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Ansökan om socialnämndens bidrag till föreningar 2019, 
Föreningen Hjälp till Behövande (HTB) 

 
Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att för 2019 bevilja föreningen Hjälp till behövande 1 650 000 kr för härbärget 
 
 
Sammanfattning 
Härbärget för socialt utsatta EU-medborgare har flyttat till nya lokaler på Eva Lagervalls väg 
1. Antalet övernattningsplatser har med flytten minskat till 12. Verksamheten har även 
påverkats med mindre möjligheter till matlagning och tvätt av kläder. Föreningen Hjälp till 
behövande ser ett behov av att kunna erbjuda övernattningsplatser till personer utsatta för 
människohandel och föreslår en något ändrad inriktning av verksamheten.  
 
Ärendet 
Föreningen Hjälp till behövande ansöker om verksamhetsbidrag med 1 650 000 kr till att 
driva härbärget för socialt utsatta EU-medborgare. Föreningen Hjälp till behövande driver ett 
härbärge för målgruppen sedan 2014 med bidrag från Uppsala kommun. Sedan 2017 är 
härbärget öppet under hela året. Härbärget flyttade i september 2018 till nya lokaler på 
Kronparksgården, Eva Lagervalls väg 1.   
 
Föredragning 
Härbärget är sedan september månad inrymt på Kronparksgården, Eva Lagervalls väg 1. 
Platsantalet har med flytten från Ulleråkersvägen minskats till 12 platser. Genom att begränsa 
boendetiden till maximalt tre månader så har också efterfrågan på platser minskat stort. Hur 
situationen kommer att utvecklas under vinterhalvåret är svårt att bedöma mot bakgrund av de 
senaste årens stora förändringar. Klart är att situationen har förändrats med det arbete som har 
bedrivits i Uppsala under året med en uppsökande verksamhet som riktar fokus mot 
medföljande barn och människohandel. Begränsningen av boendetiden på härbärget får ses 
som en markering att boendet på härbärget är avsett för akuta behov och att den fria 



rörligheten inom EU medger tre månaders vistelse i annat EU-land utan ordnad försörjning. 
Det är numera ovanligt att barn kommer till härbärget. Den policy som nu tillämpas av 
verksamheten utifrån socialstyrelsens rekommendationer är att härbärget inte är ett lämpligt 
boende för barn. Skyddet av barn och barns rättigheter är också en viktig del i arbetet för 
socialförvaltningens uppsökare.  
 
Föreningen Hjälp till behövande har lämnat en redovisning av arbetet med härbärget under 
det första halvåret 2018. Redovisningen visar på en kraftig minskning av antalet besökare 
under sommarmånaderna. Mönstret var likadant under 2017 med en kraftig minskning av 
efterfrågan på härbärgesplatser under sommaren. Utvecklingen har också visat att det inte har 
uppstått ett behov av platser för övernattning efter avhysningar från otillåtna bosättningar 
vilket var en orsak till öppethållande året runt av härbärget. Polisen beskriver att gruppen 
numera är mer lättrörlig och att man ofta övernattar i bilar. När polisen kommer så flyttar man 
på sig.  
 
Socialförvaltningen har under året samverkat med polismyndigheten och även med härbärget 
för socialt utsatta. Fokus i arbetet har varit medföljande barn och ungdomar utsatta för 
människohandel. Situationen är komplex och inte enkel att beskriva. Tiggeri i Sverige är ur ett 
östeuropeiskt perspektiv lönsamt och kan ge en betydligt bättre inkomst än t.ex. 
arbetslöshetsunderstöd i Rumänien eller Bulgarien. Det förekommer även människohandel 
kopplad till tiggeri, dvs. att en person tvingas att tigga för någon annans vinning. Polisen har 
också uppmärksammat kvinnor som tvingas till prostitution. Föreningen Hjälp till behövande 
föreslår att härbärget kan fylla en roll med att vara en resurs för personer utsatta för 
människohandel och erbjuda övernattning i avvaktan på en återresa till hemlandet. Den 
inriktningen skulle då också motivera ett öppethållande under sommarmånaderna.  
 
EU riktar stödinsatser för en utveckling av välfärdssystemen i de östeuropeiska länderna. Ur 
ett svenskt perspektiv så går utvecklingen långsamt. En stor del av befolkningen lever i 
fattigdom. Den romska befolkningen är på många håll kraftigt marginaliserad och 
diskriminerad i samhället. Sverige samarbetar med Rumänien och Bulgarien om att stärka 
mänskliga rättigheter och sociala skyddsnät i de båda länderna. I det arbetet har Uppsala 
kommun deltagit i en workshop i Bukarest, Rumänien. Ytterligare en workshop kommer att 
hållas med berörda medarbetare i Uppsala inom ramen för Europakommissionens satsning 
ROMACT. ROMACT syftar till att förbättra levnadsvillkoren för marginaliserade grupper i 
Rumänien och Bulgarien. Med Workshopen i Uppsala vill Europakommissionen öka 
kunskapen om situationen om utsatta människor som kommer till Sverige från Rumänien och 
Bulgarien och bidra till ett rättighetsbaserat arbete motverka rasism.  
 
Förslag 
Efterfrågan på härbärgesplatser har minskat under året och platsantalet har skurits ner. 
Behovet av härbärgesplatser är lägst under sommarmånaderna. Verksamheten har gått mot en 
ökad professionalisering och med ett ökat behov av anställd personal. Föreningen vill också ta 
ett större ansvar för att hjälpa utsatta människor. Förvaltningen föreslår en oförändrad 
inriktning med öppethållande under hela året och en fortsatt samverkan mellan härbärget och 
socialförvaltningen kring särskilt utsatta människor som saknar uppehållsrätt i Sverige.  



 
Ekonomiska konsekvenser 
För 2018 är härbärget för socialt utsatta EU-medborgare budgeterat med 1 650 tkr i ersättning 
till föreningen Hjälp till behövande samt en hyreskostnad med 900 tkr. Den totala budgeten 
för verksamhetsområdet uppgår 2018 till 4 350 tkr 
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