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InlednIng

i november 2012 startade göteborgs stadsmission pro-

jektet Crossroads göteborg. anledningen var den ökade 

tillströmningen av eU-medborgare och tredjelandsmedbor-

gare. situationen för dessa människor var – och är – svår. 

många lever som hemlösa i sverige, har svårt att hitta 

arbete och lever utanför samhället. avsikten med verksam-

heten är att ge relevant information om rättigheter, skyldig-

heter och möjligheter i syfte att förhindra ekonomisk och 

social utestängning.

när den första rapporten ”Fattiga eU-medborgare i gö-

teborg” kom sommaren 2013 gav den ett stort gensvar. 

rapporten bidrog till en interpellationsdebatt i riksdagen, 

men framförallt blev frågan om eU-medborgare uppmärk-

sammad av göteborgs kommunpolitiker och det resulterade 

i både en daglokal samt ett natthärbärge för hemlösa eU-

medborgare.

när den första rapporten kom hade Crossroads göteborg 

haft 260 unika besökare från 29 olika länder. idag, ett år 

senare, är den siffran uppe i 557 unika besökare från cirka 

47 olika länder som sammanlagt gjort mer än 6 098 besök 

hos oss. Värt att notera är att siffran 557 är antal besökare 

som har haft kontakt med våra eU-vägledare. 

Till detta skall läggas flera hundra personer som bara under 

det senaste halvåret besökt vår öppna verksamhet på för-

middagarna. de kommer för att äta frukost, använda dator, 

få hjälp med sjukvårdskontakt och liknande. denna grupp 

önskar ingen annan hjälp, vare sig från våra eU-vägledare 

eller i form av undervisning i svenska språket.

i denna rapport vill vi visa på bredden av eU-medborgare 

och deras behov, peka på behovet av ökad kunskap om 

deras rättigheter hos myndigheter och organisationer samt 

lyfta fram bristen på sjukvård för fattiga eU-medborgare utan 

sjukförsäkring – de är idag den enda grupp i det svenska 

samhället som inte har rätt till subventionerad sjukvård.

Crossroads göteborgs uppdrag

med projektet Crossroads göteborg vill göteborgs stads-

mission bidra till att förändra eU-medborgarnas ekono-

miska och sociala utanförskap och verka för inkludering 

istället för exkludering. arbetet är ett projekt på tre år som 

ska utvärderas hösten 2014. projekttiden löper till och med 

sommaren 2015. Verksamheten finansieras i huvudsak av 

medel från postkodlotteriet samt till viss del med bidrag 

från göteborgs stad. på individnivå handlar Crossroads gö-

teborgs verksamhet om att hjälpa människor att utifrån sina 

egna förutsättningar och möjligheter ta avgörande beslut 

om sin livssituation grundat i relevant och korrekt informa-

tion om svenska samhällsförhållanden.

Verksamheten på Crossroads göteborg ska:

• projektet ska utforma en arbetsmodell som motverkar 

ekonomisk och social utestängning av eU- medborgare 

som söker sig till göteborg.

• på individnivå underlätta för eU-medborgare i ekono-

miskt och socialt utanförskap att ta egna, avgörande 

beslut om sin livssituation baserat på relevant och 

korrekt information om svenska samhällsförhållanden 

och sina egna förutsättningar och möjligheter. motverka 

utestängning och verka för inkludering.

•  erbjuda hjälp med vissa basala behov som mat, kläder 

och hygien.

•  genom kartläggning tydliggöra målgruppens behov och 

ursprung.

•  information om målgruppens behov och situation ska 

kunna förmedlas till berörda parter.

Målgrupp

projektet vänder sig till eU-medborgare och tredjelands-

medborgare med permanent uppehållstillstånd från annat 

eU-land som uppehåller sig i göteborg och som lever i 

hemlöshet, studerar och/eller är arbetssökande i sverige.

Det nya europa
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Vad har hänt sedan sIst?

efter att Crossroads göteborgs rapport ”Fattiga eU-med-

borgare i göteborg” kom ut har mycket hänt i sverige. Från 

att ha varit en icke-fråga för många politiker är nu eU-med-

borgare, framförallt de som försöker livnära sig på tiggeri, 

en het politisk fråga. 

behovet av ett boende för eU-medborgare visade sig under 

vinter 2012/2013. den situation som rådde under vintern 

skapade onödig konkurrens och konflikter mellan hemlösa 

eU-medborgare och stadens hemlösa. det var ingen tvekan 

om att dessa två grupper hade olika behov och levde i 

hemlöshet av olika skäl och att det därför krävdes olika 

metoder och lösningar.

behovet av ett boende fanns även med som första punkt 

i vår rapport om eU-medborgare. Vi påpekade även att 

frågan var brådskande, eftersom det om några månader 

på nytt var vinter i göteborg. ansvarigt kommunalråd i 

göteborg agerade föredömligt snabbt och resultatet blev 

att ett avtal enligt iop (idéburet och offentligt partnerskap) 

arbetades fram. 

Från mitten av november 2013 till mitten av april 2014 

har eU-medborgare erbjudits 25 sängplatser hos bräcke 

diakoni samt en dagverksamhet hos Frälsningsarmén på 

allégatan. Crossroads göteborg koordinerade nattplatserna. 

Verksamheten finansierades helt av Göteborgs stad. Avtalet 

har därefter förlängts till sista juni och i skrivande stund 

finns ett förslag på ytterligare förlängning. 

eU-medborgare är en mångfacetterad grupp med olika 

behov. på Crossroads göteborg har vi mött såväl högskole-

utbildade som analfabeter. därför måste samhället få upp 

ögonen, inte bara för de väl synliga tiggarna, utan också för 

dem som försöker hitta andra sätt att försörja sig, de som 

tar ströjobb, samlar burkar, delar ut reklam och försöker få 

mer varaktiga jobb inom olika sektorer.

trots vissa förbättringar är det fortsatta svårigheter kring 

myndigheters bemötande av eU-medborgare men det 

finns även goda exempel. Arbetsförmedlingen Centrum i 

göteborg samt eUres1 samarbetar idag med Crossroads 

göteborg. som ett led i detta fördjupade samarbete har 

vi tillsammans med eUres haft två workshops för våra 

besökare. 

sedan förra rapporten har Crossroads göteborg anmält 

sverige till eU-kommissionen då vi anser att svenska 

myndigheter väljer att tolka folkbokföringslagen på ett sätt 

som vi anser strider mot eU-regler vad gäller ansökan om 

personnummer. detta försvårar möjligheten för eU-med-

borgare att etablera sig i sverige. mer om detta längre fram 

i rapporten.

Crossroads göteborgs arbete med att sammanställa och 

förmedla kunskap till lokal, nationell och europeisk nivå har 

visat sig vara ett oerhört viktigt uppdrag. i takt med att eU-

medborgarna nu även finns i landets mindre städer ökar 

behovet av information till medborgare, tjänstemän och 

politiker. Crossroads göteborgs kunskap inom området för-

medlas i dagsläget inte bara i göteborg utan till kommuner 

runt om i landet, till en nationell nivå och till europeisk nivå.

Vad gör Crossroads göteborg?

Crossroads göteborgs arbete består till stor del av individu-

ell rådgivning. det är den enskildes behov som ska styra 

insatserna och informationen anpassas utifrån den hjälpsö-

kandes önskemål. De allra flesta migranter vill ha informa-

tion om hur man hittar ett arbete i sverige. många vill också 

ha undervisning i det svenska språket, hjälp att ta kontakt 

med svenska myndigheter och kunskap om vilka rättigheter 

och möjligheter man har som eU-medborgare i sverige. 

språkundervisning

språket är nyckeln till att komma in på den svenska 

arbetsmarknaden och behovet att lära sig svenska är stort. 

om man inte har personnummer är man inte berättigad 

till sFi, svenska för invandrare. därför erbjuder Crossroads 

göteborg undervisning i svenska av kunniga volontärer med 

utbildning och erfarenheter av läraryrket. bland dem som 

deltar på vår svenskundervisning är kroater och nigerianer 

i majoritet, men vi har även spanska, portugisiska, grekiska 

och rumänska medborgare. 

Myndighetskontakter och registrering

rådgivning i samband med registrering hos arbetsförmed-

lingen och ansökan av samordningsnummer/personnum-

mer är en viktig del av arbetet. I de fall där man finner ett 

arbete hjälper vi till så att personen på laglig väg kan utföra 

1EURES (EURopean Employment Services) är ett samarbetsnätverk som ska främja fri rörlighet för arbetstagare inom Euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). I nätverket ingår bland annat offentliga arbetsförmedlingar, fackliga organisa-
tioner och arbetsgivarorganisationer. Europeiska kommissionen ansvarar för samordningen av nätverket.
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detta arbete. i de fallen handlar det om ansökan om per-

sonnummer, information från fackförbund om medlemskap 

och om arbetsgivare har kollektivavtal, samt information om 

a-kassa.

För att förbättra för målgruppen arbetar vi även på struktu-

rell nivå. bland annat genom att informera myndigheter om 

eU-medborgares rättigheter. 

Mat och boende 

Crossroads göteborg serverar frukost varje morgon. För 

många är frukosten en viktig måltid då man allt som oftast 

inte har möjlighet att äta lunch, eftersom man under dagtid 

är fullt upptagen att söka en försörjning. att göra det möjligt 

för målgruppen att börja dagen med en bra frukost ser vi 

som en viktig insats.

En koordinatortjänst, som finansieras av Göteborgs stad 

enligt det iop-avtal som tidigare nämnts, är placerad på 

Crossroads göteborg och sköter alla bokningar till de 25 

akuta nattplatser som finns tillgängliga. Koordinatorn bistår 

även med att hjälpa personer att få kontakt med sjukvård 

och andra nödvändiga myndighetskontakter.

Internationellt arbete

i vår strävan efter att upprätthålla en verksamhet som kan 

göra skillnad på flera plan samarbetar Crossroads Göteborg 

med ett flertal organisationer i Europa. Detta nätverk av 

organisationer samverkar dels i syfte att stärka sin samlade 

kompetens, dels för att kunna vara ett kraftfullt nätverk för 

att bistå utsatta eU-medborgare. dessutom kan vi påverka 

samhället och föra upp eU-medborgares situation på den 

politiska agendan. Crossroads göteborg verkar i detta 

sammanhang under ett antal paraplyorganisationer och har 

också samarbete med ett antal andra intresseorganisatio-

ner vilka arbetar med sociala frågor och migrationsfrågor 

inom europa. 

en viktig paraplyorganisation är eU rights Clinic som är ett 

samarbetsprojekt mellan eCas2 och University of Kent i 

bryssel. eU rights Clinic har sitt kontor i bryssel och fung-

erar som ett nav som koordinerar information från Crossro-

ads göteborg och andra liknande rådgivningscentraler runt 

om i europa. på det sättet får de information om de lokala 

organisationernas situation som de använder för att lyfta 

aktuella frågor till eU-kommissionen.

en annan organisation som Crossroads göteborg samverkar 

med är Feantsa3. Feantsa fungerar som ett samord-

nande organ som arbetar med att informera eU:s institu-

tioner om hur situationen kring hemlöshet ser ut på olika 

håll i europa. personal på Crossroads göteborg är ansluten 

till Feantsa:s migrationsgrupp. migrationsgruppen är en 

internationell arbetsgrupp som träffas två gånger årligen 

för att gemensamt diskutera frågor och ta fram material om 

migrations- och asylfrågor i europa.

Crossroads göteborg samverkar också med aire center4, 

vilket är ett juridiskt rådgivningscentrum lokaliserat i London. 

aire center arbetar för att informera om eU-rätt och bistå 

marginaliserade och utsatta människor med juridisk hjälp. 

det fungerar också som ett forum för jurister där man 

diskuterar eU-medborgares sociala rättigheter. Crossroads 

göteborg samverkar med aire center för att diskutera 

juridiska frågor kring fri rörlighet i europa. syftet med denna 

verksamhet är att identifiera sociala bekymmer inom EU och 

kommunicera dessa till eU:s myndigheter.

eurodiaconia är en paraplyorganisation som Crossroads gö-

teborg verkar under. eurodiaconia är ett diakonalt nätverk 

som arbetar för dialog och partnerskap mellan diakonala 

organisationer runt om i europa. organisationen arbetar 

för att influera och påverka samhället på bred front för att 

förbättra situationen för utsatta och exkluderade människor. 

de ägnar sig också åt påverkansarbete vad gäller socialpoli-

tik på både nationell och europeisk nivå.

beskrIVnIng aV dagsläget

på grund av den fortsatta ekonomiska krisen i europa ökar 

antalet eU-medborgare som söker sig till göteborg. som-

maren 2013, då den första rapporten kom, hade Cross-

roads haft 260 unika besökare från 29 olika länder. idag, 

ett år senare, är den siffran uppe i 6 098 besök, varav 557 

unika besökare från cirka 47 olika länder. 

övervägande delen av våra besökare har tidigare vistats/

arbetat i spanien, italien och grekland. det är alltså endast 

en mindre del som reser direkt från sitt hemland till sverige.

2European Citizen Action Service 
3 the European Federationof National Organizations working with Homeless 
4 Advice on Individual Rights in Europe
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besökare på Crossroads göteborg

diagrammet ovan presenterar antal besökare per må-

nad hos Crossroads göteborg sedan januari 2013 till maj 

2014. det var en stor ökning av besökare i juni 2013, vilket 

berodde på att många kom till göteborg och förväntade 

sig att få ett sommarjobb. något som antagligen kommer 

att upprepas 2014, eftersom vi redan i maj såg en ökning 

av antal besökare. detta är ett tydligt exempel på att eU-

medborgarna ofta har höga förväntningar som allt för ofta 

grundar sig på bristfällig information om hur arbetsmark-

naden i sverige fungerar. den låga siffran i juli beror på att 

vi hade stängt under två veckor och att vi hade en lägre 

bemanning under två veckor.

Fördelning man/kvinna och åldersgrupper

av Crossroads göteborgs besökare är tre fjärdedelar män 

och en fjärdedel kvinnor. många eU-medborgare lämnar 

sina familjer och pendlar fram och tillbaka till sitt hemland. 

i de fall där även kvinnorna kommer till sverige lämnar man 

oftast barnen med äldre släktingar. övervägande delen av 

våra besökare är i åldrarna 25-35 år.
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ursprungsländer och transitländer

49 procent av Crossroads göteborgs besökare är rumänska 

medborgare, varav de flesta har arbetat i södra Europa 

innan de kom till sverige. det är i sammanhanget viktigt 

att betona det faktum att alla rumänska medborgare som 

siffror avser har kontakt med våra eU-vägledare och söker 

arbete, samt att det stora flertalet har arbetat i andra länder 

innan man kommer till sverige. detta sagt som en motvikt 

till bilden av att rumäner allt som oftast identifieras som 

tiggare.

tyskland
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Tid i Sverige

tredjelandsmedborgare med uppehållstillstånd i ett annat 

eU-land som kommer via spanien, italien eller Frankrike 

är en växande grupp. den europeiska krisen och den höga 

arbetslösheten har slagit hårt mot tredjelandsmedborgarna. 

de två största grupperna av tredjelandsmedborgare som vi 

har kontakt med kommer från nigeria och marocko. 

tid i sverige

eU-medborgarna är en oerhört rörlig grupp som ständigt sö-

ker sig till de platser där man för tillfället tror sig kunna få en 

försörjning. mer än hälften av våra besökare har varit i sve-

rige under en kort tid. men det är värt att notera det faktum 

att 16,5 procent har vistats här i mer än ett år. Frågan är om 

det under tid kommer att bli så att allt fler stannar allt längre.
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5 Crossroads Göteborgs observationer verkar överensstämma med det som beskrivs i studien ”Trafficking in persons for 
begging - Romania Study” av ”National agency against trafficking in persons.

boende i sverige

boendesituationen är ett ständigt problem för målgruppen. 

detta gäller både för de mest utsatta och för dem med 

bättre förutsättningar. tredjelandsmedborgare har ofta ett 

större nätverk i sverige, vilket medför en möjlighet att bo 

tillsammans, men den formen av boende är oftast ytterst 

osäker. som diagrammet ovan visar är den öppna hemlös-

heten betydande, men enligt Socialstyrelsens definition av 

hemlöshet betraktas alla som inte har en egen bostad som 

hemlösa.

problem med utnyttjande inom  
den egna gruppen

Vi har under det senaste halvåret mött ett flertal EU-

medborgare som inte har varit utomlands tidigare och som 

därför har svårt att orientera sig i göteborg. personer vi 

möter berättar att man blir beroende av andra som upplyser 

om hjälporganisationer, lukrativa tiggeriplatser, platser där 

de kan dra sig undan för natten eller hur och var man kan 

panta burkar. 

Centralstationen och dess omgivningar är en samlings-

punkt där man, framförallt under kvällen och natten, träffar 

landsmän och utbyter information. Från Centralstationens 

närhet avgår även minibussar till och från rumänien var och 

varannan vecka, beroende på hur många passagerare man 

samlar ihop. Det finns en ansvarig som samlar in pengarna 

för resan en/två gånger per vecka. den som inte kan betala 

andra hand
egen bostad

släkt

Vänner

Hemlösa
54 %

25 %

5 %

6 %
8 %

Boende i Sverige

organiserat/samhället

1 %
organiserat/samhället

för sin resa kan få en tidsfristförlängning eller så måste man 

betala en viss ränta tills hela beloppet är betalt. 

Vi får till oss berättelser om att de som säljer resor till 

sverige lockar med möjligheten att kunna tjäna mycket 

pengar under en kort tid. Vi möter personer som känner sig 

vilseledda av sina landsmän som gett intryck av att det är 

enkelt att hitta jobb i sverige och att sociala organisationer 

bekostar alla hemresor. en viktig del av rekryteringen är 

erbjudandet att man inte behöver betala för resan i förskott 

utan att man får upp till en månads tidsfrist och kan del-

betala under den här tiden. en enkel resa kostar vanligtvis 

800 till 1 200 kronor.

Vi har mött personer som uppgett att de tvingats betala för 

centralt belägna tiggeriplatser, utanför affärer eller andra 

platser med mycket folk i rörelse. den som inte kan betala 

blir hotad och misshandlad eller också utsätts familjen i 

hemlandet för hot. Det finns även exempel på att perso-

nens pass eller legitimation tagits i beslag.

Crossroads göteborg erbjuder stöd vid en eventuell polis-

anmälan, men på grund av rädsla för repressalier vill få be-

sökare anmäla hot och oegentligheter. dessutom är många 

av våra besökare misstroende mot myndigheter i allmänhet, 

inklusive hjälporganisationer5.

Jobb oCh utbIldnIng

Att finna ett jobb och en försörjning är den primära an-

ledningen till att man söker sig till göteborg. alla har inte 

samma förutsättningar och en del av dem vi möter anser 

själva att de inte har någon större chans att etablera sig 

i göteborg. det är företrädesvis personer som saknar utbild-

ning och som inte kan kommunicera på engelska. deras 

chanser att få jobb är ytterst små och de hänvisas oftast 

till att tigga, spela musik, samla flaskor och sälja Faktum. 

detta medför att man oftast är i göteborg en kortare tid för 

att ordna någon form av inkomst att skicka hem. Vi anser 

att man bör lägga mer resurser på denna grupp som står 

långt från arbetsmarknaden. de behöver bland annat mer 

stöd i kontakten med myndigheter. samtidigt är det viktigt 

att påpeka att trots att livet är mycket svårt i göteborg är 

det ofta, utifrån ett försörjningsperspektiv, bättre här än i 

hemlandet. 

den som tigger kan i dagsläget tjäna cirka 70-100 kr per 

dag. på grund av det ökande antalet personer som försörjer 

sig genom tiggeri har inkomsterna för dem sjunkit drastiskt. 
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marknaden för tiggeri är mer eller mindre mättad i göte-

borg och vi har under det senaste året sett att många söker 

sig till mindre orter. 

tredjelandsmedborgare 

andelen tredjelandsmedborgare har på kort tid ökat från  

7 procent till 16 procent, varav övervägande delen kommer 

från nigeria, men vi har under det senaste halvåret sett en 

ökning av marockaner som tidigare varit bosatta i norra 

italien. Utifrån Crossroads stockholms erfarenheter utgår vi 

från att tredjelandsmedborgarna kommer att öka även i gö-

teborg. tredjelandsmedborgarna kan i regel bra engelska, 

vilket underlättar integreringen i det svenska samhället och 

många visar också stort intresse av att lära sig det svenska 

språket för att öka chanserna till arbete.

arbetssökande i sverige

att söka arbete i sverige är mycket mer formaliserat än vad 

de flesta EU-medborgare är vana vid. Här blir skrivandet av 

ett CV samt en genomgång av personens arbetslivserfaren-

het viktig för att lotsa fram till aktuella jobbansökningar.

utbildningsnivå

Våra besökares låga utbildningsnivå är också en barriär för 

att söka arbete i sverige. 50,5 procent av våra besökare 

har inte fullföljt gymnasieutbildningen och kan därför inte 

konkurrera med andra arbetssökande. i vissa europeiska 

länder prioriteras inte utbildning inom vissa yrken, vilket 

leder till frustration när man kommer till sverige och inser 

att man inte har tillräckliga kvalifikationer.   

37 procent av våra besökare har dock yrkesutbildning inom 

byggbransch, restaurang eller transport och 12,5 procent 

har högskoleutbildning. arbetssökande med högskoleut-

bildning kan lättare ta till sig information och regelverk, men 

enligt arbetsförmedlingen är det inte en prioriterad grupp 

inom arbetsmarknadspolitiken.

trots alla de svårigheter som man möts av när man söker 

arbete, har ett flertal av våra besökare fått ett tidsbegränsat 

arbete eller timanställning. många tredjelandsmedborgare 

jobbar exempelvis som tidningsdistributörer. en stor del av 

eU-medborgarna arbetar inom restaurang- och städbran-

schen. Köks- och restaurangbiträden möter en mycket 

hård konkurrens, men eU-medborgarna har trots detta en 

möjlighet att få timanställningar. deras chanser att få ett 

jobb inom restaurangbranschen ökar om man har ytterliga-

re språkkunskaper förutom engelska likaså om de har lång 

arbetslivserfarenhet inom yrket. Vi får dock inte glömma 

Utbildningsnivå

ingen utbildning

Högskoleutbildning

yrkesutbildning 

50,5 %

12,5 %

37 %

att det finns en stor svart marknad inom yrket som gör att 

många av de redan utsatta arbetssökande utnyttjas med 

långa arbetspass och dålig lön.  

om man har en anställning i mer än ett år kan man få ett 

personnummer. Från 2013 till januari 2014 har 17 av Cross-

roads göteborgs besökare fått sina personnummer i sverige 

vilket innebär att de nu är folkbokförda i sverige. några av 

dem har ansökt om sambo/relationsvisum till migrationsver-

ket och fått uppehållstillstånd i sverige. 

kunskap oCh rättIgheter

behov av mer kunskap hos myndigheter 

trots förbättringar är det fortsatta svårigheter kring myndig-

heters bemötande av eU-medborgare. arbetsförmedlingen 

ändrade 2013 sin policy för eU-medborgare som vill regist-

rera sig som arbetssökande i sverige. tack vare Crossroads 

göteborgs påverkansarbete och ett reportage i sveriges 

radios program Kaliber beslutade arbetsförmedlingen att 

tillämpa regelverket om rekvirering av samordningsnummer 

för eU-medborgare som önskar registrera sig som arbetssö-

kande. Hittills har 215 av våra besökare skrivit in sig. 

med ett samordningsnummer från skattemyndigheten kan 

man, förutom att bli inskriven hos arbetsförmedlingen, få 

tre månaders förlängd uppehållsrätt eller längre om man 

ej fullföljd gymnasieutbildning
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anses ha en rimlig chans att få ett jobb. detta gäller dock 

inte tredjelandsmedborgare som efter tre månader behöver 

ansöka om uppehållstillstånd hos migrationsverket. 

men inte alla arbetsförmedlingar har implementerat de 

nya reglerna. i göteborg är det fyra kontor som rekvirerar 

samordningsnummer till eU-migranter, varav Crossroads 

göteborg har ett mycket bra samarbete med arbetsför-

medlingen Centrum. Crossroads göteborg förbereder dem 

som vill skriva in sig genom att de får fylla i en blankett och 

därefter gemensamt besöka arbetsförmedlingen.

Vi har fått många klagomål från våra besökare om an-

dra kontor som inte vet om denna nya policy och vägrar 

därmed att registrera eU-medborgare i deras system. det 

verkar inte finnas något samarbete mellan olika kontor i 

göteborg på högre nivå. Konsekvensen blir att likabehand-

lingsprincipen inte respekteras och eU-medborgare bemöts 

olika trots att de befinner sig i likartade situationer 

myndigheterna är huvudaktör när det gäller att implemen-

tera lagen och utbildning kring eU-lagstiftning. Crossroads 

göteborg anser att grundläggande kunskap om dessa 

frågor borde vara ett krav för alla inom den offentliga sek-

torn. Vi har vid ett flertal tillfällen stött på hjälpsökande som 

skickats från arbetsförmedlingen till skatteverket och vidare 

till migrationsverket. om kunskapen kring regelverket för 

eU-medborgare hade varit större hos den enskilde tjänste-

mannen hade detta kunnat undvikas.

ett annat bekymmer är att människors kompetens går 

förlorad på grund av att man inte får användning av sin 

utbildning. eU/ees-medborgare med högskoleutbildning 

tvingas att ta arbete inom restaurang eller städ. en mer ef-

fektiv arbetsmarknadspolitik för högskoleutbildade eU-med-

borgare borde vara en del av integrationsprogrammet och 

arbetsförmedlingens roll i sammanhanget borde utvecklas. 

anmälan till eu-kommissionen

Crossroads  göteborg anser att sverige bryter mot eU-lag-

stiftning och eU-domstolens beslut rörande arbetsökande/

arbetstagare som använder sig av den fria rörligheten 

inom eU, eftersom svårigheten att få ett personnummer 

inskränker möjligheten för eU-medborgare att etablera sig 

i sverige. Vi valde därför att i maj 2013 anmäla detta till 

eU-kommissionen.

efter vår anmälan har eU-kommissionen informerat oss om 

att överenstämmelsen mellan svensk lag och/eller praxis 

med eU-lagstiftningen, särskilt kring reglerna rörande fri 

rörlighet för personer och tjänster, måste verifieras ytterliga-

re. För att bedöma situationen i sin helhet är det nödvändigt 

med mer information och eU-kommissionen kommer att 

kontakta de svenska myndigheterna inom kort för att be om 

förtydliganden.

sjukvård

många av dem vi möter har inte någon sjukförsäkring och 

är därmed hänvisade att betala sin sjukvård själva. det 

kan innebära räkningar man inte har möjlighet att betala. 

obetalda räkningar leder senare till att man hamnar hos 

Kronofogden. därmed har man ingen möjlighet att ta sig in 

på den ordinarie bostadsmarknaden. den 1 juli 2013 inför-

des lagen om vård för papperslösa. idag är eU-medborgare 

utan sjukförsäkring den enda grupp som inte har rätt till 

subventionerad vård.

några av våra besökare får dock vård på vårdcentralen för 

hemlösa i göteborg. de hjälper till med enklare sjukdomar. i 

mer komplicerade fall innebär det vanligtvis att man under-

söks, för att sedan hänvisas till sitt hemland. personer från 

exempelvis rumänien får då problem, eftersom sjukvården 

i rumänien oftast är korrumperad med ett system av mutor 

och den som saknar ekonomiska medel får ingen vård.

all statistik från juni 2014
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Under de två år som projektet Crossroads Göteborg pågått har mycket hänt när det gäller EU-medborgarnas situation i Göte-

borg. Göteborgs stad har på ett snabbt och lovvärt sätt åtgärdat de två första punkterna i vår förra rapport; Akuta sovplatser 

samt en dagcentral. Men situationen är inte löst och det krävs ytterligare kraftfulla insatser för att inte dessa människor ska 

hamna i ett bestående socialt och ekonomiskt utanförskap. Därför vill Crossroads Göteborg än en gång lyfta fram åtgärder 

som vi anser vara nödvändiga:

• Utbildning av personal inom samhällets institutioner

eU-medborgarna som är i göteborg får ofta olika besked från samhällets institutioner. berörd personal behöver utbildas 

kring vad den ”fria rörligheten” innebär och hur detta regleras både nationellt och inom eU:s ramverk. ökad kunskap och 

samverkan hos myndigheter som arbetsförmedlingen, skatteverket, Försäkringskassan, sjukvården samt andra aktörer 

såsom banker skulle ge eU-medborgare större chans att skaffa försörjning under sin vistelse i göteborg.

Det behöver fattas beslut på nationell nivå om hur myndigheterna ska arbeta, hur samarbetet ska se ut och förtydliga vilken 

myndighet som har vilket ansvar. På lokal nivå bör man redan nu förstärka kunskapen hos berörda myndigheter.

• Akut sjukvård

många av dem vi möter har inte någon sjukförsäkring och är därmed hänvisade att betala sin sjukvård själva. detta kan 

resultera i räkningar man inte kan betala och skulder hos Kronofogden, som bland annat gör det omöjligt att ta sig in på den 

ordinarie bostadsmarknaden.

Vi anser att alla som omfattas av den fria rörligheten skall garanteras den grundläggande rättigheten till akutvård, enligt 

gängse patienttaxa, detta oavsett om man har europeisk sjukförsäkring (EHIC) eller inte.

• Konsekvent tillämpning av EU:s regelverk 

sverige behöver stoppa diskrimineringen av eU-medborgarnas rättigheter och främja likabehandlingsprincipen. 

Vi anser att en konsekvent tillämpning av EU-direktivet om den fria rörligheten (2004/38) och EU-förordningarna om 

samordning av de sociala trygghetssystemen (883/2004) och om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen (492/2011) är 

juridiskt bindande och bör tillämpas.

GöteborGs staDsmissions 
rekommenDationer
tiLL LoKaLa oCH nationeLLa myndigHeter
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