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Postadress: Uppsala kommun, socialförvaltningen, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: socialforvaltningen@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Ansökan om verksamhetsbidrag- 
Diakonistiftelsen Samariterhemmet 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar 

1. att godkänna att Diakonistiftelsen Samariterhemmet beviljas 275 000 kr i 
verksamhetsbidrag för verksamhetsåret 2022. 

 

Ärendet 
Diakonistiftelsen Samariterhemmet har i samråd med Uppsala kommun genomfört en 
kartläggning och behovsinventering av beskrivna individers behov och kommit fram till 
att en riktad mottagning med hög kompetens avseende bemötande och riktade 
insatser/behandling är det som saknas och behövs idag. En specialiserad mottagning 
för personer som fått ersättning för sexuella tjänster och prostitution, som skadar sig 
med sex eller utsatts för människohandel för sexuella ändamål. Under år 2021 
beviljade nämnden Diakonistiftelsen återstående socialstyrelsemedel med 173 821 kr 
för utvecklingsarbetet inom ramen för området våld i nära relation. 

Diakonistiftelsen Samariterhemmet har sökt och beviljats extern finansiering för att 
kunna realisera ambitionerna med Ebbamottagningen. De har erhållit 1 985 475 kr från 
Hultmans stiftelse för forskning och bistånd, och söker fortsättningsvis ytterligare 
externa medel för fortsatt långsiktig finansiering.  

Socialnämnden föreslås godkänna att för år 2022 bevilja Diakonistiftelsen 
Samariterhemmet verksamhetsbidrag med 275 000 kr för Ebbamottagningen.  

Beredning 

Ärendet har beretts av enheten för strategiskt stöd.  

 

Socialförvaltningen   Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till socialnämnden 2021-11-01 SCN-2021-00545 

Handläggare:  
Sofia Venemalm 
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Föredragning 

Regeringen, Socialstyrelsen liksom Jämställdhetsmyndigheten har identifierat 
framförallt kvinnor i aktivt missbruk som utsätts för våld samt kvinnor som får 
ersättning för sexuella tjänster och prostitution som en särskilt utsatt grupp.  

Vidare visar aktuell forskning att barn- och ungdomar i större utsträckning utsätts 
och/eller riskerar att utsättas för så kallad grooming och sugar dating på 
internetbaserade plattformar som borde betraktas som säkra och fredade rum för barn 
och unga samt unga vuxna.  

Studier och forskning visar att det här är svåra målgrupper att nå då prostitution, 
missbruk, sexuella självskadebeteenden med mera är förenat med skuld och skam. Det 
gör målgrupperna obenägna att söka regelrätt vård och stöd genom generella 
mottagningar. Däremot visar studier och erfarenhet att specialiserade och nischade 
mottagningar varit en framkomlig väg till att nå berörda individer.  

Förvaltningen har under 2020 föreslagit kommunstyrelsen att prostitution, trafficking 
och människohandel i sexuellt syfte ska ingå i program mot kvinnofridskränkningar, 
våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck.  

Ebbamottagningen riktar sig till 

 Personer som fått ersättning för sexuella tjänster och prostitution, som skadar 
sig med sex eller utsatts för människohandel för sexuella ändamål (inklusive 
inom thaimassage) 

 Unga som har sex mot ersättning 
 Personer som köper sexuella tjänster eller har andra former av tvångsmässigt 

sexuellt beteende 
 Anhöriga som berörs av sexhandel (som partner, förälder, barn eller syskon) 
 Öppen för alla oavsett ålder, kön och sexuell identitet.  

Diakonistiftelsen Samariterhemmet har i samråd med Uppsala kommun genomfört en 
kartläggning och behovsinventering av beskrivna individers behov och kommit fram till 
att en riktad mottagning med hög kompetens avseende bemötande och riktade 
insatser/behandling är det som saknas och behövs idag.  

Behovsinventeringen har innefattat relevant forskning, samtal med kommun och 
region, länsstyrelsen i Uppsala län liksom Stockholms län, relevanta idéburna aktörer 
på området, polismyndigheten, övriga myndigheter med flera.  

Mottagningen kommer att erbjuda ett spektrum av kvalificerade insatser till kvinnor 
och flickor, män och pojkar som fått ersättning för sexuella tjänster och prostitution, 
som skadar sig med sex eller utsatts för människohandel för sexuella ändamål och till 
personer som köper sexuella tjänster eller har andra former av tvångsmässigt sexuellt 
beteende samt till anhöriga som berörs av sexhandeln. 

Under år 2021 beviljade nämnden Diakonistiftelsen återstående socialstyrelsemedel 
med 173 821 kr för utvecklingsarbete inom ramen för våld i nära relation.  

Diakonistiftelsen Samariterhemmet har under föregående år sökt extern finansiering 
för att kunna realisera ambitionerna med Ebbamottagningen. De har också beviljats 
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1 985 475 kr från Hultmans stiftelse för forskning och bistånd, och har också sökt 
ytterligare externa medel för fortsatt långsiktig finansiering.  

Bedömning 

Ebbamottagningen bedöms vara ett bra komplement till kommunens befintliga 
verksamhet inom området. Inriktningen mot personer som köper sexuella tjänster eller 
har andra former av tvångsmässigt sexuellt beteende är bra då den typen av 
kvalificerade insatser mot målgruppen saknas i kommunen.  

Socialnämnden föreslås godkänna att för år 2022 bevilja Diakonistiftelsen 
Samariterhemmet verksamhetsbidrag med 275 000 kr för Ebbamottagningen.  

Ekonomiska konsekvenser 

Projektet kommer att finansieras inom ramen för nämndens budget för 
föreningsbidrag.  
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad den 1 november 2021 
 Bilaga 1, Underlag Diakonistiftelsen Samariterhemmet. 

 

Socialförvaltningen 

 

Tomas Odin  
Direktör 
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