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2014-02-04 

Diarienummer 
KSN-2014-0126 

Kommunstyrelsen 

Ansökan om samarbetsprojekt angående tillfälligt natthärbärge för EU-
medborgare med barn. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att bevilja Uppsala stadsmission totalt 432 000 kronor i bidrag till ett tillfälligt boende för 
hemlösa EU-medborgare med minderårigabarn och höggravida under förutsättning att 
godkänd lokal finns tillgänglig  

att bekosta lokalkostnaden om maximalt 47 000 kronor samt flyttstäd 15 000 kronor. 

att besvara ansökan enligt bilaga 1. 

Ärendet 
Uppsala stadsmission ansöker om totalt 432 000 kr för att driva ett natthärbärge för EU-
medborgare med barn och höggravida som vistas inom kommunen och sover ute eller i bilar 
under perioden februari till och med mars 2014(bilaga 2). 

Stadsmissionen driver redan härbärget Mikaelsgården och har noterat att de tre senaste åren 
har antalet EU-medborgare från främst Rumänien kommit till Uppsala för att föröka samla 
pengar till sitt uppehälle i hemlandet där de lever i extrem fattigdom. Sedan hösten 2013 har 
barn kommit med sina föräldrar men eftersom rädslan för myndigheter är stor är de vuxna 
oftast måna om att hålla undan barnen. Hunger och kyla har dock gjort att Stadsmissionen 
stött på dem i Mikaelsgårdens verksamhet under tidiga mornar. Under december och januari 
har Stadsmissionen inte stött på några barn men väl unga vuxna som väntar barn och de har 
hört att fler barn lär komma hit under mars månad. 

Stadsmissionen planerar att öppna ett tillfälligt natthärbärge för höggravida, familjer med 
minderåriga barn (barn och två närstående) och som inte har resurser att bo inomhus. Plats bör 
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finnas för ca 4-6 familjer och enkelt kvällsmål och frukost lagas tillsammans i härbärget. 
Bemanning ska finnas under öppettiderna och mottot för verksamheten är hjälp till självhjälp.  
 
Enligt Stadsmissionen är en förutsättning för härbärget att Uppsala kommun tillhandahåller 
lokal och står för samtliga fastighetskostnader utöver den i aktuell ansökan beskriven 
verksamhet samt en möjlighet att diskutera verksamheten och situationen med tjänstemän 
inom Uppsala kommun.  
 
Föredragning 
Antalet personer som tigger eller spelar och sjunger på gatorna i Uppsala har ökat de senaste 
åren. Flertalet av dem som syns i gatubilden är från Östeuropa och oftast är de romer från 
Rumänien enligt uppgifter från bland annat polis och ideella organisationer. Många bor i bilar 
och tigger för att spara pengar att ta med sig hem där familj och släkt ofta väntar. Det befinner 
sig dessutom ett antal familjer här med barn då och då och dessa är naturligtvis särskilt 
utsatta. EU-migranterna beskriver en situation i hemlandet som sämre än den de har under de 
svåra förhållanden de lever i under sin vistelse i Sverige. 
 
Ingenting pekar på att antalet EU-medborgare som saknar såväl bostad som försörjning 
kommer att minska och situationen i Uppsala liknar den i många andra svenska städer idag. 
Behov av övernattning för dessa EU-medborgare har uppmärksammats av såväl kommunens 
förvaltningar som ideell sektor. 
 
Uppsala kommun har det yttersta ansvaret för att varje person som vistas här har en dräglig 
levnadsstandard. En EU-medborgare som befinner sig i Sverige är själv ansvarig för sin 
försörjning. Om en EU-medborgare söker ekonomisk hjälp i ett annat land än sitt eget 
hänvisas han/hon hem till sitt land med vissa få undantag. Detta och många gånger en misstro 
mot myndigheter är några av anledningarna till att EU-migranterna sällan söker stöd från 
myndigheter.  
 
På grund av detta akuta läge, med ett stort tryck på redan befintliga härbärgen och vinterkylan 
behövs insatser som möjliggör en akut lösning på EU-migranternas behov av värme och tak 
över huvudet och särskilt avseende de familjer som vistas här med sina barn. Situationen har 
varit föremål för en gemensam beredning och bedömningen är att kommunstyrelsen bör ta 
kostnaden för detta men att kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad samt kontoret för 
hälsa, vård och omsorg står för samverkan med Uppsala stadsmission.  
 
Stadsmissionen beviljas ekonomiskt stöd att driva ett tillfälligt boende för svårt utsatta EU-
migranter med barn fram till den sista mars 2014. Kontaktperson i kommunen meddelas 
Stadsmissionen i bilaga 1. 
 
Uppsala kommun har ställt fem små lägenheter till förfogande till en kostnad av 47 000 
kronor för perioden februari till sista mars. Lokalen behöver städas och tvättmöjligheterna ses 
över. Städkostnaden beräknas uppgå till 15 000 kronor. Även dessa kostnader föreslås 
kommunstyrelsen betala.  
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Ekonomiska konsekvenser  
I den antagna budgeten finns inget utrymme avsatt för bidragsgivning av detta slag. 
Kommunstyrelsen förfogar över medel för bidrag till samverkanslösningar mot utanförskap. 
Här aktuella EU-medborgare är inte målgruppen för dessa medel. Ett undantag i detta akuta 
läge föreslås dock där samverkansmedlen tas i anspråk för detta ändamål.  
 
Det handlar här om tre ansökningar, denna, en ansökan från Föreningen hjälp till 
behövande/Livets Ords sociala arbete samt Uppsala stadsmissions ansökan om bidrag till en 
förstudie om en sk Crossroads-satsning i Uppsala. Totalt innebär detta, med föreliggande 
förslag, en kostnad om 615 300 kronor. 
 
För 2014 finns 5 278 000 kronor till förfogande. Hittills har kommunstyrelsen per den 10 
januari 2014 beviljat bidrag till samverkanslösningar under 2014 med 2 827 000 kronor. Det 
föreslagna bidraget ryms därför inom befintlig ekonomisk ram. 
 
 
 
Kommunledningskontoret  Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 
 
 
Joachim Danielsson  Jan Holmlund 
Stadsdirektör   T f direktör 
 
Kontoret för hälsa, vård och omsorg 
 
 
Inga-Lill Björklund 
Direktör 
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Ansökan om samarbetsprojekt angående tillfälligt natthärbärge för EU-medborgare 
med barn. 

Kommunstyrelsens har idag beslutat att bevilja er ett bidrag om 432 000 kronor för att driva 
ett tillfälligt boende för hemlösa EU-medborgare med barn samt höggravida fram till sista 
mars 2014 under förutsättning att lokal är godkänd av Uppsala kommun. 

Kontaktperson för er verksamhet inom Uppsala kommun är Kjerstin Tejre på Kontoret för 
barn, ungdom och arbetsmarknad samt Magnus Johannesson för Kontoret för hälsa, vård och 
omsorg. 

Utbetalning av bidraget utbetalas när lokalfrågan är klar. Efter avslutad verksamhet önskas en 
rapport där ni beskriver hur arbetet fortlöpt, hur efterfrågan har sett ut och de boendes 
situation. Andra erfarenheter och insikter som kan vara av vikt för framtida satsningar och 
planering tas också tacksamt emot. Rapporten ska ha inkommit senast den 15 april 2014. 

Lycka till med arbetet! 

Kommunstyrelsen 

Fredrik Ahlstedt       Astrid Anker 
Ordförande Sekreterare 
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Uppsala kommun 
Kommunledningskontoret 
Monika Lagerkvist 
Vaksalagatan 1 5 
753 75 Uppsala 

Tillfäll igt natthärbärge för EU-medborgare med barn 
- ett samarbetsprojekt 

Förfrågan finns från Uppsala kommun om Uppsala Stadsmission kan ansvara för ett 
t i l l fäll igt natthärbärge för EU-medborgare med barn och höggravida som vistas inom 
kommunen och sover ute eller i bilar. Kommunen har anvisat lägenheter för 
ändamålet. 

Bakgrunden ti l l behov av någon slags natthärbärge är den information som kommit 
fram från allmänhet, frivill igorganisationer samt socialtjänst som varit i kontakt med 
familjer som sovit i bilar. Under de kalla månaderna, för närvarande februari och 
mars 2014, ska därför finnas möjlighet att erbjuda natthärbärge. Målet är hjälp ti l l 
självhjälp. 

Situationsbeskrivning 

Under de senaste tre åren har antalet EU-medborgare från främst Rumänien kommit 
t i l l Uppsala för att försöka samla pengar ti l l sitt uppehälle i Rumänien. De flesta vi 
har varit i kontakt med är Romer som upplever sig utestängda i sitt hemland. De 
lever i en extrem fatt igdom. Under somrarna har allt fler barn och ungdomar 
kommit ti l lsammans med vuxna, vanligast är att de stora familjerna håller ihop. 
Sedan hösten 2013 har de minderåriga barnen kommit med sina föräldrar. Eftersom 
rädslan för myndigheter är stor är man oftast mån om att hålla undan barnen. Men 
hunger och kyla har gjort att vi har mött dem i Mikaelsgårdens verksamhet under 
t idiga morgnar. 

De senaste veckorna (från mitten av december och pågående) har vi inte mött några 
barn. Men däremot några mycket unga par som väntar barn. Enligt information vi 
har fått väntas fler komma under mars månad. Hur många, hur länge de stannar 
eller hur deras plan ser ut vet vi inte. Därför kommer det bli mycket svårt att veta 
behovet av antal platser m.m. 

Bilaga 2
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Att erbjuda til lfälligt natthärbärge för höggravida, familjer med minderåriga barn 
och två närstående (mamma, pappa eller far- och morförälder) som inte har 
resurser att bo inomhus. 

Natthärbärget kan rymma 4-6 familjer, beroende på antal personer/familj. 

Natthärbärget planeras att vara öppet totalt under två månader februari - mars 
2014. 

Beslut om til lfäll igt natthärbärge ges för en natt i taget och fattas av personal inom 
Uppsala Stadsmission. Samma familj bör inte bo längre än två veckor, eftersom 
syftet är ett akut til lfälligt boende och klarar familjen inte att ordna denna situation 
för sig och sina barn ska kontakt tas med socialtjänst för adekvat hjälp. 

Inflyttning mellan kl, 1 7 - 1 9 och utflytt mellan kl. 8 - 1 0 , veckans alla dagar. 

Enkelt kvällsmål och frukost lagas tillsammans. 

Medarbetare - bemanning 

En projektansvarig med ansvar för planering, utrustning av huset, har kontakt med 
medarbetare på Mikaelsgården och andra organisationer för att nå målgruppen, 
Planerar bemanningen. Gör en slutlig bedömning om vilka som ska beredas plats. 
Ger gästerna möjligt stöd för hjälp till självhjälp. Sätter tillsammans med 
verksamhetschef ramar och regler för verksamheten. 

Under härbärgets öppethållande ska minst en ansvarig medarbetare vara i tjänst 
samt någon volontär. Därutöver bemanning efter behov. 

Vi söker medarbetare som kan Romani och svenska. Lyckas vi inte med en sådan 
rekrytering kan regelbunden tolkning behövas. 

Projektledare: Arbetstid två månader, heltid, inkluderar för- och efterarbete. 
Sovande nattpersonal: 

Fastigheten 

Uppsala kommun ansvarar för de direkta omkostnaderna för lägenheterna rörande 
hyra, el, försäkring, tvättmaskiner mm, dessa kostnader räknas därför inte in i 
kalkylen. 



Budgeten bygger på alla dagar under två månader och rymmer inga 
fastighetskostnader. 

Personal 273 000 kr 

Utrustning: inredning 60 000 

Data, telefoner 6 000 

Livsmedel 43 000 

Hygienartiklar 6 000 

Transporter 9 000 

Tolknings och riskkostnad 25 000 

Overheadkostnader 10 000 

Summa 432. 000 kronor 

Farhågor/risker 
Vi når inte målgruppen p.g.a. att inte hela familjen kan bo ti l lsammans. 

De är rädda att ett bemannat boende kan medföra att de kan hamna i kontakt med 
myndigheter. 

De vägrar att flytta ut - det blir konflikter mellan olika familjer och mellan enskilda 
personer och oss. 

Grannarna är inte konforma med målgruppen - rykten och rädslor kan finnas därför 
kommer ordningen att bli avgörande. 

Tydlig skrift l ig och muntlig information på deras språk vad natthärbärget kan 
erbjuda och för vilka samt vilka regler som gäller. 

Namn och personuppgifter från pass eller ID måste visas. 

Inredning av härberget är det nödvändigaste. 

Hjälp ti l l självhjälp ska vara mottot, d.v.s. ska de boende själva ta ansvar för 
städning och iordningställande av mat mm. 

Nätverkssamarbete 
Organisering av natthärbärget kan enbart fungera i ett nära samarbete med Livets 
ords boende för vuxna. Kontakter med kyrkor och andra organisationer som möter 
målgruppen. 

Metod 



Ansvar Uppsala kommun 

Eftersom ingen erfarenhet finns om denna typ av natthärbärge är det viktigt att det 
yttersta ansvaret ligger på Uppsala kommun som också finansierar härbärget. 

Tät rapportering och möjlighet att bolla frågorna till i förväg utsedda tjänstemän är 
en förutsättning. 

Projektets inriktning kan snabbt behöva förändras beroende på efterfrågan och 
situation för målgruppen, 

Organisationsuppgifter/bidrag till projektet från U-A stadsmission 

Uppsala Stadsmission bidrar med tid för arbetsledning, samordning och rekrytering 
av volontärer samt för närvarande med daglig öppenWksamhet för vuxna inom 
målgruppen. Detta är en tillfällig lösning eftersom antalet personer med basbehoven 
har ökat t i l l att för tillfället röra sig om ca 50 personer varje dag. 

Ideell förening: Uppsala Stadsmission 
Organisationsnummer: 802464-0065 
Bankkonto: pg 633482-5, bg 841-7446 
Postadress: Samaritergränd 2, 753 1 9, Uppsala 

Kontaktpersoner: Margaretha S Paras, 01 8 56 40 1 5, 
margaretha.s.paras@uppsalastadsmission.se 
Lennart Lindgren, 01 8 56 4003, lennart.Iindqrenffinppsalastaclsmission.se 

Beroende på behov, möjlighet och beslut är Uppsala Stadsmission beredda att driva 
verksamheten ytterligare en månad. 


