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Internavtal härbärges och stödboenden enligt socialtjänstlagen, 
Idun Söderforsgatan/Ullforsgatan 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
Att förlänga internavtal med styrelsen Uppsala vård och omsorg om härbärges och 
stödboendeverksamhet med villkor enligt innevarande avtal och under perioden 2015-11-01 – 
2016-05-31.  
 
Att uppdra till förvaltningen att i samverkan med förvaltningen vård och omsorg se över 
behov av förändring i verksamheterna i relation till målgruppens behov.  
 
Ärendet 
Avtalet gäller drift av härbärge och stödboendeverksamhet vid Idun och 
Söderforsgatan/Ullforsgatan. Kontraktsperioden för avtalet är treårigt med option för 
beställaren att förlänga två år på samma villkor från 2015-11-01. Stödboendet på 
Söderforsgatan och Ullforsgatan har 29 boendeplatser för vuxna från 21 år med en 
missbruksproblematik. Idun som också är ett stödboende har 14 platser och riktar sig till 
kvinnor över 21 år med en missbruksproblematik. Härbärget på Söderforsgatan har 24 platser 
varav fyra platser som är avdelade för enbart kvinnor. Ersättningen för driften är enligt avtalet 
11 820 336 kr för 2015. Ersättningen räknas upp med Omsorgspisindex (OPI) för varje år.  
 
Avtalet med styrelsen Uppsala vård och omsorg om härbärges och stödboendeverksamhet 
tecknades den 3 april 2012. Sedan avtalet ingicks har kraven på verksamheterna förändrats. 
Trycket på härbärget från andra grupper än den ursprungliga målgrupen hemlösa missbrukare 
har ökat påtagligt. Iduns stödboende har fått en förändrad målgrupp med kvinnor som i många 
fall har en allvarlig missbruksproblematik och stora sociala svårigheter. Behov av utöka med 
nattbemanning har framförts från handläggarna inom socialförvaltningen. I avtalet från 2012 
tillkom krav på hälso- och sjukvårdspersonal i verksamheterna. Detta var något nytt som inte 
förekommit tidigare i kommunens stödboenden för vuxna missbrukare. Detta innebär ett 
merarbete och en merkostnad. Nuvarande avtalstext med utföraren behöver ses över och ges 



ett innehåll som ger bättre förutsättningar för den verksamhet som efterfrågas. Riktlinjerna för 
verksamheternas innehåll behöver tydligöras.  
 
Förslag 
Med anledning av verksamheternas förändrade inriktning och ändrade behov hos målgruppen 
så föreslås en avtalsförlängning med sex månader och att socialförvaltningen under den 
perioden gör en översyn av verksamheterna samt en översyn av behoven hos målgruppen, i 
samverkan med styrelsen Uppsala vård och omsorg.  
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