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 Socialnämnden 

Verksamhetsbidrag till Livets Ord avseende drift av härbärge 
riktat till socialt utsatta EES-medborgare 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att bevilja Livets Ord 350 000 kronor för driften av härbärge riktat till socialt utsatta EES-
medborgare för perioden 2016-01-01 – 2016-04-15  
 
 
Ärendet 
Socialnämnden beviljade 2015-09-30 300 000:- till föreningen Hjälp till behövande/Livets 
Ords sociala arbete, avseende drift av härbärget för socialt utsatta EES-medborgare samt en 
uppställningsplats i avvaktan på härbärgets öppnande. Ersättningen avsåg perioden 2015-10-
05 – 2015-12-31. Föreningen har ansökt om ersättning för drift av härbärget under hela 
vinterhalvåret. Föreningen drev verksamheten under vinterhalvåret 2014/2015 i samverkan 
med Uppsala kommun och Uppsala Stadsmission. Samarbetet med Uppsala Stadsmission är 
viktigt för att verksamheten ska fungera. Uppsala Stadsmission ansvarar för dagverksamheten 
Crossroads i Librobäck. Kommunstyrelsen har avsatt 1 200 tkr under 2016 för en 
akutverksamhet för målgruppen. Hur det fortsatta stödet till målgruppen ska se ut bör 
ytterligare utredas. Särskilt viktigt för planeringen av fortsatta insatser är den nationella 
samordnadnarens rapport som förväntas presenteras i februari 2016.   
 
Föreningen Hjälp till behövandes ansökan 
Föreningen föreslår öppettider på samma sätt som förra året mellan kl.18.00 – 08.00 med 
sovande jour under natten. Livets ord bedömer kostnaden för driften av uppställningsplatsen 
och härbärget för hela perioden till den 15 april 2016, till 740 000 kr, varav 630 000 kr är 
personalkostnader. Kostnaden är en ökning i jämförelse med förra året. Orsaken är behov av 
en ökad nattbemanning av säkerhetsskäl, samt extra kostnader för uppställningsplatsen.  
 
 
 



Förslag 
Förvaltningen föreslår att nämnden beviljar föreningen Hjälp till behövande/Livets Ords 
sociala arbete 350 000 kr för driften av härbärget under perioden 2016-01-01 – 2016-04-15.  
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