga och det civila samhället samverkar i projektet. Projektet ska utveckla fyra
verktygslådor utifrån dessa fyra temaområden. 10
5.2 Make Sense – Social inkludering och egenmakt för utsatta EU-medborgare (Svenska
kyrkan och andra)
Projektet ska stödja social inkludering och stärka egenmakten hos målgruppen. I samverkan mellan
frivilligorganisationer och kommuner ska projektet skapa mötesplatser i Umeå, Örnsköldsvik och
Sundsvall. Arbetet ska också spridas till andra kommuner. Under 2016 kartläggs målgruppens behov.
Projektet kommer att erbjuda mötesplatser på tre orter under projektperioden, där det ska finnas
möjlighet att sköta klädtvätt och den personliga hygienen. Mötesplatserna kommer också att erbjuda
samhällsorienterad information och hälsofrämjande insatser. Projektet har flera samverkanspartner
bland annat Sundsvalls, Örnsköldsviks samt Umeå kommun, Svenska kyrkan, Street Aid, Ny Framtid i
Sundsvall, Elimförsamlingen, Pingstkyrkan, Svedjeholmskyrkan, EFS-kyrkan i Örnsköldsvik,
Föreningen Öppen gemenskap bestående av Svenska kyrkan, EFS, Frälsningsarmén, Carlskyrkan samt
Hedlundakyrkan i Umeå.11
5.3 EU-migrant som resurs (Stockholms stadsmission)
Projektet EU-migranter som resurs avslutades i december 2016 med bland annat publiceringen av
handboken Att vända muggen – Insatser, idéer och inspiration för att se EU-medborgare som resurs.
Projektet var tvåårigt och betalades med pengar från Svenska Postkodlotteriet, och syftade till att
hitta alternativ till tiggeri för de EU-medborgare som är i Sverige och försörjer sig på det sättet.
Insatserna i projektet skulle verka för att deltagarna skulle prova arbetsintegrerade och utbildande
insatser med syfte att föra dem närmare arbetsmarknaden och öka individernas egenmakt. oavsett om
personerna befinner sig i Sverige eller något annat EU-land. Projektet skulle också långsiktigt främja
mångfald och tolerans och bidra till en mer nyanserad och positiv bild av utsatta EU-medborgare.
Projektet drevs av fyra stadsmissioner – Uppsala, Stockholm, Skåne och Linköping - med en lokal
projektledare i varje stad samt en nationell projektledare som var stationerad i Linköping. Projektet
arbetade med att ta fram, genomföra och analysera modeller, tydliggöra lagar och regler, tillhandahålla
information om rättigheter och skyldigheter, ge stöttning till den enskilde i att kunna anställas på
kortare eller längre sikt på den svenska arbetsmarknaden samt sprida projektets erfarenheter vidare.
Efter projektet slut har Stockholms stadsmission integrerat projektet i sin reguljära verksamhet.
Projektet Mer än Jobb, har under våren 2017 inlett en dialog med Crossroads Stockholm och
Frälsningsarméns EU-center i Stockholm med syfte att ta del av erfarenheter när det gäller att skapa
förutsättningar för utsatta EU-medborgare att komma närmare arbetsmarknaden samt öka individernas
egenmakt.12

10

Digniti Omnias hemsida.
Kommunförbundet i Norrlands hemsida.
12
Intervju med delprojektledare Mircea Budulean, Stockholms stadsmssion, 2016-12-09.
11
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5.4 Migranternas barn – (Samverkansprojekt mellan Stockholms stadsmission och SOS
Barnbyar i Sverige och Rumänien).
Projektet Migranternas barn är ett pilotprojekt som vill återförena familjer som splittrats genom
migration. Projektet är ett samarbete mellan Stockholms stadsmission, SOS-barnbyar Sverige och
SOS-barnbyar Rumänien. Projektet rekryterar deltagare i Sverige och arbetar med insatser både i
Sverige men framför allt i Rumänien. Kriterierna för att bli deltagare är att ha ett barn under 18 år, att
ha sin hemvist i någon av städerna/byarna där medverkande organisationer arbetar och att föräldrarna
har en motivation att vilja stanna kvar i Rumänien. Svenska kyrkan har bidragit med kontaktuppgifter
till stift och församlingar i Svenska kyrkan som möter barn till utsatta EU-medborgare.13

6 Externa samarbetsorganisationer i urval
6.1 Stadsmissionerna i Sverige
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioners syfte är bland annat att främja en gemensam dialog,
opinionsbildning och utveckling för de olika lokala stadsmissionerna i Sverige. I riksföreningen ingår
stadsmissionerna i Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm, Uppsala, Eskilstuna, Örebro och
Västerås. Riksföreningen driver en ”professionell social verksamhet utifrån en kristen värdegrund i
enlighet med kyrkornas diakonala uppdrag.” Kopplingen mellan Svenska kyrkan och stadsmissionerna
varierar mellan olika orter. Svenska kyrkans koppling till stadsmissionen i Linköping är mycket stark,
och bidrar med finansiering och medarbetare som finns med i verksamheten. I Stockholm är
stadsmissionen en fristående stiftelse.
6.2 Crossroads - Stockholms stadsmission
Stockholms stadsmissions EU-center Crossroads öppnade 2011. Crossroads är en rådgivnings- och
stödverksamhet för utländska arbetslösa och bostadslösa, utsatta EU-medborgare och
tredjelandsmedborgare i Stockholm, som drivs av Stockholms stadsmission. En målsättning för arbetet
på Crossroads är att utsatta EU-medborgare ska erbjudas stöd med basbehov och man verkar för att de
utsatta EU-medborgarna ska få möjlighet till försörjning. Crossroads har som policy att allt stöd som
finns ska finnas under samma tak och det är viktigt att de tre grundpelarna i verksamheten finns med
redan vid planeringen av ett nytt Crossroads. De tre grundpelarna är basbehov, information/
rådgivning och arbetsstödjande åtgärder. I basbehoven ingår frukost, lunch, tvätt och dusch samt på
vintern även härbärge, Vinternatt. EU-vägledare eller en volontär kan ge information, rådgivning och
ökade kunskaper om det svenska samhället14. När behov finns, hjälper en jurist till med att stötta
migranten att få sina rättigheter tillgodosedda av kommunen. Vid intervju med biträdande
verksamhetsledaren på Crossroads Stockholm, framkommer att i dag är besökarna på Stockholms
stadsmission till ca 30 procent rumäner och 70 procent tredjelandsmedborgare. Under det senaste året
har antalet gäster minskat från 150 personer per dag till 60.15

13

Intervju med projektledare Isabell Hedling, Stockholms stadsmission, 2016-11-28.
Ersta Sköndals Rapport ” Stadens fattiga - En rapport om Sveriges stadsmissioner och fattigdom, (2015).
15
Intervju med bitr. verksamhetschef Lousie Ränkesjö, Stockholms stadsmission-Crossroads, 2016-10-04.
14
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Crossroads i Stockholm delar upp besökarna i tre kategorier:
1. Romer från Rumänien och Bulgarien utgör en del av de som besöker Crossroads. De har rätt
till fri rörlighet i hela Europa och får arbeta inom EU.
2. Varaktigt boende tredjelandsmedborgare med uppehållstillstånd, som också har rätt till den
fria rörligheten
3. Tredjelandsmedborgare med uppehållstillstånd som reser runt som turister, men inte har inte
rätt till fri rörligheten, enligt EU direktiven.
6.3 Crossroads - Göteborgs stadsmission
Crossroads i Göteborg startades av Stadsmissionen i Göteborg 2012, bland annat till följd av en
problematisk situation på härbärget Gatljuset (som är ett daghärbärge för svenska, hemlösa personer),
då allt fler utsatta EU-medborgare besökte Gatljuset. Målet för Crossroads Göteborg är att förhindra
social och ekonomisk utestängning av utsatta EU-medborgare som befinner sig i Göteborg.
Verksamheten inriktar sig på stöd med basala behov genom servering av frukost, utdelande av
rekvisitioner samt betalning av mediciner. Dessutom har Crossroads etablerade kontakter med
Arbetsförmedlingen och hjälper till vid arbetssökande. Dessutom finns det språkkurser i svenska
för de besökare som kommer till Crossroads och andra hjälpmedel för att klara sig i det svenska
samhället. Efter det första året skrev Göteborgs stadsmission en rapport om sina erfarenheter och
lämnade rapporten till Göteborgs stad. Göteborgs stad och flera organisationer i civilsamhället inledde
en process som resulterade i att Göteborgs stad och de idéburna organisationerna (Stadsmissionen,
Bräcke Diakoni, Räddningsmissionen m.fl.) skrev på ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP). 16
6.4 Crossroads - Linköpings stadsmission
På sommaren 2013 kom människor från Rumänien och Bulgarien som började be om pengar på gator
och torg i Linköping. Stadsmissionen anställde en projektledare för Crossroads och dess
samtalsmottagning. I början av 2014 startades matservering och härbärge för dessa EU- medborgare.
Fem dagar i veckan serveras soppa och bröd och det delas också ut hygienprodukter. På
torsdagskvällarna finns tolkar på plats, som kommunen finansierar. På rådgivningskvällen finns en
medarbetare från Svenska kyrkan med i verksamheten.
Ett IOP- avtal har ingåtts mellan Linköpings kommun och Linköpings stadsmission (där Svenska
kyrkan ingår). Kommunen betalar driften av härbärget och matserveringen, medan Stadsmissionen
ansvarar för verksamheten enligt ingånget IOP- avtal. Härbärget finns i Evangeliska frikyrkan Ryttargårdskyrkan, och är öppet alla dagar i veckan för fjärde året. Linköpings stadsmission finns
också med i projektet ”EU-migrant som resurs”.

16

Hemsida och Intervju med socialchef, områdeschef Lennart Forsberg, Göteborgs stadsmission, 2016-05-03.
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6.5 Mötesplats för EU-migranter – Västerås stadsmission
Västerås stadsmission och Svenska kyrkan i Västerås har inlett ett samarbete för att erbjuda
vardagshjälp till EU-migranter. Mötesplatsen är öppen under vardagarna. EU-migranter kan komma
mellan 08.00-10.00 för att få basbehoven tillgodosedda med tvätt, dusch och mat.
6.6 Crossroads Malmö – Skåne stadsmission
Crossroads Malmö öppnade i januari 2015 och verksamheten drivs av Lunds stift, Svenska kyrkan i
Malmö och Skåne stadsmission. Crossroads är ett rådgivnings- och stödcenter, som vänder sig till
utländska EU-medborgare som lever i fattigdom och hemlöshet i Malmö. Crossroads erbjuder frukost
varje dag alla dagar i veckan. Det finns också möjlighet att få stöd med basbehov. Individuella samtal
med juridisk vägledning kan ges liksom samhällsinformation och hjälp i kontakten med myndigheter.
6.7 Örebro Stadsmission
Svenska kyrkan i Örebro var med och startade Örebro stadsmission hösten 2015. Stadsmissionen är en
ideell förening som bedriver verksamhet för människor i utsatthet, hemlöshet och missbruk.
Stadsmissionen utmanar och kompletterar samhällets insatser för människor i utsatta livssituationer.
Metoderna är social omsorg, socialt företagande och utbildning. Allt arbete sker utifrån en kristen
grundsyn. Under våren 2016 invigdes Örebro stadsmissions second hand-butik på Köpmangatan 31.
Örebro stadsmission planerar insatser för att ge utsatta EU-medborgare stöd i vardagen.

6.8 Eskilstuna stadsmission
Eskilstuna stadsmission är en av de senast startade stadsmissionerna (2014). Stadsmissionen tillkom
på initiativ av Svenska kyrkan och Eskilstuna kommun. Svenska kyrkan såg ett behov av att ytterligare
utveckla de diakonala strategierna och startade därför en stadsmission för att koncentrera det diakonala
arbetet. De ingående parterna bidrar med 3 miljoner SEK vardera till verksamheten. Verksamheten
består av dagverksamhet för utsatta EU-medborgare och annan verksamhet. Till dagverksamheten
kommer cirka 25 gäster av de cirka 50 utsatta EU-medborgare som vistas i Eskilstuna. Inga barn är
tillåtna i dagverksamheten. Efter att natthärbärget i Svenska kyrkans regi som fanns tidigare stängdes,
planerar Eskilstuna stadsmission att öppna ett härbärge för utsatta EU-medborgare. En del problem
omkring brandskyddbestämmelser finns, så än så länge kan Eskilstuna stadsmission endast erbjuda
dagverksamhet.
6.9 Räddningsmissionen i Göteborg
Frikyrkornas Räddningsmission i Göteborg startade 2007 när man märke att det kom allt fler individer
från Rumänien och Bulgarien till Göteborg. Dessa individer bosatte sig på Meros camping
utanför Göteborg. De utsatta EU-medborgarna hade en svår social situation. SVT:s samhällsprogram
Uppdrag granskning besökte campingen och migranternas utsatta situation uppmärksammades. Ett
intensivt arbete inleddes mellan Göteborgs stad och de idéburna organisationerna angående de utsatta
EU-migranternas situation. I det befintliga IOP – avtalet mellan bl.a. Räddningsmissionen, Göteborgs
stadsmission och Göteborgs stad har Räddningsmissionens arbete inriktning på mötet med
barnfamiljer. Räddningsmissionen har sett till att barnen får gå i skola och Göteborgs stad har godkänt
skolgång för utsatta EU-medborgares barn. Räddningsmissionen har dessutom varit drivande i
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arrangemanget av de två nationella konferenser i frågan som har hållits i Göteborg 2015 och 2016.
Räddningsmissionen driver även öppen förskola/ familjecenter, som riktar sig till utsatta EU-medborgare
som vistas i Göteborg. Majoriteten som besöker familjecentret tillhör den romska minoriteten. och
lever även i sina hemländer exkluderade från arbetsmarknad, sjukvård, utbildning och tryggt/stabilt
boende. Samtliga lever i hemlöshet och vistelsetiden i Göteborg varierar från några veckor till många
år. Gruppen barn i åldrarna 0-18 år är ofta drabbade av dålig hälsa, har bristfällig skolgång och lever
under ytterst otrygga förhållanden. Dessutom erbjuds husvagnscamping i samverkan med bland annat
Svenska kyrkan liksom andra verksamheter för att stödja gruppen.17
6.10 Frälsningsarméns EU-center i Stockholm
Till Frälsningsarméns EU-center kommer mellan 150-220 gäster varje dag för att äta, duscha eller byta
kläder. Många kommer dit för att få vägledning och rådgivning i för dem angelägna frågor. Flera av
gästerna vill inget hellre än att arbeta, men har varken rätt kontaktnät eller språkkompetens för
detta. Vid EU-centret etableras kontakter med företag och organisationer för att lättare kunna matcha
företagens efterfrågan med rätt kompetens. Hos EU-centret arbetar en jobbcoach som hjälper
kandidaterna med att skriva CV och personliga brev.

7. Samverkan mellan det offentliga och civilsamhället
7.1 Idéburet - Offentligt Partnerskap (IOP)
Normerande för samverkan mellan offentliga aktörer och idéburna aktörer är föreningsbidrag och
upphandlade tjänster. Vid upphandling av tjänster säkerställs att konkurrensen tillvaratas, men
verksamheten styrs av den upphandlande myndigheten och det finns risk att föreningarna eller
trossamfunden stöps om till leverantörer av tjänster.
Ett Idéburet Offentligt Partnerskapsavtal är en samverkansmodell mitt emellan normerande bidrag och
upphandling, som gör att den idéburna sektorn bidrar till samhällsutvecklingen på ett mer konkret sätt
än vad bidragen ger utrymme för, men som inte bygger på marknadsmekanismer och kommersiella
kontakter – se figur nedan:

17

Hemsida och Intervju med verksamhetsledare Ulrika Falk, Räddningsmissionen i Göteborg, 2016-05-03
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Enligt Forum för frivilligt socialt arbete kan ett IOP-avtal ingås när verksamheten sker på initiativ av
den idéburna organisationen och när verksamheten är ett led i att förverkliga ett politiskt program eller
plan, där den idéburna sektorn särskilt nämns. Vidare är det viktigt att verksamheten bidrar till lokal
utveckling och delaktighet i samhället. Det är också viktigt att verksamheten inte ses som en del av det
normerande föreningsbidraget. För både den offentliga och idéburna avtalsparten är det viktigt att inte
göra den idéburna aktören till underleverantör, utan att den idéburna parten fortsätter att vara en fri och
självständig aktör. En förutsättning är också att det inte finns en marknad eller en konkurrenssituation
att vårda samt att bägge parter är med och finansierar verksamheten med ekonomiska medel eller
sociala insatser och att den avses drivas under längre tid. Verksamhetens får avslutningsvis inte
detaljregleras från kommunens sida. IOP – avtalen har skapat en möjlighet för den idéburna sektorn att
både vara en leverantör av tjänst till kommunen samtidigt som man är en självständig aktör i relation
till samma kommun. Denna samverkansmodell har med framgång prövats på några orter såsom
Göteborg, Linköping och Lund18 I rapportens bilaga finns exempel från Lund.

8. Slutsatser och förslag
Uppdraget enligt Skr 2015:15 var att utveckla arbetet med erfarenhetsutbyte och verktyg för
församlingarnas möte med fattiga EU-migranter och att göra verksamheten mera känd för dem som
arbetar med fattiga, utsatta EU-medborgare inom Svenska kyrkan. Nedan följer utredningens slutsatser
och förslag.

8.1 Viktiga utgångspunkter

Viktiga utgångspunkter i mötet med utsatta EU-medborgare är långsiktighet, hållbarhet och
professionalitet, då området är komplext och riktas mot individer som lever i stor social utsatthet.
Inledningsvis är det viktigt att ett förarbete görs för att kunna bedöma förutsättningarna för en

18

Ur Idéburet - Offentligt Partnerskap – koncept för samhällsutveckling, Forum för Frivilligt socialt arbete, 2010
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kommande verksamhet i möte med utsatta EU-medborgare. En annan viktig utgångspunkt är att
organiseringen av verksamheten präglas av en fungerande ledningsstruktur och bemanning av
kompetenta medarbetare med kultur- och språkkompetens. Verksamheten kan företrädesvis ske i
samverkan med andra organisationer som har verksamhet inom området. En annan viktig
utgångspunkt är att församlingen tidigt upprättar relation och dialog med kommunen. Dessutom krävs
en långsiktig och hållbar verksamhetsmodell i relationen till kommun och samarbetsorganisationer. Ett
exempel som har redovisats i denna inventering är Idéburet Offentlig Partnerskap (IOP). Ett IOP
tydliggör kommunens åtagande och civilsamhällets åtagande i en avtalsform som skapar möjlighet för
långsiktighet och hållbarhet i verksamheter där man möter utsatta EU-medborgarna. Avtal kan skrivas
om t.ex. natthärbärge, dagcenter och andra verksamheter. Några goda exempel på framgångsrika
Idéburna Offentliga Partnerskap finns i Lund, Göteborg och Linköping.
8.2 Så här kan man göra
Om man som församling eller pastorat i sin omvärldsanalys upptäcker att det i församlingen finns
behov av att diakonalt stödja utsatta EU-medborgare (och inte har en stadsmission/ diakonicentrum) är
det väsentligt att inledningsvis ta kontakt med individerna själva för att höra vilka behov de har och
vilka resurser som finns. Efter ett internt förarbete för att se vilka resurser församlingen kan avsätta för
arbetet är det viktigt att inleda en dialog med andra organisationer på orten för att höra om samverkan
är möjlig. Några frågor i förarbetet kan vara; Hur många utsatta EU-medborgare finns det i vår
församling/ pastorat? Vilka behov av hjälp och vilka resurser har de? Vilka lokaler har vi? Hur kan de
användas? Vilka resurser har vi möjlighet att tilldela detta arbete? Vilka andra aktörer driver (eller vill
driva) verksamhet för utsatta EU-medborgare? Kan vi samverka med dem? Vilka metoder finns för att
arbeta med individerna? Finns det någon lämplig verksamhetsmodell inom vilken man kan samverka
med kommunen? Vilken ambitionsnivå passar det egna arbetet på orten? I förarbetet kan man
använda figuren på sid 10.
En grundregel vid uppstart är att skaffa sig så mycket kunskap som möjligt, då det förmodligen inte
finns någon anledning att uppfinna någon ny metod. Det är bättre att lägga tid och kraft på att låta sig
inspireras av de verksamheter och metoder som redan finns runt om i Sverige – se församlingarnas
projektbeskrivningar och stadsmissionernas arbete i rapporten.
8.3 Vad behöver utvecklas?
Bedömningen är att stiften bör sträva efter att framför allt koncentrera sina resurser och främjande
insatser till de mindre orternas församlingar där det inte finns t.ex. en stadsmission. Utredaren har stött
på exempel när enstaka eldsjälars arbete i möte med utsatta EU-medborgare har blivit alltför
ansträngande och bräckligt och inte kunnat uppvisa den professionella långsiktighet och hållbarhet
som krävs. Stadsmissioner, Frälsningsarmén eller Diakonicentrum finns ofta på plats och är
involverade i mötet med utsatta EU-medborgare i de större och mellanstora städerna. För att kunna
möta behoven hos församlingar/ pastorat behöver Svenska kyrkans stift kunna förse med kompetens,
metoder och beprövade samverkansmodeller på ett effektivt sätt. Enklast görs detta via det befintliga
stiftshandläggarnätverket för migrations- och integrationsfrågor, som inkluderar frågan om utsatta EUmigranter i sin agenda.
För Svenska kyrkan som trossamfund är det väsentligt att kunna beskriva de teologiska motiven till
arbetet med utsatta EU - medborgare. Detta togs upp som en specifik fråga vid rådslaget med
stiftshandläggarna. En lättillgänglig verktygslåda som Svenska kyrkans församlingar kan få tillgång
till ska bestå av kunskapsunderlag, metoder och redskap som sammanställs och uppdateras
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kontinuerligt på Svenska kyrkans intranät. Slutligen behöver frågan om insatser i mötet med utsatta
EU-migranter ges tydlighet och legitimitet i Svenska kyrkans sammanhang genom att inkluderas i det
övriga migrationsarbetet på alla nivåer i Svenska kyrkan och därmed också ges ekonomiska resurser.

8.4 Förslag
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Stiftens medarbetare betonade vid rådslaget i september 2016 att det behövs en teologisk
plattform som utgångspunkt för församlingarnas möte med utsatta EU-medborgare. Förslaget
är att den nationella nivån initierar framtagandet av en sådan plattform. Samverkan sker med
forskningsenheten.



Svenska kyrkan har samlat sin kompetens i migrationsfrågorna i det befintliga
stiftshandläggarnätverket för migrationsfrågor i Svenska kyrkan. Förslaget är att frågor om
utsatta EU-medborgare ska inkluderas som fråga i nätverkets verksamhet.



Svenska kyrkan på nationell nivå sammanställer och uppdaterar kontinuerligt
kunskapsunderlag, metoder och verktyg via webbportalen Support Migration till dem som
arbetar inom området utsatta EU- medborgare i stift och församlingar.

