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Rapport från Frälsningsarmén om härbärget

Förslag till beslut

Socialnämndens föreslåsbesluta

att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna

Ärendet

Frälsningsarmén driver sedan mitten av 1990-talet ett härbärge för hemlösa. Sedan
starten har verksamheten bedrivits i samråd med Uppsala kommun och med
verksamhetsbidrag från kommunen. Sedan januari 2019 är Frälsningsarméns härbärge
inriktad enbart mot hemlösa kvinnor. Verksamheten är av socialnämnden beviljad ett
treårigt verksamhetsbidrag för åren 2019–2021. Ersättningen för 2020 uppgår till 1 264
200 kr.

Härbärget har sex platser och delar lokaler med Sagahemmets stödboende på
Storgatan i centrala Uppsala. Bakgrunden till den ändrade inriktningen till ett härbärge
för kvinnor var en minskad beläggning vid kommunens härbärgen, samt en
bedömning att en mer central placering av härbärget kunde ge ett bättre skydd för
hemlösa kvinnor, i jämförelse med det då aktuella härbärget på Söderforsgatan.

Frälsningsarméns årsrapport för härbärget 2019 visar på en fortsatt relativt låg
beläggning med ett genomsnitt på 28 procent över åretvilket innebär 1–2, ibland tre
kvinnor per natt. 36 kvinnor har under året någon gång övernattat på härbärget. Det
betyder att vistelsen på härbärgetofta ärkortvarigoch att kvinnorna löser behovet av
boende på annat sätt. Kvinnorna är i regel i en utsatt situation med fortgående
missbruk och ibland med en psykiatrisk problematik. Antalet som
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övernattar på härbärget är i nivå med tidigare erfarenheter av härbärget på 
Söderforsgatan. Det innebär att en flytt av härbärget till centrala Uppsala inte har 
påverkat efterfrågan på platser.  
 
Frälsningsarmén bedriver ett uppsökande arbete med sin sociala verksamhet och i 
samverkan med Uppsala Stadsmission för att nå utsatta kvinnor. Frälsningsarmén 
planerar att utöka det uppsökande arbetet för att nå utsatta kvinnor och framförallt få 
en dialog med de kvinnor som stannar kortvarigt på härbärget. I det uppsökande 
arbetet samverkar Frälsningsarmén med Mikaelsgården, Grottan och 
socialförvaltningens beroendeenheter.  
 
 
Socialförvaltningen  
 
 
 
Åsa Carlsson  
Tf. direktör  
 



 

Beläggning på Sagahemmets

Natthärbärge

Månad Platser Belagda Procent

JANUARI 186 47 25%

FEBRUARI 168 33 20%

MARS 186 44 24%

APRIL 180 65 36%

MAJ 186 97 52%

JUNI 180 76 42%

JULI 186 46 25%

AUGUSTI 186 30 16%

SEPTEMBER 180 36 20%

OKTOBER 186 39 21%

NOVEMBER 180 65 36%

DECEMBER 186 36 19%
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ÅRSREDOVISNING FÖR 2019 GÄLLANDE NATTHÄRBÄRGE, KVINNOR, SAGAHEMMET

Beläggningsstatistik för 2019 har varit 28% för hela året. Spridningen har varit stor från

52% i maj till 19% i december. (se bilaga) Vi har träffat många kvinnor under året som

varit här en eller några nätter och några som är mer frekventa i sina besök hos oss.

Flertalet av dessa kvinnor har haft svår psykiatrisk problematik kombinerat med missbruk.

Dessa kvinnor har under dagarna spenderat sin tid på pendeltåg, gallerior, bibliotek och

liknande. Ett par av dessa har fått vidare hjälp i sin omvårdnad efter det rapporterats via

orosanmälningar till socialtjänsten. En anmälan till IVO har också gjorts från Sagahemmet.

Vi har under året besökt de verksamheter som finns för missbrukare i Uppsala. Detta för

att träffa och informera målgruppen om att natthärberget finns. Vi vet attde flesta vet

om oss och att man är välkommen hit. Under 2019 har vi haft 36 olika individer

övernattandes här. Några av dessa har flyttat till omsorgsboende efter gjorda

orosanmälningar och en kvinna fick eget boende med tillsyn 8 gånger per dag efter

anmälning till IVO.

Verksamhet som bedrivs är av omvårdande karaktär. Vi serverar hemlagad mat på kvällen

samt kaffe/te och smörgås senare, frukost på morgonen, samtal, hjälp med kontakt till

socialtjänst, kaplan (etisk rådgivare) på plats en kväll i veckan, klädtvätt alternativt nya

kläder, möjlighet till dusch och gemensam matsal med TV. Vi har dubbel bemanning

nattetid, säkrat bottenplan med okrossbara fönster, utbildad personal med lång

erfarenhet samt kontinuerlig handledning med terapeut från St Lukasstiftelsen.

För att erbjuda dessa kvinnor en mer trygg vardag har vi inför 2020 påbörjat ett arbete

tillsammans med Uppsala kår där man därifrån 2 till 3 gånger i veckan möter upp

härbärgesgästerna på morgonen för att erbjuda att följa med till kåren. Där får man

möjlighet till samtal, umgänge och en avkopplande förmiddag. Det finns också möjlighet

att göra sällskap med personal till exempelvis socialtjänst och annat.

Med vänlig hälsning

Per Arenlid
Verksamhetschef
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