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Akutboendet	  Vinternatt	  för	  EU-‐migranter	  håller	  öppet	  även	  i	  vinter	  
	  
Stockholms	  Stadsmission	  och	  Frälsningsarmén	  tillsammans	  med	  Stockholms	  stad	  driver	  även	  
denna	  vinter	  projekt	  Vinternatt,	  ett	  akutboende	  nattetid	  för	  de	  mest	  behövande	  EU-‐migranterna	  i	  
Stockholm.	  Akutboendet	  höll	  öppet	  första	  gången	  under	  förra	  vintern.	  Vinternatt	  möjliggör	  både	  
akut	  och	  långsiktigt	  stöd	  för	  en	  målgrupp	  som	  har	  begränsade	  rättigheter	  till	  stöd	  i	  Sverige.	  
	  
EU-‐migranter,	  det	  vill	  säga	  utländska	  EU-‐medborgare	  och	  så	  kallade	  tredjelandsmedborgare	  med	  
permanent	  uppehållstillstånd	  från	  annat	  EU-‐land,	  är	  en	  snabbt	  växande	  grupp	  utsatta	  människor	  i	  
Stockholm.	  Många	  har	  tvingats	  lämna	  familjen	  och	  hemlandet	  för	  att	  hitta	  försörjning.	  I	  perioder	  när	  
det	  inte	  finns	  några	  arbetsmöjligheter	  för	  dem	  här	  hamnar	  många	  i	  akut	  hemlöshet.	  Situationen	  är	  
extra	  svår	  för	  EU-‐migranter	  då	  de	  inte	  omfattas	  av	  tak-‐över-‐huvudet-‐garantin	  (TÖG).	  
	  

-‐ EU-‐migranter	  har	  begränsade	  rättigheter	  till	  det	  sociala	  skyddsnätet	  och	  till	  akutboenden	  i	  
Sverige.	  Särskilt	  illa	  far	  de	  under	  vintermånaderna	  på	  grund	  av	  sträng	  kyla	  och	  utestängning	  
från	  olika	  sociala	  insatser.	  Det	  är	  anledningen	  till	  att	  vi	  öppnade	  Vinternatt	  förra	  vintern,	  
säger	  Thomas	  Bjarke,	  verksamhetschef	  EU-‐verksamheter	  på	  Stockholms	  Stadsmission	  

	  
Förra	  vintern	  hade	  Vinternatt	  totalt	  7	  551	  belagda	  nätter.	  I	  vinter	  möjliggör	  projektet	  återigen	  akut	  
nattlogi	  med	  48	  sängplatser,	  från	  1	  november	  2013	  till	  30	  april	  2014.	  Stockholms	  stad	  är	  
huvudfinansiär	  och	  Frälsningsarmén	  och	  Stockholms	  Stadsmission	  bidrar	  med	  egen	  finansiering.	  
	  

-‐ Behovet	  hos	  EU-‐migranter	  är	  fortsatt	  stort.	  Vi	  är	  lättade	  över	  att	  kunna	  driva	  vidare	  projektet	  
och	  finnas	  till	  för	  en	  grupp	  som	  ständigt	  ökar	  och	  står	  helt	  ensamma	  när	  problem	  uppstår,	  
säger	  Leif	  Öberg,	  utvecklingschef	  och	  metodstödsansvarig	  för	  Sociala	  Institutioner	  i	  
Frälsningsarmén.	  

	  
Utöver	  nattlogi	  tillgodoser	  Vinternatt	  basbehov	  såsom	  enkelt	  kvällsmål	  och	  frukost.	  Verksamheten	  
arbetar	  även,	  tillsammans	  med	  Uppsökarenheten	  och	  Medborgarkontoret	  på	  Stockholms	  stad,	  med	  
att	  informera	  om	  rättigheter	  och	  skyldigheter	  samt	  att	  länka	  till	  råd-‐	  och	  stödcentret	  Crossroads	  för	  
ytterligare	  vägledning.	  
	  
Projekt	  Vinternatt	  består	  av	  två	  akutcenter	  på	  två	  olika	  adresser	  i	  Hjorthagen/Värtan	  i	  Stockholm.	  
	  
För	  mer	  information	  vänligen	  kontakta:	  

Leif	  Öberg,	  Frälsningsarmén,	  08-‐562	  282	  96,	  leif.oberg@fralsningsarmen.se	  

Thomas	  Bjarke,	  Stockholms	  Stadsmission,	  08-‐684	  230	  22,	  thomas.bjarke@stadsmissionen.se	  	  

Fredrik	  Jurdell,	  Stockholms	  stad,	  socialförvaltningen,	  08-‐508	  25	  616,	  fredrik.jurdell@stockholm.se	  


