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Ansökan om bidrag för år 2018 Föreningen Hjälp till 
behövande/Grottan 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att  för år 2018 bevilja Föreningen hjälp till behövande bidrag om 200 000 kronor.
  
 
 
Sammanfattning 
Föreningen hjälp till behövande/Grottan ansöker om bidrag om 670 000 kronor för år 2018.  
  
Förvaltningen bedömer att Föreningen hjälp till behövande bedriver en verksamhet som är ett 
tydligt komplement till nämndens ansvarsområden avseende socialt utsatta och personer i 
hemlöshet med någon form av beroende. Verksamheten knyter an till nämndens ansvar för 
ANDT-frågor, behandling av personer i aktivt missbruk samt på andra sätt socialt utsatta 
personer. Verksamheten är prioriterad enligt nämndens verksamhetsplan samt i Mål och 
Budget.   
 
Ärendet 
Sedan 2015 ansvarar socialnämnden för bidrag till de sociala föreningar som tidigare 
sorterades under nämnden för hälsa, vård och omsorg. I juni 2017 beslutade nämnden om nya 
riktlinjer för bidrag till sociala föreningar. Förslaget gick ut på remiss och svaren 
sammanställdes i ärendet. I riktlinjerna framgår att bidragen är selektiva och att varje 
organisation bedöms utifrån:  

 
• Verksamhetens nytta inom verksamhetsområdet alternativt kompletterar nämndens 

egen verksamhet. 
• Verksamheten harmonierar med nämndens mål och inriktningsdokument.  
• Organisationen presenterar tydliga planer, måluppfyllelse och kvalitet på 

verksamheten.  
• Förväntade effekter av metoder man använder och plan för verksamhetens utveckling.  



• Organisationens konkreta arbete med integrations-mångfalds- jämlikhets- och 
jämställdhetsarbete.  

• Nydanande insatser.  
• Utrymme finns inom ekonomisk ram.  

 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inför år 2018 är det 15 föreningar som ansökt om nämndens bidrag till sociala föreningar. 
Totalt omfattar ansökningarna för 2018 7339 744 kr. Budgeterat för bidrag till sociala 
föreningar år 2018 är 3 569 000 kr.  
 
 
Socialförvaltningen  
 
Kaisa Björnström 
Direktör 
 



Sökande förening Beslut 2017 Ansökan 2018
FRISAM Uppsala 70 000 95 668

Uppsala stadsmission/Mikaelsgården 400 000 1 000 000
Uppsala stadsmission/Kvinnobyrån 190 000 885 500
Uppsala kvinnojour 1 200 000 1 300 000

Kamratföreningen Länken 10 000 81 000

RFSU Uppsala 390 416

Grottan/Föreningen hjälp till behövande 170 000 670 000

Brottsofferjouren 390 000 617 000
KRIS Uppland 40 000 729 000
RFSL Uppsala 50 000 152 880
BUFF Uppsala 0 220 000
Totalt 2 340 000 7 339 744

263 280

Frälsningsarméns sociala arbete i Uppsala 80 000

Spelfri Uppsala 30 000

Föräldraföreningen mot narkotika 250 000

Hopp Uppsala 30 000 

350 000

325 000

260 000



Förslag till beslut 2018 Budget 2018 Hur mycket kvar av budget
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Telefon 
0703215155 

E-postadress 
simon@cefas.se  

Revisor 
Simon Hörnqvist 

Antal styrelseledamöter (inklusive suppleanter) 
Totalt varav kvinnor varav män 
7 2 5 

varav annat 

Telefon 
0707324682 

Ordförande 
Thommy Grape 

E-postadress 
thommy.grape@emuppsala.se  

Sekreterare 

Eva Moberg 
Telefon 

0709482535 

E-postadress 

eva.moberg@livetsord.se  

Telefon 

018-4898157 

Kassör 
Andreas Olsson 

E-postadress 

andreas.olsson@livetsord.se  

Ansökan om socialnämndens bidrag till föreningar 2018 

Sökande förenin /or anisation 
Föreningens/organisationens namn 

Föreningen hjälp till behövande 
Organisationsnummer 

802463-5743 
Besöksadress 

Axel Johanssons gata 3 
Eventuell do adress 

Postadress (om annan än besöksadress) 

Box 17 
Postnummer och ort 

751 03 Uppsala 
E-postadress till föreningen 

jan.blom@livetsord.se  
Telefon 

018-4898012 
Webbadress 

WWW.livetsord.se  

Antal medlemmar bosatta i Uppsala kommun per sista december föregående år 
Totalt varav kvinnor varav män varav annat 
26 45% 55% 

Antal anställda föregående och innevarande år, samt tjänstgöringsgrad 
Totalt varav kvinnor varav män varav annat 
8.5 80% 20% 
Ungefärligt antal volontärer/frivilliganställda i verksamheten 
Totalt varav kvinnor varav män varav annat 

100 65% 33% 

Ansökan bidrag 
Bankgiro/plusgirokonto Föreningen ansöker om totalt 
830-6805 670000 kr 
Ansökan avser 

El 1 år LIJ3år Ar 1 kr Ar 2 kr Ar 3 kr 

Kontaktperson 
Kontaktperson Telefon dagtid 
Jan Blom 018-4898012 
E-postadress 
jan.blom@livetsord.se  

Styrelsen och revisor 
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Beskriv eventuellt andra sökta och beviljade bidrag (från till exempel landstinget, annan kommunal 

Bidrag för (typ av verksamhet) Bidrag söks för nästkommande år (kr) från annan part 

Bidrag för (typ av verksamhet) Bidrag fås under innevarande år (kr) från annan part 

Bidrag för (typ av verksamhet) Bidrag söks för nästkommande år (kr) från annan kommunal nämnd 

nämnd, projektbidrag etc.). 
Bidrag fås under innevarande år (kr) från annan kommunal nämnd Bidrag för (typ av verksamhet) 





Beskriv den verksamhet för vilken organisationen söker verksamhetsbidrag för 

För utförligare beskrivning se bilaga "presentation av Grottan" 

Driften av "Grottan" som bland annat betjänar socialt utsatta i Uppsala med en utpräglad och ofta 
långvarig missbruksproblematik. Mötesplatsen "Grottan" är en av Uppsalas öppna mötesplatser dit socialt 
utsatta kan komma för att få mat, kläder, omsorg och hjälp vidare. Vi samarbetar med socialtjänstens 
missbruksenhet samt flera övriga idella organisationer som verkar inom samma område. Främst då 
Stadsmissionen som driver Mikaelsgården. 
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Planerade kostnader för verksamheten under perioden 
Ekonomisk planering/preliminär budget för verksamheten under perioden med information om eventuella 
medfinansiärer. Ange typ av kostnad, (ex. personalkostnad, lokalhyra, el, resekostnader, telefon-
abonnemang, administration etc.) budgeterad kostnad, sökt bidragssumma samt eventuell finansiering 
från annan part. 

Typ av kostnad Budgeterad kostnad Varav sökta 
bidrag hos 
socialnämnden 

Varav eventuell 
finansiering från 
annan 

Personal 425000 425000 

Lokal 162000 162000 

Mat och hygienartiklar 36000 26000 10000 

Administration 12000 6000 6000 

Larm och försäkringar 11000 11000 

Marknadsföring/reklam/trycksaker 4000 4000 

Övriga kostnader 40000 40000 

Summa: 690000 670000 20000 

Underskrift 
Att uppgifterna i ansökan jämte bilagor är korrekta intygas. Föreningen förbinder sig att lämna verksamhetsberättelse, 
resultat- och balansräkning och revisionsberättelse för det år föreningen beviljats bidrag. 

Datum Underskrift Ord -rande Namnförtydligande 

2017-08-23 ---- , Thommy Grape 





Presentation av föreningen hjälp till behövande/Livets Ords sociala arbete 

Föreningen hjälp till behövande/Livets Ords sociala arbete bedriver idag en omfattande och bred 

social verksamhet i Uppsala med omnejd. Verksamheten omfattar Grottan (värmestuga för hemlösa), 

härbärge för EU migranter, "Soppkök" i Gottsunda, nattvandring fredag och lördagnätter med 

särskilda insatser kring de stora "festhelgerna", hjälp och stödverksamhet till flyktingar med praktisk 

och juridisk hjälp, sommarläger för flyktingbarn och barn som lever i utsatta miljöer. 

Genom nattvandringen så har en mycket god samverkan vuxit fram med både myndigheter som t.ex. 

polis och olika delar av sociala myndigheter. Nattvandringen har också medfört ett positivt 

nätverksbygge mellan olika ideella föreningar i Uppsala. 

Förutom detta så driver föreningen två secondhandbutiker "Helping Hand". Butikerna samlar in 

pengar och kläder mm till stöd för behövande. Överskottet går förutom till arbetet i Uppsala även till 

olika former av internationella nödhjälpsarbeten. 

Genom butikerna har vi också möjligheten att hjälpa människor som av olika anledningar stått 

utanför arbetsmarknaden en väg tillbaka in i arbetslivet. Detta ser vi som en mycket god möjlighet att 

hjälpa människor ut ur missbruk och utanförskap in i en fungerande vardag. Många av våra 

volontärer/arbetstränare/praktikanter består ofta av t.ex. långtidssjukskrivna, långtidsarbetslösa och 

invandrare som behöver social gemenskap för att inte hamna i utanförskap. Många har fysiska 

handikapp, eller neuropsykiatriska diagnoser, alkohol och drogproblem samt övrig social 

problematik. Helping Hand vill skapa en miljö där människor med olika åldrar och bakgrund ska 

kunna samlas, arbeta och känna tillhörighet. En annan funktion som butikerna har är att hjälpa dem 

med en liten budget att köpa vad de behöver. 

Styrkan och ryggraden i föreningen är de många volontärerna som helhjärtat och uthålligt ger av sin 

fritid för att skapa trygghet och ge omsorg till de som på olika sätt lever i ett socialt utanförskap. 

Samverkan med andra aktörer och myndigheter är något vi alltid eftersträvar, allt för att den hjälp vi 
kan ge ska bli så komplett som möjligt. Vi har en god och förtroendefull relation både till polis, sociala 
myndigheter och övriga aktörer kring dessa aktiveteter i kommunen. 

Jan Blom 

Pastor med ansvar för sociala insatser i Uppsala 





Bilaga 1 

Ansökan föreningsbidrag för föreningen Hjälp till Behövande 

Föreningen Hjälp Till Behövande ansöker om föreningsbidrag för verksamheten kallad Grottan 

(värmestuga för hemlösa med missbruksproblematik). 

Presentation av verksamheten 

Mötesplatsen och värmestugan Grottan 

Föreningen Hjälp till Behövande har sedan årskiftet 2011/2012 med framgång bedrivit verksamheten 

"Grottan" och har under året sett en markant ökning av gäster och hjälpsökande människor. Den 

senaste tiden har vi även sett en ökning av antalet kvinnor och unga människor vilket är en oroande 

utveckling. 

Verksamheten riktar sig till hemlösa, missbrukare och personer som på olika sätt står i ett socialt 

utanförskap. Grottan har öppet måndag-fred 07.00-12.30 samt har en kompletterande verksamhet 

på lördagar mellan 07.00-11.00. Verksamheten på lördagar drivs helt på volontär basis. På lördagarna 

är vi den enda öppna verksamheten som finns för just denna kategori av behövande. 

Till Grottan kommer i nuläget ca 35-45 personer för att äta, duscha, få rena kläder samt sova ut i de 

sängar som finns. Miljön är lugn och stillsam vilket är mycket uppskattat av de gäster som kommer. 

Personal finns på plats för att på olika sätt hjälpa och betjäna dem som kommer. Vi serverar en rejäl 

och näringsrik frukostbuffé och ger gästerna möjlighet att äta lunchlådor på plats eller ta med sig 

färdigpackade matlådor. Alla våra gäster får också möjligheten att ta med sig hygienartiklar så som 

tandborstar, schampo och tvål. Allt detta delas ut helt gratis till alla våra gäster. 

Vi har under hela 2017 upplevt en stegrande ökning av gäster som kommer. Fler och fler som lever i 

hemlöshet, missbruk och psykisk ohälsa besöker regelbundet Grottan. Vid tillfällen när gästerna 

överstiger 35 personer så är lokalen för trång. En önskan om utökade lokalytor uttrycks ofta av 

personalen. Detta är något vi aktivt önskar agera på i samverkan med kommunen och lokala 

fastighetsägare. 

Vi har under året haft ett antal allvarliga akuta sjukdomstillbud såsom andningsuppehåll, hjärtstopp 

och medvetslöshet. Det ställer därmed höga krav på vår personal. Att de är utbildade i HLR samt att 

en önskan om en hjärtstartare har uttryckts. Hot och våld hör till vardagen för både anställd personal 

samt volontärer. Därför har vi under våren påbörjat ett arbete för att skapa en tryggare arbetsmiljö. 

En önskan om att utbildas i att bemöta hot samt hur man agerar i hotfulla situationer finns från 

personalen. Dessa prioriteras tyvärr bort då de är alltför kostsamma. 

Grottan är inte bara en värmestuga utan också en plats där våra gäster får en möjlighet till en 

förändrad livssituation. De får även hjälp i kontakt med myndigheter och en chans till nystart ges 





också. Under den tid som föreningen Hjälp Till Behövande har drivit verksamheten så har flera av 

gästerna fått möjlighet till arbete som ett viktigt steg i en förändrad livssituation. 

Vi har en anställd föreståndare för Grottan, Christine Nordin, men behöver nu utöka med ytterligare 

en tjänst för att avlasta Christine i det mycket krävande arbetet som föreståndare. Christine är 

mycket omtyckt av våra gäster och utgör en viktig länk mellan behövande och övriga samhället. 

Kontakten med de sociala myndigheterna har etablerats framförallt då missbruksenheten. Den 

kontakten har betytt att flera av våra gäster har fått möjlighet till vidare hjälp med missbruksvård. 

Utveckling och finansiering 

Grottan drivs till mindre del av medel från socialnämnden, men på grund av den låga andelen bidrag 

så har vi i större utsträckning fått söka medel från bland annat det lokala näringslivet samt en välvillig 

och givmild allmänhet. Det kräver mycket arbete och fokus vilket till viss del tar kraft från att utveckla 

vår kärnverksamhet som är omsorgen om våra gäster som kommer till Grottan. 

Som det är idag så täcker bidragen inte ens lokalkostnaderna (hyra, el, uppvärmning m.m.). 

Kostnader för viss del av hyra, personal, administration, mat, hygienartiklar m.m täcks av föreningen. 

Bidrag 

Bidragen är trots sin låga nivå en livsnerv för oss. Vi skulle i dagsläget inte kunna driva verksamheten 

vidare utan hjälp och stöd från kommunen. Nu är vi dock i ett läge där vi måste se över vår 

verksamhet och prioritera, detta på grund av kostnader och utmaningar i föreningens ekonomi. Vi är 

just nu helt beroende av församlingen Livets Ord och dess medlemmar, att de varje år stödjer 

föreningen med betydande summor. Detta för att få verksamhetens ekonomi i balans. Det är i 

längden helt orealistiskt att räkna med bidrag från församlingen på 100.000-tals kronor för att 

bedriva verksamheten. Därför ber vi nämnden att nogsamt se över de bidragsnivåer som hittills 

beviljats och öka dessa till en mer realistisk nivå. Grottan drivs idag på ett mycket ekonomiskt sätt 

med ett minimum av anställd personal (75% tjänst). 

Om bidragen inte ökar så kommer vi hamna i ett läge där vi måste utvärdera huruvida vi har 

möjlighet att driva Grottan vidare eftersom det med dagens nivåer är helt orimligt att kunna bedriva 

detta som i det närmaste går att likställa med ett kommunalt uppdrag. 

De låga bidragsnivåerna har tyvärr påverkat våra planer och möjlighetet att utbilda och 

vidareutveckla arbetet med våra duktiga volontärer. Nämndens önskan om dokumentation, 

implementeringar av policyarbete blir också till viss del lidande. De volontära insatserna är för oss 

ovärderliga och mycket viktiga att både uppmärksamma och ge utrymme för. Detta är något vi vill 

prioritera men som tyvärr hamnar lite i skymundan just därför att den dagliga verksamheten i sig 

kräver så stort fokus av anställd personal. 

Thommy Grape 

Ordförande, 

Föreningen Hjälp Till Behövande 
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