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Ansökan om verksamhetsbidrag till arbete 
mot människohandel och sexuell exploatering  

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar 

1. att godkänna att föreningen Hjälp till behövande beviljas 507 000 kr i 
verksamhetsbidrag för verksamhetsåret 2022. 

Ärendet 
Föreningen Hjälp till behövande ansöker om fortsatt verksamhetsbidrag för 2022 för 
uppsökande arbete mot människor i Uppsala som är utsatta för människohandel och 
sexuell exploatering. Föreningen hjälp till behövande ser ett behov av ett mindre 
härbärge inriktat mot akut hjälp för särskilt skyddsbehövande.  

Beredning 

Föreningen Hjälp till behövandes verksamhetsansvarige medverkar i förvaltningens 
regelbundna samverkansmöten med berörda medarbetare inom förvaltningen och 
polisen kring arbetet med socialt utsatta EU-medborgare. Arbetsgruppen träffas 
ungefär var sjätte vecka för att samordna arbetet och för att vidarebefordra aktuell 
information om situationen i Uppsala till nämnden.  

Föredragning 

Föreningen Hjälp till behövande har sedan 2014 har varit en del av kommunens 
gemensamma arbete med socialt utsatta EU-medborgare. Under 2014 – 2019 drev 
föreningen härbärget för socialt utsatta EU-medborgare i samverkan med Uppsala 
kommun. Arbetet för att möta behoven hos målgruppen socialt utsatta EU-
medborgare har utvecklats och förändrats under de gångna åren. Härbärget 
avvecklades för att utformningen av verksamheten motverkade syftet med att hjälpa 
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målgruppen ur fattigdom och utsatthet. Av samma skäl stängdes Uppsala 
Stadsmissions verksamhet dagverksamhet Crossroads året innan. Den samlade 
bedömningen var att verksamheterna hjälpte till att underlätta tiggeri och viss 
kriminalitet.  

Föreningens verksamhet under år 2021 

Föreningen hjälp till behövande har sökt kontakt med individer via 129 unika annonser 
i Uppsala under perioden januari-augusti 2021. Av dessa har 90 personer svarat och 
föreningen har fysiskt träffat 26 personer. Fyra av personerna har vidarekopplats till 
Återvändandeprogrammet (IOM) i samarbete med regionkoordinator för utsatta 
personer och uppföljning fortsätter i deras hemländer. Utöver ovanstående har 
föreningen hjälpt till vid besök hos sjukvård, matutdelning, kontakt med jurist, samt 
varit ett samtalsstöd. Föreningen anser att ett uppsökande och stödjande arbete har 
en dämpande effekt på marknaden av den sexuella exploateringen. Det är av stor vikt 
att nå ut till de brottsutsatta och skapa förtroende och trygghet för att de ska våga 
kontakta myndigheter. 

Uppsala EU-samverkan 

Arbetet i Uppsala med stöd och hjälp till socialt utsatta EU-medborgare har fått 
nationell uppmärksamhet som ett positivt exempel på ett bra och framgångsrikt 
arbete. Arbetet har vuxit fram genom engagemang och en stark vilja att hjälpa 
personer i målgruppen. Samarbetet mellan socialtjänsten, polisen och civilsamhället 
är hörnstenen i arbetet där de olika verksamheterna kompletterar varandra. I arbetet 
ingår ett uppsökande arbete mot målgruppen för att erbjuda hjälp och informera om 
rättigheter. Socialförvaltningens uppsökare har uppdraget att uppmärksamma barn 
och unga i målgruppen och att samarbeta med mottagningsgruppen för barn och unga 
kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. Polisen bedriver ett brottsförebyggande 
arbete och uppmärksammar tiggeri som är kopplat till människohandel, sexuell 
exploatering, samt även arbetskraftsexploatering. Civilsamhället med främst 
föreningen Hjälp till behövande, arbetar för att erbjuda stöd och hjälp till utsatta. 

Bedömning 

Samverkan med civilsamhället har visat sig vara en viktig väg för ett framgångsrikt 
arbete med att nå målgruppen socialt utsatta EU-medborgare. Föreningen Hjälp till 
behövande har varit en viktig del i det framgångsrika arbetet i Uppsala som också har 
lyfts nationellt. Förvaltningen bedömer att föreningens arbete behövs för att hjälpa 
offer för människohandel i Uppsala och för ett fortsatt arbete med att erbjuda stöd och 
samhällsinformation till socialt utsatta EU-medborgare som kommer till Sverige.  

Föreningen ansöker om 1 435 000 kr vilket är i nivå med tidigare driftsbudget för 
härbärget. Föreningen har ambitionen att driva ett mindre härbärge för tillfälligt skydd 
i avvaktan återvändande till hemlandet eller plats på skyddat boende. Förvaltningen 
gör bedömningen att den typen av skyddsboende kan ordnas inom nämndens egen 
verksamhet. Socialförvaltningen föreslår att föreningen hjälp till behövande beviljas 
507 000 kr.  

Ekonomiska konsekvenser 

Föreningen hjälp till behövande beviljades 500 000 kr år 2021 och för år 2022 föreslås 
föreningen beviljas 507 000 kr. Bidraget finansieras inom ramen för nämndens budget 
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för föreningsbidrag och ökningen av bidraget är en uppräkning av föregående års 
bidrag.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-11.  
 Bilaga 1 och 2. Ansökan från föreningen Hjälp till behövande.  

 

Socialförvaltningen 

 

 

Tomas Odin  
Förvaltningsdirektör  
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