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Bakgrund 
Våren 2014 fick Malmö stads uppsökarverksamhet i uppdrag att göra en kartläggning gällande  
situationen för fattiga och socialt utsatta EU-medborgare i Malmö och deras behov. Bakgrunden 
till kartläggningen var att det hade skett en ökning framför allt under det senaste året. Antalet  
personer som sökte sig till stadsmissionen hade ökat markant och likaså antalet boplatser i  
kommunen. Efter rapportens slutförande har ökningen fortsatt och sensommaren 2014 uppstod  
på kort tid en större bosättning, ett läger på en industritomt förhållandevis centralt i Malmö. 
Fattiga EU-medborgare är en heterogen grupp med olika behov och har därmed behov av olika 
lösningar. I Malmö är majoriteten från Rumänien. Många av dem försörjer sig på tiggeri, 
tidningsförsäljning (Faktum) samt burk- och flasksamling. 
 
Vid denna tidpunkt hade Malmö stad inga planer för arbetet med målgruppen och inte heller 
några insatser. Stadsmissionens Café David hade ett stort antal besökare som kom dit för frukost,  
dusch och kläder och besökarna sökte sig även till Stadsmissionshälsan. Även Mariakyrkan hade  
en del fattiga EU-medborgare som sökte sig dit för dusch och rena kläder. När det gäller  
kommunens verksamheter var det främst Uppsökarverksamheten för vuxna som kom i kontakt 
med gruppen. Social jour har tidigare haft enstaka personer som främst har ansökt om bistånd till 
hemresor. Under hösten 2014 skedde en markant ökning av personer som söker hjälp till 
hemresor och under 2015, t o m vecka 9, har 80 personer beviljats hemresa. 
 
Utifrån situationen har Malmö stad beslutat om medel till Stadsmissionen för att öppna ett 
Crossroads samt att tillsätta en samordnare. Samordnartjänsten delas idag av två personer från  
uppsökarverksamheten. Under vintern har det även funnits en nattöppen lokal för gruppen. 
 
Förutsättningarna för arbetet med målgruppen utgår från lagar, regler och kommunens riktlinjer  
samt Malmö stads budget. Utifrån den aktuella situationen med en ökning av fattiga EU-
medborgare över tid krävs fler och nya insatser. Både från Malmö stad och från organisationer  
som får bidrag från Malmö stad. Under 2015 behöver det tas fram en strategi för Malmö stads  
arbete med fattiga EU-medborgare som lever i en socialt utsatt situation i Malmö. Arbetet ska ske  
i dialog med berörda verksamheter, förvaltningar inom Malmö stad, andra myndigheter samt  
med frivilligsektorn och om möjligt i dialog med gruppen utsatta EU-medborgare. 
En del i situationen handlar om skillnader i levnadsvillkor och fattigdom i Europa samt den fria  
rörligheten, vilket innebär att arbetet med att ta fram lösningar måste ske på flera nivåer. Det  
behöver ske ett aktivt arbete på EU-nivå likväl som på nationell nivå i Sverige. Samtidigt måste  
Malmö stad förhålla sig till de EU-medborgare som vistas i Malmö och gå in med insatser på 
både kort och lång sikt. 
 
De konsekvenser som uppstår när EU-medborgare söker sig hit är en relativt ny företeelse, inte 
bara för Malmö utan alla kommuner i Sverige. Det behövs olika förberedelser och insatser i 
arbetet med att hitta lösningar på de svårigheter som uppstår. En viktig faktor är att det finns 
underlag som möjliggör ett beslutsfattande på tydliga grunder. 
 
Särskilda insatser som har gjorts för målgruppen fram till nu  
Nedan beskrivs insatser som helt eller delvis finaniseras av Malmö stad och som riktar sig till 
målgruppen. 

Samordnare 
Det är många som är involverade i frågan om socialt utsatta EU-medborgare som vistas i Malmö.  
Därför har det beslutats att tillsätta samordnare och uppdraget påbörjades den 17 november 2014 
och planeras fortgå under sex månader. En viktig del i uppdraget är att sammanföra information  
och kunskap, återge en samlad bild av frågan och utifrån den arbeta med möjliga 
förbättringsåtgärder. Som samordnare för kommunens arbete med utsatta EU-medborgare blir 
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det viktigt att se helheten av vad som görs, vad som behövs göras och hålla fokus på vilken 
riktning det sammantagna arbetet ska ha. 
 
Samordnare ska ha kanaler för att nå ut med information till de som behöver den och för att 
inhämta information som finns, samt att tillsammans med andra skapa information och föra den 
vidare. Samordnarna har hittills startat upp fyra nätverk: 
• Krisberedskapsnätverk 
• Boplatsnätverk 
• IOF/barnärende-nätverk 
• Frivillignätverk 
 
I respektive nätverk sker informationsutbyte samt arbete med att lyfta gemensamma frågor, ta 
fram rutiner och handlingsplaner som berör aktuellt nätverk och fokusområde. En 
krisberedskapsplan är framtagen. Arbetet i respektive nätverk kommer att ligga till grund för 
konkreta handlingsplaner utifrån de beslut som tas inom respektive område. 
 
Samordnarna har idag fyra fokusområden för både det strategiska och det mer konkreta arbetet 
med EU-medborgare. Inom varje område finns pågående och planerade aktiviteter. 
• Boplatser 
• Försörjningsmöjligheter 
• Liv och hälsa 
• Barn 
 

Crossroads  
Verksamheten drivs i Stadsmissionens regi och vänder sig direkt till målgruppen. Här finns 
möjlighet att tillgodose basala behov som mat och hygien. Det serveras frukost sju dagar i 
veckan, och det finns duschmöjligheter. Det är öppet vardagar 8.00 - 11.00 och helger 8.00 - 
10.00. På vardagar finns även möjlighet till rådgivning och andra bokade aktiviteter för 
målgruppen efter öppettiden. Personalen på Crossroads är rumänsktalande. Crossroads har 
utifrån vädersituationen även öppnats upp nattetid vid några tillfällen under vintern. 
 

Nattlokal 
Sofielunds Folkets Hus har under januari och fram till 22 februari då den meteorologiska våren 
inträdde haft öppet varje natt mellan kl. 20.00 - 06.00. Det har inte funnits några sovplatser i  
lokalen. Verksamheten öppnades utifrån att situationen bedömdes som akut och det behövdes en 
snabb lösning. 
 
Den akuta nattlösningen har inte fungerat tillfredsställande. Det har dels uppstått problem utifrån  
att antalet besökare snabbt ökade till ett större antal än vad som var beräknat, räddningstjänsten 
hade inte godkänt lokalen för övernattning och samtidigt togs det dit madrasser vilket ledde till 
att räddningstjänsten beslutade om sovförbud. Ett beslut som sedan har diskuterats vid ett flertal  
tillfällen. Det har också funnits problem när det gäller personal då svårigheterna som uppstått har 
ställt höga krav på de frivilliga som arbetat där, något som fått lösas genom att ta in väktare samt 
vid några nätter personal från Malmö stad. De svårigheter som funnits är något som Malmö stad 
behöver ta lärdom av inför kommande insatser. Samordnarna kommer att sammankalla till ett 
utvärderingsmöte med berörda parter. 
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Socialtjänstens insatser 
De två personer i Uppsökarverksamheten för vuxna som delar på samordnartjänsten fokuserar 
det uppsökande arbetet på målgruppen och bedriver främst det uppsökande arbetet på boplatser 
samt på Crossroads för att kunna delge målgruppen information om den aktuella situationen 
såväl som samhällsinformation. Det uppsökande arbetet sker en dag i veckan på respektive plats. 
Verksamhetens övriga arbete bedrivs av två vikarier som har fokus på den ordinarie  
målgruppen, personer med missbruks- och hemlöshetsproblematik i Malmö. Det finns i dagsläget 
inte utrymme för ett utökat uppsökande arbete riktat mot EU-medborgare. 
 
Social jour har kontakt med målgruppen utifrån nödprovningar i samband med ansökningar, 
vilket främst handlar om ansökan om hemresa. Man beviljar ett stort antal hemresor och utifrån 
belastningen har man beslutat om att ha särskilda tider avsatta för detta. Alla anmälningar  
gällande barn, exempelvis misstanke om barn i lägren, ska göras direkt till social jour. Social jour 
ansvarar vid behov för att göra en anmälan till aktuellt stadsområde. Det är idag social jour som 
kontaktas vid en eventuell avhysning. Barnärenden fördelas ut på stadsområdena och hanteras 
utifrån gällande rutiner och riktlinjer. 
 
Handlingsplan för arbetet med fattiga och socialt utsatta EU-
medborgare i Malmö 
Malmö Stad har i arbetet med målgruppen utsatta EU-medborgare en mängd lagar, regler och  
riktlinjer att följa, exempelvis uppehållsrätten, socialtjänstlagen, kommunallagen och lokala 
ordningsföreskrifter. 
 
Det är viktigt att det görs avtal med tydlig ansvarsfördelning mellan de som ansvarar för driften 
av verksamheter och Malmö Stad samt ett tydliggörande av samordnarrollen. Nedan presenteras 
handlingsplan över de insatser som Malmö stad erbjuder utsatta EU-medborgare som uppehåller 
sig i Malmö.  
 
Samordnaruppdraget 
Samordnaruppdraget är förvaltnings-, myndighets- och organisationsövergripande. Uppdraget är 
en socialtjänstfråga men bör ligga under Sociala resursförvaltningen då arbetet med EU-
medborgare utgår från mänskliga behov. 
 
Som samordnare finns det tillgång till en samlad kunskap och utifrån denna kan samordnare 
agera stödfunktion till ledning, verksamheter inom Malmö stad, andra myndigheter, 
organisationer och övriga civilsamhället som arbetar med EU-medborgare. I uppdraget ska ingå 
att länka ihop verksamheter och personer/funktioner när något specifikt ska göras för att det ska 
finnas en överblick och en tydlig linje i arbetet. 
 
• Samordnare ska ansvara för utbyte och samarbete i nätverk på lokal, regional och nationell 

nivå. Ett särskilt fokus ska ligga på ett storstadssamarbete (Stockholm, Göteborg och 
Malmö) samt med Skånes kommuner. 

• Samordnare ska ansvara för Malmö stads ansökan ur FEAD-fonden som ska göras i 
samverkan med Göteborgs stad och kommunernas respektive Crossroads. 

• Samordnare ska ansvara för att driva samarbeten över förvaltnings- och 
verksamhetsgränser inom områden som rör arbetet med fattiga och socialt utsatta EU-
medborgare. 

• Samordnare ska inte ansvara för operativa uppgifter som ingår i andra verksamheters 
uppdrag då det är i dessa verksamheter det finns personal, kompetens och rutiner för 
uppgiften. 

• Samordnaren ansvarar för att utvärdera de insatser som genomförts under 141201 - 
150531 
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• Samordnare ska efterhöra EU-medborgarnas behov och erfarenhet av insatserna  
• Samordnare ska tillsammans med andra förvaltningar och myndigheter arbeta med att 

uppmärksamma hot och våld mot gruppen  
• Samordnaruppdraget bör bli en permanent tjänst inom Sociala resursförvaltningen 

 
Insatser för fattiga och utsatta EU-medborgare som uppehåller sig i Malmö 
 
Sociala resursförvaltningen får i uppdrag att ta fram: 
 
Vinterhärbärge 
• 40 sovplatser 
• Öppet 1 december - 28 februari 
• Den enskilde betalar en avgift på 15 kr per natt (inkluderar sovplats/madrass och frukost) 
• Drivs av frivilligsektor, Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) 

 
Daglokal året runt  
• Erbjuder möjlighet till att ta hand om mer basala behov, frukost, kläder och dusch. 
• Rådgivning kring möjligheten till arbete/försörjning i samarbete med Arbetsförmedlingen 
• Stöd i frågor kring hälsa och sjukvård 
• Information kring rättigheter och skyldigheter 

 
Evakueringslokaler 
• Vid extremväder såsom skyfall, snöstorm, klass 2- varning eller från -5 grader och kallare  
• Vid eventuell avhysning i max fem nätter 
• En lokal med möjlighet att få varm dryck, tillgång till toalett samt madrasser att sova på 

 
Rutin vid avhysning 
• Gällande regler och lagar följs 
• Samordnare är ansvariga för att snarast ta fram rutiner vid avhysning 

 
Samarbete med andra länder 
• Undersöka förutsättningarna för vänort i Rumänien med syfte att till exempel utbyta 

erfarenheter och hjälp med ansökningar om EU-medel och antidiskrimineringsarbete  
• Sprida erfarenheterna från arbetet med Romskt informations och kunskapscenter (RIKC) 
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