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Avtal med Frälsningsarmén avseende härbärge 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att säga upp nuvarande avtal med Frälsningsarmén avseende drift av härbärge  
 
att uppdra till förvaltningen att inleda en dialog med Frälsningsarmén om verksamheten vid 
Sagahemmet. 
 
Sammanfattning 
Nämnden driver i egen regi ett härbärge för hemlösa på Söderforsgatan med 24 platser. 
Nämnden har också avtal med Frälsningsarmén om drift av ett härbärge med tio platser på 
Sagahemmet. Avtalet med Frälsningsarmén förlängs med ett år i taget och kan sägas upp nio 
månader före nästa årsskifte. Under några års tid har beläggningstalen varit låga på 
kommunens båda härbärgen. Det finns behov av andra typer av insatser. Förvaltningen 
föreslår en uppsägning av nuvarande avtal med Frälsningsarmén om driften av härbärget. 
Ersättningen till Frälsningsarmén för driften av härbärget uppgår till 1 171 tkr för 2018. 
 
Ärendet 
Förvaltningen har nämndens uppdrag att utveckla ett mer flexibelt och samordnat stöd för 
hemlösa personer. Förvaltningen har genomfört en översyn av kommunens härbärgen som 
visar på ett överutbud av platser samtidigt som det finns behov av att förbättra stödet till 
enskilda personer och grupper.  
 
 
Härbärgen i Uppsala 
Socialnämnden ansvarar för driften av två härbärgen för hemlösa i Uppsala: härbärget på 
Söderforsgatan och Sagahemmets härbärge. Härbärget på Söderforsgatan drivs i egen regi och 
Frälsningsarmén driver Sagahemmets härbärge. Det sammanlagda antalet platser vid 
kommunens härbärgen är 34, fördelat på 24 platser på Söderforsgatan och 10 platser på 
Sagahemmet. Utnyttjandet av platserna är lågt med en beläggningsgrad på 42 procent under 
2017. Som mest var beläggningsgraden för en enskild månad 66 procent (februari) och som 
lägst 27 procent (oktober). Söderforsgatan med ett större antal platser har under 2017 haft en 
lägre beläggningsgrad än Sagahemmets härbärge. Nedan ges en redovisning av 
beläggningsgraden räknat i procent.  
 



Beläggningsgrad på Söderforsgatans härbärge under 2017 

 
 
Beläggningsgrad på Sagahemmets härbärge under 2017 

 

Kommunens härbärgen ska vara en akut insats för att undvika nöd. Insatsen ska också vara en 
hjälp till att komma vidare, bryta missbruk och flytta till ett nyktert stödboende.  
 
Söderforsgatan har fyra platser i ett kvinnohärbärge. Placeringen av kvinnohärbärget på 
Söderforsgatan var en temporär lösning i avvaktan på nya lokaler för stödboendet Idun.  
 
Förslag 
Det senaste avtalet med Frälsningsarmén om driften av ett härbärge tecknades 2013. 
Verksamheten fungerar bra och omdömen från brukare och samarbetspartners är positiva. 
Situationen i Uppsala har förändrats med en lägre efterfrågan på härbärgesplatser. En dialog 
med Frälsningsarmén bör inledas om innehållet i verksamheten vid Sagahemmet samtidigt 
med en översyn av utbudet av härbärgesplatser i Uppsala. Förvaltningen föreslår en 
uppsägning av avtalet.  
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Kaisa Björnström 
Direktör 
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