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Verksamhetsbidrag 2021 och 2022,
Hela människan/RIA Enköping
Förslag till beslut
Socialnämnden beviljar Hela människan/RIA i Enköping 1 499 400 kr i
verksamhetsbidrag för härbärget 2021och 1 499 400 kr för 2022 förutsatt att de
vid uppföljning under 2021 uppfyller villkoren.

Hela människan, RIA i Enköping
Härbärget är förlagt till föreningens fastighet Kryddgårdsgatan 19 A där hemlösa
i Enköping kan söka sovplats för natten. Härbärget är öppet varje dygn kl. 18.00
– 08.00 och öppnar 16.00 på helger. Härbärget har ett särskilt rum för kvinnor.
De som övernattar på härbärget är hemlösa, huvudsakligen missbrukare.
Landstingets husläkare för hemlösa har sin mottagning förlagd till RIA en
förmiddag varje vecka.
Under 2020 har det skett en ökning av kvinnor och personer utan
missbruksproblem som söker sig till härbärget. Verksamheten funderar utifrån
detta på att bygga ut med kanske tre bäddar för kvinnor genom att bygga en
friggebod på tomten.

Bedömning
På socialnämndens sammanträde i juni 2020 beslutades det att de verksamheter
som ansökt om bidrag fick möjlighet att inkomma med en
konsekvensbeskrivning av minskat bidrag. Sista datum för detta var 2020-08-21.
Hela människan, RIA inkom med konsekvensbeskrivning 2020-08-13, där de
beskriver att en minskning av bidraget kommer att få stora konsekvenser på
deras verksamhet.
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Konsekvenserna kan komma att bli att dagcentret och Matbryggan måste läggas
ned samt att personal inte kan vidareutbildas.
RIA bedöms uppfylla socialnämndens riktlinjer för verksamhetsbidrag. RIA:s
verksamhet, härbärget, fyller en mycket viktig funktion för målgruppen och är
ett nödvändigt komplement till socialnämndens verksamhet.
Konsekvenserna som tagits upp gällande dagcentret och Matbryggan bedöms
inte föranleda några ändringar i förslag till beslut.
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