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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

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.
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Ansökan om verksamhetsbidrag och överenskommelse för 2021 och 2022
Vår organisation:
Organisation:
Adress:
Telefon:
E-post:
Bankgiro:
Kontaktpersoner:

Sökt belopp:
Öppettider:

Hela Människan i Enköpings kommun
Kryddgårdsgatan 19 A,
749 49 Enköping
017127881
ria.enkopiag@belama rmis kan.se
5626-8378
Ordförande Mats O Karlsson, tel. 070 5176016
Kassör Roland Wallhuss, tel. 070 7103906
Föreståndare Peter Ulveström, tel. 0171 27881, 076 8272122
Härbärget, RIA dagcenter, Matbryggan 1 725 000 kronor
Dagcenter inkl. Matbryggan vardagar kl. 08-16
Härbärget alla dygn kl. 18 - 08, lördagar och söndagar från kl. 16

1. Inledning
Hela Människan hälsar med tillfredställelse att ansökan om kommunens bidrag och
överenskommelse för framtiden omfattar en tvåårsperiod. Som socialnämnden är väl
medveten om har det varit ett starkt önskemål de senaste åren från Hela Människan att
samverkan mellan vår förening och kommunen ska regleras mer långsiktigt. Denna
samverkan har rötter sedan 1976 då dagcentret startade och den utökades och fördjupades
1999 då vår förening fick kommunens uppdrag att ansvara för driften av Härbärget för
hemlösa. Vi har framfört förslaget att ett så kallat IOP-avtal - Ideellt-Offentligt
Partnerskap - vore en lämplig form för en långsiktig reglering av vår samverkan. Det är
därför med tillfredställelse vi noterar att det kommunala bidraget från 2021 ska knytas till
en överenskommelse enligt den punktlista med krav för att få söka bidrag. Denna
konstruktion kan likställas med ett sådant avtal. Önskvärt vore att avtalstiden görs längre
än två år.
2. Hela Människan som organisation
Hela Människan i Enköpings kommun tillhör den riksomfattande organisationen Hela
Människan Sverige, vilken har kristna kyrkor och samfund som sina huvudmän.
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Organisationens uppgift är att bedriva socialt arbete på kristen grund. I Enköping är
Svenska kyrkan, Enakyrkan, Västerledskyrkan och S:t Ilians katolska församling
huvudmän. Huvudmännen har ett representantskap som möts årligen för att granska
verksamhets- och årsberättelse, ta ställning till ansvarsfrihet, godkänna verksamhetsplan
och budget för kommande år samt välja styrelse. Räkenskaperna förs enligt
bokföringslagens krav och granskas av revisorer utsedda av årsmötet. Föreningens stadgar
bifogas.
3. Verksamhetens målgrupp, omfattning och arbetsformer
Målgrupp för vårt sociala arbete är personer som lever i utsatta livssituationer som
hemlöshet, missbruk, kriminalitet eller bristande socialt nätverk och är i behov av
grundläggande stöd. Målsättningen är att varje deltagare ska känna sig sedd och
respekterad, :fa sina basala behov mötta och kunna ta små steg till en förändring.
De tre former för detta arbete som under åren utvecklats i Enköpings kommun som
komplement till kommunens egna insatser riktade till denna målgrupp är ett RIA
dagcenter, Härbärget för hemlösa och Matbryggan, den senare i samverkan med
Enköpings pastorat och Hyresgästföreningen. Verksamheterna har sin bas i föreningens
fastighet på Kryddgårdsgatan 19 A. I gårdshuset hyr Region Uppsalas förvaltning Nära
vård och omsorg lokaler för husläkaren för hemlösa.
RIA dagcenter är i princip öppet klockan 08 - 16 måndag till fredag året runt. Här kan
personer som lever i utsatta livssituationer som hemlöshet, missbruk, kriminalitet eller
bristande socialt nätverk få gemenskap och grundläggande stöd. På dagcentret serveras
frukost samt kaffe och smörgås under hela öppethållandet till en låg kostnad. Lunch kan
beställas till ett subventionerat pris varje vardag och den levereras från Joar Socia.
Deltagarna kan sköta sin personliga hygien och tvätta sina kläder. Det finns TV, datorer,
biljardbord, tidningar, musik och annan förströelse. Tillsammans med personalen görs
utflykter och andra aktiviteter. Personalen ger stödsamtal och bistår deltagarna vid
kontakter med myndigheter, hyresvärdar och arbetsgivare. Det finns möjligheter att vid
behov bistå med till RIA skänkta kläder och skor. Bostadslösa kan ha sin post ställd till
dagcentret.
Husläkaren för hemlösa har mottagning en halv dag per vecka. Målgruppen erbjuds även
vid tandvård vid Folktandvården efter remiss från husläkaren.
Dagcentret har kontakt med drygt ett 50-tal individer under ett år. Några kommer nästan
varje dag, andra mer sällan. En ökning av antalet har skett efter att utdelningen av mat
påbörjades under 2019.
Matbryggan. Under hösten 2018 inleddes ett samarbete med Hyresgästföreningens
Lokalen på Kärrhöksgränd med utdelning av mat till behövande i olika slag av utsatthet.
Maten hämtades framförallt i tre ICA-butiker i Enköping då dessa varor av olika
anledningar annars skulle kasseras - utgånget datum, trasiga förpackningar, nytt sortiment
etc. Verksamheten är en del i en strävan inom handeln och i samhället i stort att minska
matsvinnet och att låta dessa varor istället kommer till nytta hos personer som lever under
små ekonomiska omständigheter.
Från den 15 september 2019 inträdde Enköpings pastorat i verksamheten genom att
utdelningen av varorna flyttades från Lokalen på Kärrhöksgränd till S:t Larskyrkan på
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Hornugglegränd. Hela Människans personal på dagcentret med fordon hämtar varor tre
dagar per vecka vid butiker och bagerier vilkas antal har ökat något. Utdelningen fortsätter
på RIA dagcenter.
På dagcentret och Matbryggan arbetar utöver föreståndaren tre assistenter, alla med
ekonomiskt bidrag från Arbetsförmedlingen. De kompletteras tidvis av praktikanter och
volontärer.
Härbärget för hemlösa är öppet varje dygn året om klockan 18 - 08. Lördagar och
söndagar öppnar Härbärget klockan 16. Det finns åtta bäddar fördelade på tre rum och
från 2011 även ett rum med en bädd avsedd för hemlösa kvinnor.
Under 2019 var medelbeläggningen 4,85 (4,79 året innan). De som övernattar på
Härbärget är hemlösa, huvudsakligen personer med ett pågående missbruk. De kan delas
upp i ett fä.tal mycket frekventa besökare och en växande grupp som under kortare
perioder behöver Härbärget. Av totalt 1774 (föregående år 1750) gästnätter svarade
kvinnor för 292 (216) eller 16,4 procent. Under 2019 var det 28 (20) olika personer som
någon natt sov på Härbärget. På kvällen serveras enkel kvällsmat och på morgonen
frukost.
Tre halvtidsanställda medarbetare svarar för bemanningen på Härbärget. De har sovande
jour mellan klockan 22 och 06. Därutöver finns en volontär varje natt eller åtminstone
varje kväll. Antalet volontärer har minskat varför nya välkomnas. Dömda till
samhällstjänst tas emot som volontärer vilket är ett bra tillskott.
4. Verksamheternas framtid
Dagcentret med en förstående och stödjande personal behövs för att ge stöd i vardagen
till individerna i målgruppen. Det är ett komplement till och ett stöd inför
myndighetskontakter av olika slag. Dagcentret fyller även funktionen av träffpunkt som
kan bryta ensamheten för personer i utsatta livssituationer. Ett önskemål för framtiden är
öppethållande även lördagar och söndagar, vilket dock kräver ökade resurser. Som
framgått ovan öppnar Härbärget klockan 16 dessa dagar som ett första steg.
Husläkarmottagningen är ett mycket värdefullt komplement. Utbudet av aktiviteter kan
utvecklas efter deltagarnas önskemål. En kontinuerlig kompetensutveckling behövs för
personalens del.
Matbryggan utvecklas tillsammans med Lokalen Kärrhöksgränd och Enköpings pastorat
och de butiker och övriga givare av mat och andra varor som vill ansluta sig. En ny
sponsor anmälde sig våren 2020 då Lionsklubbarna i Enköping och Grillby bekostade
utbytet av det fordon som används för transporterna. Potential till expansion finns
sannolikt både på givar- och mottagarsidan eftersom matsvinnet fortfarande är stort i
samhället. Inför detta behöver nuvarande organisation som vilar på många volontärer
förstärkas.
Härbärgets beläggning har under de 20 år det funnits varierat, ibland kraftigt även under
samma år, utan att några enskilda orsaker kunnat identifieras. Årsgenomsnitten har dock
varit mer jämna och under de senaste 12 åren varierat från som lägst 3,8 år 2010 och högst
8,17 år 2014. Tillskottet med det egna kvinnorummet 2011 var välkommet och under
början av 2020 har behovet stundtals varit både två och tre bäddar för kvinnor. Styrelsen
har därför diskuterat tänkbara lösningar med en mindre byggnad i storlek som en
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Friggebod på tomten med kanske tre bäddar. Hemlöshet finns i Enköping och den tycks
dessvärre bestå. Den har snarast ökat bland kvinnor och även personer utan
missbruksproblem dyker upp och efterfrågar sängplats. Sådana bereds då plats i mån av
lediga sängar.
5. Verksamheternas effekt för målgruppen
Både dagcentret och Härbärget tillgodoser elementära mänskliga behov. En säng att sova
i, ett mål mat och lite fika till överkomliga priser, en värmestuga med en välkomnande
atmosfär och en personal som med empati och kompetens kan ge stöd. Tillkomsten av
Matbryggan på dagcentret har medfört att både antalet besökare ökat och gruppen ratt en
bredare sammansättning. Sammantaget betyder verksamheterna utan tvekan höjd
livskvalitet för de människor i utsatta livssituationer som deltar. Under årens lopp har
erfarenheten visat att många individer som varit deltagare på RIA och på Härbärget
kunnat minska sitt drogberoende och komma tillbaka till ett liv med både egen bostad och
eget arbete. Insatserna från våra verksamheter är därför ett bra och nödvändigt
komplement till kommunens åtgärder för målgruppen.
6. Budget för 2021 och 2022
Socialnämndens beslut att minska årsanslagen för 2019 och 2020 har medfört att
föreningens ekonomi blivit mycket ansträngd. Ett tilläggsanslag från Enköpings pastorat
på 90 000 kronor för 2020 har varit betydelsefullt för att finansiera befintlig verksamhet.
Som framförts både skriftligt och muntligt till nämnden har inte Hela Människan några
ekonomiska reserver eller alternativa intäkter som kan täcka kostnaderna för dagcentret
och härbärget. Vår verksamhet har som angetts i inledningen allt sedan 1976 varit ett
komplement till kommunens egen och som vi ratt verifierat genom åren har den varit av
god kvalitet och till nytta för den berörda målgruppen. Den förändring som nu sker i
nämndens handläggning av bidraget med en skriftlig överenskommelse kopplat till
bidraget är därför trygghetsskapande för oss som en ideell aktör.
Den dominerande kostnadsposten är förstås personalens löner och till dessa hörande
arbetsgivaravgifter. Eftersom all personal utom föreståndaren och en till är anställda med
lönebidrag täcker Arbetsförmedlingen en betydande eller cirka 25 procent av
personalkostnaderna på 2,8 Mkr. Som framgår av bilagda budgetar för 2021 och 2022
uppgår kapitalkostnaderna, räntor och avskrivningar, huvudsakligen för fastigheten till
180 000 kronor och driftkostnaderna för fastighet, fordon och verksamheten till cirka 440
000 kronor. Kostnaderna ökar för det löpande underhållet på fastighet och inventarier med
den tunga beläggningen dygnet runt. Däremot ser vi inte något behov under de närmaste
två åren av större renoveringar. Bemanningen är numerärt oförändrad jämfört med de
senaste åren för dagcentret och Härbärget trots att Matbryggan tillkommit och kräver mera
arbetstid för hämtningarna.
Av totalkostnaderna på 3,5 Mkr beräknas alltså Svenska kyrkan svara för drygt 600 000
kr, Arbetsförmedlingen för cirka 750 000 kr, Enköpings hyresbostäder för 260 000 kr
samt övriga sponsorer genom kollekter och kontanta gåvor för drygt 100 000 kr.
Socialnämndens bidrag stannar därför vid cirka 50 procent av totalkostnaden vilket måste
framstå som en mycket rimlig andel och summa för de viktiga komplement som Hela
Människan står för inom ett så angeläget socialt område som hemlöshet och
missbrukarvård.
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Jämfört med det nedskurna äskade bidraget från socialnämnden för 2019 och 2020 till
1,53 Mkr ser vi oss därför nödsakade att begära bidrag för 2021 med 1,65 Mkr och för
2022 med 1,69 Mk:r. Vi ser fram emot kommande samtal och diskussion kring tecknandet
av överenskommelsen för de båda åren.
För styrelsen för Hela Människan i Enköpings kommun

00w
Mats O Karlsson
Ordförande
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HELA MÄNNISKAN I ENKÖPINGS KOMMUN
BUDGET FÖR 2021 och 2022
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VERKSAMHETENS INTÄKTER
Intäkter servering
Uthyrning av läkarmottagning
Bidrag Enköpings kommun
Bidrag huvudmän
Bidrag EHB
Lönebidrag
Kollekter
Gåvor
övriga bidrag och intäkter
S:A VERKSAMHETENS INTÄKTER
VERKSAMHETENS KOSTNADER
Råvaror och förnödenheter
Kostnader fastighet
Kostnader fordon
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
S;A VERKSAMHETENS KOSTNADER
VERKSAMHETSRESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR
Avskrivningar
VERKSAMHETSRESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
Ränteintäkter
Räntekostnader
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