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Till
Socialtjänstnämnden

Resurstillskott till Frälsningsarméns akutboende för hemlösa män

Förslag till beslut
Socialtjänstnämnden beviljar Frälsningsarmén ett extra bidrag på 300 tkr till
akutboenden för hemlösa män för 2006.

Dag Helin
Eddie Friberg

Ärendets beredning
Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom kansliavdelningen.
Bakgrund
Frälsningarméns härbärge för hemlösa är inrymd i Midsommarkransens gamla skola
vid Midsommarslingan. Förvaltningen har under många år beviljat bidrag till
verksamheten. Härbärget har 27 platser för akutboende samt 8 platser för
kortidsboende. De senaste åren har bidraget varit 4 mkr. För 2005 hemställde
Frälsningsarmén om extra bidrag, vilket också beviljades med 300 tkr. Anledningen
var ett förväntat underskott. Staden beviljade ytterligare 300 tkr således totalt 4,3
mkr. Detta var möjligt genom genom omdispositioner inom socialtjänstnämndens
budgetram. Resultatet för år 2005 blev ett överskott på 126 tkr. Frälsningsarmén
begärde också att bidraget för 2006 skulle höjas till 4,5, mkr. Det är den nivå man
man utgått från i sin budget för 2006. Totalt är budgeten på 9,35 mkr. Utöver det
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kommunla bidraget är den största intäktsposten vårdavgifter 4,4 mkr. Övriga intäkter
är gåvor och bidrag, bland annat från Gålöstiftelsen. Prognosen för hela är 2006 är
ett befarat underskott i storleksordningen 400 tkr. Prognosen tar hänsyn till att det
faktiska bidraget från staden för 2006 är 4 mkr. Om Frälsningsarmén beviljats vad de
begärt skulle prognosen ha visat ett mindre överskott.
Förvaltningens synpunkter
Frälsningsarmén är en viktig part i stadens Tak-över-huvudetgaranti. Det befarade
underskottet beror bl.a. på ökade personalkostnader. För att täcka förväntat
underskott föreslås att 300 tkr tillförs Frälsningsarmén. Den ökade kostnaden täcks
inom nämndens budgetram.
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