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Nämnden för hälsa och omsorg 

Nybyggnation av lokaler för Idun stödboende och natthärbärgesplatser 

Förslag till beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta 

att t i l l kontoret för samhällsutveckling beställa nybyggnation av lokaler t i l l Idun 
stödboende och natthärbärge. 

Ärende 
Idun är ett drogfritt stödboende för kvinnor fyllda 18 år hemmahörande i Uppsala med 
missbruksproblem samt i vissa fall psykisk ohälsa. Idun är idag beläget på Svartbäcksgatan 50 
M och N , där det finns 12 lägenheter för stödboende. Iduns fyra natthärbärgesplatser för 
kvinnor är lokaliserade vid flerstegsboendet för män Söderforsgatan/UUforsgatan. 

Behov av nya lokaler för Idun samt natthärbärgesplatser för kvinnor har av kontoret 
aktualiseras hos kontoret för samhällsutveckling. Då lokalerna på Svartbäcksgatan ska rivas 
samt att det inte är optimalt att ha natthärbärgesplatserna lokaliserade vid flerstegsboendet för 
män. Kontoret anser därför att det i samband med lokalbyte för Iduns stödboendeplatser är 
önskvärt att de nya lokalerna även inrymmer de fyra natthärbärgesplatserna. 

En behovsbeskrivning av vad som behövs vid Idun stödboende med härbärge har lämnats t i l l 
kontoret för samhällsutveckling. Kontoret för samhällsutveckling har meddelat att det inte 
finns lediga lokaler som är lämpliga för ändamålet. Kontoret för samhällsutveckling har med 
anledning därav vidgat marknadsundersökningen ti l l eventuella lämpliga tomter för en 
nybyggnation. 

Kontoret för samhällsutveckling har tagit fram en tomt som skulle vara lämplig för 
nybyggnation. Tomten är belägen 4,1 km från Stora Torget och ti l l närmaste busshållplats är 
det cirka 800 meter. Projektering av en eventuell byggnation skulle kunna starta under 2014. 

Tomten ligger vid Gamla Börjevägen. Ett expansivt område i närheten av Uppsala 
statskärnan. Ett bostadsområde planeras samt ett kontorskomplex vilket förutsätter en stark 
utveckling av infrastrukturer i området. 
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Lokaler för Idun stödboende och natthärbärgesplatser 
Nämnden för hälsa och omsorg begär att ny lokal för Iduns verksamheter byggs, då Iduns 
lokaler på Svartbäcksgatan 50 M och N ska rivas samt att lämplig lokal inte finns inom 
kommunens fastighetsbestånd. 

Idun är ett drogfritt stödboende samt natthärbärge för kvinnor fyllda 18 år hemmahörande i 
Uppsala med missbruksproblem samt i vissa fall psykisk ohälsa. Iduns stödboende med 12 
lägenheter är idag beläget på Svartbäcksgatan 50 M och N. De fyra natthärbärgesplatserna är 
lokaliserade vid flerstegsboendet för män Söderforsgatan/UUforsgatan, vilket inte är en 
optimal lösning. 

Nämnden för vård och omsorg begär att det vid en nybyggnation är mycket angeläget att de 
nya lokalerna inrymmer både stödboendeplatser och natthärbärgesplatser. 

Kontoret för samhällsutveckling har presenterat ett förslag på tomt för nybyggnation, där 
verksamheter kunna samlokaliseras. Tomten ligger vid Gamla Börjevägen och är belägen 4,1 
km från Stora Torget. Nämnden för vård och omsorg hemställer om att föreslagen tomt, 
reserveras för Idun samt att projektering av byggnation startar under 2014. 

Nämnden för vård och omsorg 

Stig Rådahl Annie Arkebäck Morén 
Ordförande Sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, Nämnden för hälsa och omsorg, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 87 10 

E-post: halsa-omsorgsnamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se 


