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Nämnden för hälsa och omsorg 

Avbrytande av bidragsutbetalning till KRIS Uppsala 

Förslag till beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta 

att avbryta utbetalningar om beslutat bidrag ti l l KRIS Uppsala för perioden maj-december 
2013. 

Sammanfattning 
Vid fördelningen av nämndens bidrag t i l l sociala föreningar 2013 beviljades KRIS Uppsala 
340 000 kr. En första delutbetalning til l föreningen om 115 000 kr för perioden januari-april 
2013 betalades ut i januari i år. Föreningen har även fått bidrag av kontoret för barn, ungdom 
och arbetsmarknad (UAK) för arbetsmarknadsinsatser. 

Efter en tid med minskande medlemsantal och försämrad ekonomi beslöt föreningens årsmöte 
i februari 2013 att omedelbart avveckla föreningen. Mot bakgrund av detta föreslår kontoret 
nämnden att avbryta kvarvarande bidragsutbetalningar t i l l KRIS Uppsala för återstoden av 

Ärendet 
I föreningens ansökan för 2013 framgick att verksamheten under 2011 uppvisade stora 
ekonomiska svårigheter, främst p.g.a. höga lokal- och personalkostnader. 
Huvuddelen av dessa svårigheter utgjordes av obetalda hyreskostnader för behandlingscentret 
Livsstilshuset. En överenskommelse om avbetalningsplan träffades mellan KRIS Uppsala och 
fastighetsägaren gällande dessa kostnader. 

Mot bakgrand av föreningens ekonomiska svårigheter planerade HVK att under 2013 
genomföra en uppföljning av KRIS verksamhet. HVK och UAK skickade den 6 mars ut en 

2013. 
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mötesförfrågan til l KRIS Uppsala för ett inledande dialogmöte. Den 15 mars mottog UAK 
och HVK svaret att KRIS Uppsala beslutat att avveckla föreningen med omedelbar verkan. 

Föreningen uppger att man har tappat medlemmar på senare tid och att man har haft det svårt 
att få ekonomin att gå ihop. På årsmötet den 17 februari 2013 avgick styrelsen och årsmötet 
beslöt att omedelbart avveckla föreningen. Enligt planering beräknas föreningen vara helt 
avvecklad den 1 april 2013. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår kontoret nämnden att avbryta återstående 
bidragsutbetalningar t i l l KRIS Uppsala för återstoden av 2013. 

Kontoret för hälsa, vård och omsorg 

Inga-Lill Björklund 
Direktör 

Bilaga 1: Korrespondens angående avveckling av föreningen KRIS i Uppsala 



Ursprungligt meddelande 
Från: Wikström Hans-Eric 
Skickat: den 15 mars 2013 09:10 
Till: Karlsson Daniel (HVK); Carlsson Karin 
Ämne: VB: Kris Uppsala 

Hej, 

Som du förstår av nedanstående mailkonversation ställer vi in besöket hos KRIS den 20 mars. 

Hälsningar 
Hans-Eric 

Ursprungligt meddelande 
Från: Hassan Mohamad 
Skickat: den 14 mars 2013 22:52 
Till: Wikström Hans-Eric; Winterbom Lena 
Kopia: Helenius-Nilsson Carola 
Ämne: VB: Kris Uppsala 

Hej! 
Tydligen håller KRIS i Uppsala på att avveckla sig. Jag tycker att alla eventuella utbetalningar ska stoppas snarast. 
Ni får kolla om de också får bidrag från andra kommunala nämnder (NOH?) och se ti l l att de får den här 
informationen. 

Med vänliga hälsningar 

Mohamad Hassan (FP) 
l:e vice ordförande i kommunstyrelsen 
Kommunalråd 
Ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Postadress: Uppsala kommun 
Kommunstyrelsen, 75375 Uppsala 
Besökadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15 
Telefon: +46187271300 
Mobil: +46730488923 
E-post: mohamad.hassan@uppsala.se 

Ursprungligt meddelande 
Från: Nastaran Almasi [mailto:Acnll63p202@aitos.se] 
Skickat: den 14 mars 2013 17:32 
Till: Hassan Mohamad 
Kopia: hassan.abdulla@kris.a.se 
Ämne: fois Uppsala 

Hej, 

tyvärr är KRIS Uppsala under avveckling. 

Föreningen har tappat medlemmar på senare tid och det har varit väldigt kämpigt att få ekonomin att gå ihop. 

På årsmötet den 17 februari 2013 avgick styrelsen och årsmötet beslöt att omedelbart avveckla föreningen. 

Vi är mycket tacksamma för det UAV och föreningsbidrag föreningen har fått från Uppsala kommun och det är 
med stor sorg vi nu avvecklar verksamheten. 
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Enligt planering beräknar vi föreningen vara helt avvecklad den 1 april 2013. 

Jag har idag postat kopia på årsmötes protokollet, verksamhetsberättelse samt årsredovisningen till dig. 

Hör gärna av dig vid frågor och funderingar. 

Önskar dig en trevlig kväll! 

Vänliga hälsningar 

Nastaran Almasi 

KRIS Uppsala 
Mobil: 070-1685707 
Tfn: 018-13 33 53 
Bergsbrunnagatan 28 
753 23 UPPSALA 
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