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Ansökan om verksamhetsbidrag, härbärget för socialt utsatta EU-
medborgare 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att bevilja föreningen Hjälp till behövande 1 650 000 kronor för driften av härbärget för 
socialt utsatta EU-medborgare under perioden 2018-01-01 – 2018-12-31, 
 
att godkänna förslag till överenskommelse med föreningen Hjälp till behövande.  
 
 
Sammanfattning 
Föreningen Hjälp till behövande har under året drivit härbärget för socialt utsatta EU-
medborgare. Enligt kommunstyrelsens beslut så har härbärget för första året hållit öppet även 
under sommarhalvåret. Motiveringen till beslutet vara att kunna hänvisa till akuta 
övernattningsplatser vid avhysningar från illegala bosättningar. Beläggningen under 
sommarmånaderna har varit låg. Förvaltningen föreslår att föreningen Hjälp till behövande 
beviljas verksamhetsbidrag till fortsatt drift av härbärget för socialt utsatta EU-medborgare.  
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2016 att det i Uppsala ska finnas ett härbärge för socialt 
utsatta EU-medborgare som är öppet året runt. Härberget ska erbjuda nattlogi för personer ur 
målgruppen som har ett akut behov av boende. Socialnämnden fick uppdraget att ansvara för 
driften av härbärget.  
 
Föredragning 
Härbärget har för första året hållit öppet även under sommarhalvåret. Efterfrågan på platser 
har varit lågt under sommarmånaderna, sällan över 8 övernattande. Beläggningen har varierat 
under året med störst efterfrågan på platser under vintermånaderna med 30-40 boende per 
natt. Härbärget uppfattas av målgruppen som ett relativt bra boende men trots det så är det 
många som väljer andra övernattningsformer. Framförallt väljer man att övernatta i fordon.  



Härbärget har upplevt svårigheter med att hålla ordning och att begränsa boendetiderna. 
Uppdraget att erbjuda ett akutboende till personer utan alternativ upplevs som en svårighet 
eftersom resan till Sverige ofta är planerad med ett bestämt syfte. Konflikter mellan olika 
grupper eller familjer gör också att inte alla väljer att vända sig till härbärget. Kriminalitet 
förekommer bland de boende och innebär en svårighet för härbärgets personal att hantera.  
Polisen har gjort ett par ingripande efter uppgifter om stöldgods och vapen i lokalerna. 
Samarbetet med polisen är viktigt för en fungerande verksamhet. Socialförvaltningens 
uppsökare är också en viktig samarbetspart för verksamheten. 
 
Föreningen Hjälp till behövande driver härbärget på delvis ideell grund med behov av 
volontärer i verksamheten. Ett upplägg med öppethållande året runt ställer krav på 
verksamheten med mer permanenta och hållbara lösningar. Ett bättre skydd både för personal 
och boende är nödvändigt liksom tydligare krav på en bedömning av den enskildes behov av 
övernattningsboende.  
 
Verksamheten behöver nya lokaler som bättre svarar mot en inriktning mot akut boende och 
som kan ge bättre säkerhet för personal och boende. Ett förslag till nya lokaler finns men ska 
utredas ytterligare. För att minska kostnaderna är inriktningen att hitta en lokal där härbärget 
och dagcentret kan samlokaliseras.  
 
Förvaltningen föreslår att föreningen Hjälp till behövande beviljas verksamhetsbidrag med 
1 650 tkr till fortsatt drift av härbärget för socialt utsatta EU-medborgare. Ersättningen är en 
utökning med 50 tkr i jämförelse med 2017. Föreningen anger en kostnad på 1 930 tkr för 
verksamheten. Kostnaderna för verksamhetslokalerna betalas av nämnden, 919 tkr per år med 
nuvarande lokaler.    
 
 
Socialförvaltningen 
 
 
Kaisa Björnström 
Direktör 
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Riktlinjer och regler för härbärget för socialt utsatta EU-medborgare i 
Uppsala kommun 
 
Målgrupp 
Härbärget riktar sig till personer som är medborgare eller innehar permanent 
uppehållstillstånd i annat EU-land och som är i akut behov av nattlogi för att undvika nöd.  
 
Insats som erbjuds 
Härbärget erbjuder nattlogi i en säng med lakan. Tillgång finns till dusch och 
hygienutrymmen. För att värma mat finns det tillgång till microvågsugnar och ett mindre kök. 
 
Öppettider 
Härbärget öppnar kl. 20.00 och stänger kl. 08.00 under vardagar och 09.00 på helger. 
Härbärget är öppet sju dagar i veckan. Föreningen Hjälp till behövande har möjlighet att hålla 
verksamheten stängd för semester under fyra veckor under sommarperioden juni-augusti. 
Stängningen ska planeras i samverkan med socialnämnden.  
 
Bokning av plats 
Föreningen Hjälp till behövande i samverkan med Uppsala stadsmission, ansvarar för 
rutinerna kring bokning av härbärgesplatser. En plats på härbärget bokas genom personlig 
kontakt på dagcentret Crossroads. En bokning gäller för sju nätter under förutsättning att 
platsen utnyttjas samtliga nätter. Platsbokningen förfaller om personen inte infinner sig vid 
härbärget senast kl. 20.30. Vid bokning av plats ska identiteten styrkas med pass eller annan 
ID-handling. ID-handling ska även uppvisas vid härbärget. 
 
Avgränsning 
Härbärget riktar sig till socialt utsatta EU-medborgare över 18 år som är i akut behov av 
boende för natten. Det är en tillfällig humanitär insats som inte är behovsprövad enligt 
socialtjänstlagen. Om det uppstår en kösituation så ansvarar föreståndaren vid härbärget för en 
prioritering utifrån behov. Boende på härbärget är begränsat till max tre månader. 
 
Barnperspektiv 
EU-medborgare som med sina barn uppehåller sig i Sverige men saknar ordnad försörjning 
kan inte tillgodose barnets alla rättigheter. Barnets rättigheter ska i första hand tillgodoses i 
det land där barnet hör hemma. Barn kan tas emot på härbärget tillsammans med föräldrarna i 
mån av plats och i väntan på en återresa till hemlandet. Föreningen Hjälp till behövande ska 
samverka med socialförvaltningen om barn som kommer i kontakt med härbärget. 
 
Avgift 
En avgift på 20 kr per natt tas ut vid inskrivningen på härbärget.  
 
Allmänna ordningsregler 
Alkohol och andra droger är inte tillåtna på härbärget. Hot och våld accepteras inte och kan 
leda till avstängning. Detta gäller hot och våld mot personal såväl som mot andra gäster på 
boendet.  
 
Gästerna förväntas följa ordningsreglerna på härbärget och som upprättas av föreningen Hjälp 
till behövande. Ordningsreglerna ska ha betoning på allas trygghet och säkerhet.  
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Bemötande 
Föreningen Hjälp till behövande ansvarar för att var och en som bor på härbärget får ett 
respektfullt bemötande av både personal och andra boende. De boende ska bemötas med 
respekt för integritet och självbestämmande.  
 
Samverkan 
Härbärget ingår som en del i de stödinsatser som erbjuds målgruppen inom Uppsala kommun. 
En dialog med berörda verksamheter är viktigt för att bibehålla och förbättra stödet. 
Samverkan ska ske bl.a. genom regelbundna samverkansträffar mellan socialförvaltningen, 
föreningen Hjälp till behövande, Uppsala stadsmission och polismyndigheten. Föreningen 
Hjälp till behövande ska visa en öppenhet och transparens kring verksamheten med härbärget 
med övriga berörda verksamheter och inför socialnämnden.  
 
Övrigt 
En plan för att förebygga hot och våld ska finnas liksom en plan för att förebygga brand. 
 
 
2017-01-20 
 
 
 
 
För socialnämnden   För föreningen Hjälp till behövande  
 
 
 
Kjell Haglund, ordf    Eva Moberg, ordf 











Överenskommelse om verksamhetsbidrag till Föreningen Hjälp till 
behövande för drift av härbärget för socialt utsatta EU-medborgare under 
perioden 2018-01-01 – 2018-12-31 
 
 
 
1. Bakgrund 
Härbärget för socialt utsatta EU-medborgare startade på initiativ av Uppsala stadsmission och 
föreningen Hjälp till behövande vintern 2014. Uppsala kommun medverkar i driften av 
härbärget genom verksamhetsbidrag och upplåtelse av lokaler. Under två vinterhalvår har 
Föreningen Hjälp till behövande ansvarat för driften av ett härbärge på Ulleråkersvägen 25 i 
Uppsala. Sedan hösten 2016 är härbärget öppet under hela året.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2016 att det i Uppsala kommun ska finnas ett härbärge för 
målgruppen socialt utsatta EU-medborgare som är öppet året runt så länge som behov finns.  
 
Härbärget ska ge skydd och stöd till personer i målgruppen som har akut behov av boende och 
som inte har möjlighet att ordna boende på annat sätt. Boende på härbärget är en tillfällig 
insats som beviljas under en kortare tid.  
 
2. Syfte med överenskommelsen 
Socialnämnden lämnar i enlighet med denna överenskommelse bidrag till föreningen Hjälp 
till behövande för att driva härbärget för socialt utsatta EU-medborgare. Med 
verksamhetsbidraget är knutet förväntningar på innehåll i verksamheten i enlighet med denna 
överenskommelse. Med överenskommelsen förtydligas vad som är uppdraget från kommunen 
respektive vad som är föreningens eget val av verksamhet. 
 
3. Parter 
Uppsala kommun 
Socialnämnden  
Organisationsnummer: 212000-3005 
 
Föreningen Hjälp till behövande 
Organisationsnummer: 802463-5743 
 
4. Innehållet i överenskommelsen mellan Uppsala kommun och föreningen Hjälp till 

behövande  
Föreningen Hjälp till behövande åtar sig att driva ett härbärge för socialt utsatta EU-
medborgare på de grunder som socialnämnden och föreningen gemensamt bestämmer. Se 
bilaga ”riktlinjer och regler för härbärget för socialt utsatta EU-medborgare i Uppsala 
kommun”. 
 
5. Målgrupp 
Målgruppen för härbärget är socialt utsatta EU-medborgare som vistas i Uppsala och som 
söker hjälp hos verksamheten. 
 
6. Värdegrund 
Verksamheten ska utformas i dialog mellan föreningen Hjälp till behövande och 
socialnämnden som två likvärdiga parter. Dialogen mellan parterna ska präglas av öppenhet 
och transparens och syfta till att utveckla relationen och förbättra respektive parts arbete.  



Föreningen Hjälp till behövande ansvarar för att besökarna får ett bra bemötande med respekt 
för alla människors lika värde. Viktiga principer för verksamheten ska vara:  
Varje människa har frihet, förmåga och ansvar att själv bestämma över sitt liv.  
Varje människa ska bemötas med respekt för integritet och självbestämmande.  
Varje människa har förmåga till en positiv förändring. 
 
7. Barnperspektiv 
Föreningen Hjälp till behövande ska samverka med socialförvaltningen om barn som kommer 
i kontakt med härbärget. Socialförvaltningens uppsökare ska vara ett stöd för verksamheten i 
samverkan med socialförvaltningens myndighetsverksamhet. Uppsökarens uppdrag är att 
uppmärksamma barnens situation och att ge stöd till barnfamiljer med att återvända till 
hemlandet utifrån barnens behov. 
 
8. Rutiner för att undvika hot och våld 
Föreningen Hjälp till behövande ska se till så att verksamheten har rutiner för hur situationer 
med konflikter eller hot och våld ska undvikas för personalens och besökarnas säkerhet.  
 
9. Samverkan 
Parterna ska fortlöpande samverka om verksamheten genom regelbundna dialogmöten. Vid 
dessa möten ges möjlighet till kunskapsutbyte samt en dialog om samarbetet. Vid 
dialogmötena deltar även representanter från verksamheter i kommunen som möter socialt 
utsatta EU-medborgare. Socialnämndens kontaktperson ansvarar för att kalla till dialogmöten, 
minst fyra gånger per år.    
 
10. Ekonomisk ersättning 
Föreningen hjälp till behövande erhåller ett bidrag från Uppsala kommun med 1 650 000 kr 
för perioden 2018-01-01 – 2018-12-31.  
 
11. Uppföljning 
Föreningen Hjälp till behövande upprättar en verksamhetsplan för härbärget och en budget 
inför verksamhetsåret. Vid årets slut upprättas en årsberättelse med uppföljning av 
verksamhetsplanen med ekonomiskt utfall. Föreningen ska varje månad redovisa en 
beläggningsstatistik. 
 
12. Period för överenskommelsen 
Överenskommelsen avser perioden 2018-01-01 – 2018-12-31.  
 
13. Skäl för förändring i överenskommelsen  
Om betydande avvikelser sker i verksamheten och budget ska parterna innan förändringarna 
genomförs föra en dialog och vara överens om förändringarna.  
 
14. Kontaktpersoner 
För föreningen Hjälp till behövande: Eva Moberg, eva.moberg@livetsord.se, tfn 070-9482535 
För socialnämnden: Ulf Eiderbrant, ulf.eiderbrant@uppsala.se, tfn  018-7278622 
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