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Ansökan om socialnämndens bidrag till föreningar 2019, 
Frälsningsarmén, Sagahemmet i Uppsala 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att bevilja Frälsningsarmén 1 237 000 kr i verksamhetsbidrag per år under perioden 2019 – 
2021 för driften av ett härbärge för kvinnor med sex platser på Sagahemmet. 
 
att det beviljade verksamhetsbidraget räknas upp med 2,2 procent per år från 2020 till 2021.   
 
att Frälsningsarmén årligen ska inkomma med en redovisning av verksamhetens innehåll 
samt en redovisning av beläggningsstatistik per månad.  
 
 
Ärendet 
Frälsningsarmén i Uppsala ansöker om verksamhetsbidrag till att driva ett härbärge för 
kvinnor på Sagahemmet, Storgatan 2 A. Inriktningen ska vara ett natthärbärge för kvinnor 
med en missbruksproblematik och eller psykisk problematik i akut behov av boende.  
 
Bakgrund 
Frälsningsarmén driver sedan 1994 ett härbärge för män med tio platser i anslutning till 
Sagahemmets stödboende på Storgatan 2 A. Frälsningsarmén har genom avtal erhållit 
ersättning för driften av Uppsala kommun. Mot bakgrund av ett minskat behov av 
härbärgesplatser för män så har socialnämnden beslutat att säga upp avtalet med 
Frälsningsarmén. Verksamheten upphör vid årsskiftet. Det finns i kommunen ett behov av ett 
mer lättillgängligt och tryggare härbärge för kvinnor. Kritik har riktats mot det härbärge som 
idag finns vid Flerstegsboendet på Söderforsgatan p.g.a lokalernas placering intill stödboendet 
och det större härbärget för män. Nämnden har haft en dialog med Frälsningsarmén om 
behovet av en förändrad härbärgesverksamhet.  
 
Frälsningsarmén i Uppsala 
Frälsningsarmén driver i Uppsala ett aktivt socialt arbete genom verksamheter på S:t 



Persgatan 20, Brobygget och Sagahemmets stödboende. Stödboendet omfattar 27 platser där 
socialnämnden är främsta uppdragsgivaren genom ett ramavtal med Frälsningsarmén. 
Frälsningsarméns sociala arbete vilar på ideell grund med frivilliga krafter i verksamheten. 
Sagahemmets stödboende drivs på affärsmässiga grunder. I överenskommelse och i avtal med 
socialnämnden driver Frälsningsarmen även ett härbärge för män på Sagahemmet. Mot 
bakgrund av ett minskat behov av härbärgesplatser i kommunen beslutade socialnämnden att 
säga upp avtalet om driften av härbärget i mars 2018. Verksamheten fortsätter fram till 
årsskiftet 2018. Ersättningen för driften av härbärget är enligt avtal 1 185 000 kr för 2018. Det 
verksamhetsbidrag som Frälsningsarmén ansöker om för driften av kvinnohärbärget är en 
uppräkning av årets ersättning med 2,2 procent per år för innevarande år och 2019. 
Frälsningsarmén framhåller att de inte kan göra några verksamhetsförändringar trots ett 
minskat platsantal. Verksamheten kräver samma bemanning med två personer, en vaken och 
en sovande jour.  
 
Kvinnohärbärget på Söderforsgatan 
Kvinnohärbärget på Söderforsgatan drivs i egen regi och startade som en tillfällig lösning 
2012 i väntan på nya lokaler för stödboendet Idun där härbärget skulle inrymmas som en del i 
den verksamheten. Bakgrunden till satsningen var att man såg ett behov av ett separat 
härbärge för kvinnor som kunde erbjuda ett bra skydd och stöd. Samtidigt gjordes Idun om till 
ett stödboende för kvinnor. Fastigheten där Idun stödboende är inrymt kommer att rivas men 
tidpunkten för rivningen har skjutits på framtiden och alternativa lokaler för Idun saknas. 
Kvinnohärbärget på Söderforsgatan har fyra platser. Beläggningsgraden över året är ca 50 
procent. Det är ovanligt att samtliga platser på härbärget utnyttjas under en natt. Lokalerna på 
Söderforsgatan användes tidigare som stödboende och kan relativt enkelt göras om till 
stödboendeplatser på nytt.  
 
Bedömning 
Frälsningsarmén bedömer att man kan erbjuda utsatta hemlösa kvinnor skydd och stöd med 
ett härbärge på Sagahemmet. Med en placering nära centrum kan tillgängligheten till 
härbärget öka. På så sätt kan skyddet för våldsutsatta kvinnor med en beroendeproblematik 
förbättras. Sagahemmet har lång erfarenhet av arbete med målgruppen. Frälsningsarméns 
arbete med hemlösa i Uppsala vilar på en ideell grund. I arbetet har Sagahemmet stöd av 
andra verksamheter inom Frälsningsarmén i Uppsala. Frälsningsarméns sociala arbete i 
Uppsala ger möjlighet till ytterligare stöd för kvinnorna som söker sig till härbärget med en 
hjälp till en väg vidare. Erfarenheterna av målgruppen vid härbärget på Söderforsgatan är att 
kvinnorna har stora sociala svårigheter och att en psykiatrisk problematik är vanlig. 
Verksamheten vid det nuvarande härbärget brottas med svårigheter med att fånga upp och 
hjälpa de kvinnor som söker sig dit vidare till andra insatser. Med en flytt av verksamheten till 
Sagahemmet ges bättre förutsättningar för en utveckling av insatsen. Hur verksamheten 
kommer att utvecklas och efterfrågas är idag svårt att bedöma och därför behövs ett nära 
samarbete med Frälsningsarmén med en regelbunden uppföljning.  
 
Förslag 
Förvaltningen föreslår nämnden ett treårigt verksamhetsbidrag till Frälsningsarmén för driften 
av ett härbärge för kvinnor med sex platser. Det innebär en kostnad för nämnden med 1 237 



000 kronor för 2019 och en årlig uppräkning med 2,2 procent. Frälsningsarmén föreslås 
lämna en årlig ekonomisk redovisning och en redovisning av verksamheten samt en 
redovisning av beläggningsstatistiken per månad. Förvaltningen kommer att följa 
utvecklingen av verksamheten och samverka med Frälsningsarmén om det fortsatta behovet 
av härbärgesverksamhet.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ersättningen till Frälsningsarmén för driften av härbärget uppgår 2018 till 1 185 000 kr. 
Ersättningen har inte reglerats sedan 2016. Frälsningsarmén har i sin ansökan räknat upp 
beloppet med 2,2 procent per år för 2018 och 2019 
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