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Vinternatt 2015/2016 – Nattlogiplatser för fattiga
EU-medborgare
Ansökan om bidrag från Frälsningsarmén
Förvaltningens förslag till beslut
1. Socialnämnden beslutar att bevilja Frälsningsarmén
projektbidrag till projekt Vinternatt med 20 fasta
nattlogiplatser med 2 295 162 kronor.
2. Socialnämnden beslutar att Socialförvaltningen ersätter
Frälsningsarmén för tillkommande personalkostnader med
3 168 kronor/natt för 1-10 gäster eller med 2 764 kronor/natt
när fler än 10 platser är belagda när de tillfälliga
nattlogiplatser är belagda
3. Besluten avser perioden 2015-11-05 – 2016-04-31.

Gillis Hammar

Alexandra Göransson

Förvaltningschef

Avdelningschef

Sammanfattning
Projekt Vinternatt har genomförts under tre tidigare vintrar.
Frälsningsarmén har kommit in med en ansökan om projektbidrag
med 2 872 305 kronor för verksamhet riktad till fattiga EUmedborgare i form av 20 fasta sovplatser och upp till 50 tillfälliga
nattlogiplatser som kan öppnas under särskilt kalla nätter eller när
Socialförvaltningen påkallar behov.

Socialförvaltningen
Socialtjänstavdelningen
Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
Telefon 08-508 25 006
Växel 08-508 25 000
nina.morman.aldunge@stockholm.se
www.stockholm.se

Förvaltningen föreslår att Frälsningsarmén beviljas projektbidrag
med 2 295 162 kronor för Vinternattsverksamheten under vintern
2015/2016. I projektbidraget har personalkostnaderna på 577 143
kronor för de tillfälliga nattlogiplatserna borträknats. Förvaltningen
föreslår också att Frälsningsarmén fakturerar Socialförvaltningen
för belagda tillfälliga nattlogiplatser med 3 168 kronor/natt vid 1-10
gäster och 2 764 kronor/natt vid fler än 10 gäster för finansiering av
extra personalkostnader när de tillfälliga nattlogiplatserna används.
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Bakgrund
Projekt Vinternatt, akutboende för EU-medborgare som inte ordnat sitt
boende under vistelsen i Stockholm, har funnits under tre
vintersäsonger. Frälsningsarmén har bedrivit Vinternatt med 20 fasta
sovplatser på Kolargatan i Stockholm. Verksamheten kan inte längre
bedrivas i dessa lokaler och Frälsningsarmén har erbjudits att flytta
denna verksamhet till lokaler i Västberga, som förvaltningen
disponerar. I samma fastighet ska den verksamhet som staden tidigare
har bedrivit i Vårberg i form av tillfälliga nattlogiplatser för fattiga
EU-medborgare också erbjudas. Den verksamheten ska öppnas under
särskilt kalla nätter, vid avhysningar eller när Socialförvaltningen
påkallar behov.
Ärendet
Frälsningsarmén kommer att flytta sina nattlogiplatser för fattiga
EU-medborgare till lokaler i Västberga. Verksamheten erbjuder
nattlogi i form av 20 fasta sovplatser i en sovsal med möjlighet till
dusch under sex månader fr.o.m. 2015-11-05 t.o.m. 2016-04-30.
Utöver detta tillgodoses enkla basbehov såsom enkelt kvällsmål och
frukost inom verksamheten. Öppettiderna för de fasta sovplatserna
är kl. 21.00 - 07.00.
I samma lokaler, men på ett annat våningsplan, kommer
Frälsningsarmén även att ansvara för Vinternattsverksamheten med
tillfälliga nattlogiplatser som tidigare drevs av staden i Vårberg.
Dessa nattlogiplatser kommer även fortsättningsvis att öppnas under
särskilt kalla nätter eller när Socialförvaltningen påkallar behov. De
fasta platserna i Västberga tar emot singlar medan de 25 extra
platserna också kan ta emot grupper av vuxna.
Under vintern 2014/2015 kunde 50 tillfälliga nattlogiplatser
erbjudas i Vårberg. Brandmyndigheten har meddelat att maximalt
50 sovande inklusive personal får vistas i lokalerna i Västberga
samtidigt och detta inkluderar båda våningsplanen. Det innebär att i
dagsläget endast ca 25 tillfälliga nattlogiplatser kan erbjudas i
Västberga.
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Personalstyrkan består av en verksamhetsledare på 100 % som även
arbetar i verksamheten och har schemalagda kvällspass. Fem
personal som arbetar på rullande treveckors schema utgör grunden
för Frälsningsarméns Vinternatt. När de tillfälliga platserna tas i
anspråk behöver extra personal sättas in för extra insläpp,
matservering m.m. Utöver detta kommer 2-3 volontärer hjälpa till i
verksamheten.
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Lokalen i Västberga är helt tömd på inventarier.
Frälsningsarmén har lagt budgeten i projektansökan utifrån att de
måste iordningställa nattlogiplatser för den tillfälliga
Vinternattverksamheten samt att de kommer att ha vissa övriga
utgifter för att kunna ha beredskap för båda verksamheterna såsom
kostnader för mat, inköp och inventarier, tvätt m.m.
Det finns i Frälsningsarméns ansökan om projektbidrag två
alternativ till finansiering av personalkostnaderna för de tillfälliga
nattlogiplatserna på grund av att Frälsningsarmén måste bemanna
verksamheten utifrån hur många platser som tas i anspråk.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Socialtjänstavdelningen, och har i
samverkan med fackliga organisationer behandlats på
förvaltningsgrupp.

Förvaltningens synpunkter och förslag
Det finns effektivitetsvinster med att förlägga fler verksamheter i
samma lokaler i Västberga. Av brandsäkerhetsskäl måste de
tillfälliga nattlogiplatserna minskas till ca 25 platser. Under
förutsättning att brandmyndigheten medger en utökning av
platsantalet kan dock upp till 50 tillfälliga nattlogiplatser erbjudas. I
avvaktan att så sker kan mellan 50-75 tillfälliga nattlogiplatser
under särskilt kalla nätter tillhandahållas genom projektet Vinternatt
2, vilket syftar till att samordna initiativ från den ideella sektorn.
Förvaltningen tar fram en rutin för öppning av de tillfälliga
nattlogiplatser som de friviliga organisationerna ska utgå ifrån.
Rutinerna utgår ifrån under vilka väderförhållanden de tillfälliga
platserna ska öppnas.
Förvaltningen föreslår att Frälsningsarmén beviljas projektbidrag
med 2 295 162 kronor för Vinternattsverksamheten under vintern
2015/2016. I projektbidraget har personalkostnaderna på 577 143
kronor för de tillfälliga nattlogiplatserna borträknats. Förvaltningen
föreslår också att Socialförvaltningen ersätter Frälsningsarmén för
tillkommande personalkostnader med 3 168 kronor/natt för 1-10
gäster eller med 2 764 kronor/natt när fler än 10 platser är belagda
när de tillfälliga nattlogiplatser är belagda.
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Bilaga
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