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Ansökan om verksamhetsbidrag till 
akutboende 
Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta 

att avslå föreningen Hjälp till behövandes ansökan om verksamhetsbidrag till ett 
akutboende för personer utsatta för människohandel.  

 

Sammanfattning 

Föreningen Hjälp till behövande ansöker om verksamhetsbidrag till att driva ett akut-
boende för personer som har utsatts för människohandel. Föreningen ser det som en 
fortsättning av härbärget för socialt utsatta EU-medborgare men med en tydligare 
inriktning för personer i utsatthet. Föreningen menar att det finns ett stort behov av stöd till 
personer utsatta för människohandel eller liknande förhållanden. Det kan handla om 
personer som tvingas till prostitution, tvångsarbete eller tiggeri. Verksamheten föreslås vara 
ett komplement till socialtjänstens övriga verksamheter.  

Förvaltningen gör bedömningen att det finns ett behov av stödinsatser för målgruppen men 
att insatser kan tillgodoses inom ramen för förvaltningens ordinarie uppsökande 
verksamhet. En individuell insats med skyddat boende ska biståndsprövats enligt 
socialtjänstlagen. En fortsatt samverkan med civilsamhället kring målgruppen är dock 
viktigt 

Förvaltningen har i uppdrag av nämnden att säkerställa att kompetens finns inom 
förvaltningen med att möta en målgrupp som är utsatt för människohandel.   

 

Ärendet 

Ansökan om verksamhetsbidrag till driften av ett skyddat boende från föreningen Hjälp till 
behövande.  

Datum: Diarienummer: 
2019-10-10 SCN-2019-0468 

Socialförvaltningen Socialnämnden 
 
 
Handläggare:  
Eiderbrant Ulf 
Eikman Johan 
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Ansökan 

Föreningen Hjälp till behövande har sedan 2014 drivit härbärget för socialt utsatta EU-
medborgare. Föreningen kommer inte att ansöka om fortsatt bidrag till den verksamheten 
men föreslår istället en fortsatt verksamhet med inriktning mot ett akutboende för personer 
utsatta för människohandel eller andra former av utsatthet.   

Föreningen menar att deras förslag till verksamhet kan ses som en fortsättning på det 
arbete som har bedrivits i Uppsala till stöd för målgruppen och som har skett i samverkan 
mellan myndigheter och civilsamhälle.  

Under de år som föreningen har drivit härbärget har kunskapen om målgruppen ökat inom 
föreningen. Föreningen beskriver att det finns personer som blir utnyttjade och det finns 
personer som utnyttjar andras sociala utsatthet. Under de inledande åren kunde 
personalen vid härbärget inte göra skillnad mellan de personer som blir utnyttjade och de 
som utnyttjar. Härbärget var öppet för alla. Det innebar att inte alla kunde få en trygghet på 
härbärget. Från föreningens sida har man i samverkan med socialnämnden succesivt valt 
att inrikta härbärget till ett boende för personer som lever i utsatthet och som utnyttjas. 
Avvecklingen av härbärget och förslaget att starta ett akutboende innebär ytterligare ett 
steg i den riktningen med att erbjuda stöd och hjälp till personer i utsatthet. Med en sådan 
inriktning vill föreningen Hjälp till behövande vara ett komplement till socialtjänsten arbete 
med stöd till brottsoffer.  

Enligt ansökan ska akutboendet ska ha fyra till fem platser disponerade i en lägenhet. Under 
en uppstart planeras två personer att arbeta heltid med verksamheten och därutöver skulle 
verksamheten anlita volontärer. Hjälp till behövande är en förening inom församlingen 
Livets Ord. Föreningen driver även verksamheten Grottan och har andra projekt inom social 
verksamhet. Ansökt belopp till driften av akutboendet är 1 249 000 kr.  

Förvaltningens bedömning 

Arbetet mot människohandel involverar olika myndigheter och aktörer från civilsamhället, 
socialtjänstens roll är att ge stöd och hjälp främst i ett akut skede men även hjälp med 
boende under en rättsprocess. En viktig uppgift för socialtjänsten är att uppmärksamma 
barn i utsatthet, barn som är föremål för insatser från socialtjänsten ska ha insatser av god 
kvalitet. Det är också viktigt att individuellt riktade insatser enligt socialtjänstlagen ska 
biståndsprövas. Barn som har utsatts för människohandel ska ges kvalitetssäkrade insatser 
med skydd och stöd, det innebär som regel att barn och unga utsatta för människohandel i 
ett akut skede ska placeras på HVB. Vuxna som är utsatta för människohandel kan ansöka 
om stöd och hjälp via Nexus inom Avdelning vuxen, även där ska insatser anpassas 
individuellt utifrån den enskildes behov.  

Förvaltningen gör den sammanfattade bedömningen att det finns ett behov av stödinsatser 
för målgruppen och att insatserna kan tillgodoses inom ramen för förvaltningens ordinarie 
verksamhet. Det sker genom det uppsökande arbetet och myndighetsbeslut om insatser av 
till exempel skyddat boende efter att behovet biståndsprövats enligt socialtjänstlagen. Med 
tillgänglig information idag så är storleken på behovet osäkert. Förvaltningen gör 
bedömningen att det handlar om ett begränsat antal insatser per år. 

 

Socialförvaltningen 

 

Kaisa Björnström 
Direktör 
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