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Verksamhetsbidrag till härbärget för kvinnor  

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar 

1. att godkänna att Frälsningsarmén beviljas 1 266 993 kr i verksamhetsbidrag per 
år under 2022-2024 för ett härbärge för kvinnor.  

Ärendet 
Frälsningsarmén driver ett härbärge för kvinnor på Sagahemmet i samverkan med 
Uppsala kommun. Nämnden beviljade 2018 ett treårigt verksamhetsbidrag till 
Frälsningsarmén. Frälsningsarmén ansöker nu om fortsatt bidrag till drift av 
verksamheten under tre år med en ersättning för 2022 med 1 294 175 kr och därefter en 
årlig uppräkning med 2 procent.  

Föredragning 

Uppsala kommuns samarbete med Frälsningsarmén om att driva ett härbärge går 
tillbaka till 1994 då härbärget öppnade på Sagahemmet. Under de första åren var 
härbärget öppet för både män och kvinnor. Lokalerna är begränsade med sovsalar i två 
rum. Behovet var också begränsat under de första åren. Antalet härbärgesplatser 
utökades 2003 med härbärget i Librobäck. Också det härbärget var blandat med 
kvinnor och män. Härbärget för kvinnor i Librobäck med fyra platser tillkom 2012. 
Samtidigt ändrades Sagahemmets härbärge till att enbart ta emot män. Mot bakgrund 
av en minskning av beläggningsgraden på kommunens härbärgen beslutade nämnden 
2018 att stänga härbärget för kvinnor i Librobäck och att i överenskommelse med 
Frälsningsarmén ändra målgruppen på Sagahemmets härbärge till att enbart ta emot 
kvinnor.  

Förändringen innebar en minskning med tio härbärgesplatser för män och en utökning 
med två platser för kvinnor. Härbärget för män i Librobäck har 20 platser. Under 2021 
har beläggningsgraden legat på ungefär 70 procent per månad med en topp i maj med 
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87 procent och en lägstanivå i januari med 48 procent. Härbärget för kvinnor på 
Sagahemmet har 2019 och 2020 haft en låg beläggningsgrad, i genomsnitt 15 procent. 
Reglerna för härbärget ändrades något i början av 2021 med utökade öppettider och 
mer tillåtande med rökning bland annat. Det resulterade i en ganska kraftig ökning av 
beläggningen till 60 procent i mars 2021. 

Uppsala kommuns härbärgen är öppna verksamheter utan biståndsprövning. En regel 
finns att efter tre nätter ska beroendeenheterna eller boendeenheten informeras om 
att personen bor på härbärget. De kvinnor som söker sig till härbärget har i regel en 
svår problematik med psykisk sjukdom och/eller långvarigt missbruk. Sagahemmets 
härbärge samarbetar med Brobygget för att hjälpa kvinnorna till mer riktade insatser 
utifrån behov.  

Bedömning 

Ändrade boenderegler på Sagahemmets härbärge har påverkat så att fler kvinnor 
söker sig dit. Det är en positiv utveckling som bör ge ökade möjligheter att erbjuda mer 
riktat stöd till utsatta kvinnor. Socialförvaltningen föreslår att Frälsningsarmén beviljas 
1 266 993 kr för att driva härbärget för kvinnor på Sagahemmet under perioden 2022-
2024. 

Ekonomiska konsekvenser 

Frälsningsarmén beviljades 1 266 993 kr år 2021 och för år 2022-2024 föreslås 
föreningen beviljas 1 266 993 kr per år. Bidraget finansieras inom ramen för nämndens 
budget för föreningsbidrag.  

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-02 
 Bilaga 1, Ansökan från Frälsningsarmén 
 Bilaga 2, Statistik Sagahemmets natthärbärge 2021 
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