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Verksamhetsbidrag Brobygget 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att säga upp nuvarande avtal med Frälsningsarmén avseende verksamheten Brobygget   
 
att bevilja Frälsningsarmén 270 000 kronor per år i verksamhetsbidrag under 2019 - 2021 för 
verksamheten Brobygget 
 
 
Ärendet 
Socialnämnden delar med omsorgsnämnden ansvar för avtalet med Frälsningsarmén om 
verksamheten Brobygget. Avtalet innebär ett verksamhetsstöd och en delfinansiering av 
Brobygget men är utformat som ett uppdrag till Frälsningsarmén. Avtalet tecknades första 
gången 2001 och löper sen dess på med årlig förlängning och med sex månaders ömsesidig 
uppsägningstid. Förvaltningen föreslår en uppsägning av avtalet samt att Frälsningsarmén 
beviljas ett treårigt verksamhetsbidrag till fortsatt drift av Brobygget samt att kostnaden delas 
mellan socialnämnden och omsorgsnämnden.  
 
Bakgrund 
Frälsningsarmén i Uppsala driver verksamheten Brobygget i samverkan med Uppsala 
kommun. Brobygget riktar sig till personer med ett psykiskt funktionshinder och/eller en 
missbruksproblematik. Verksamheten startade 1998 som ett projekt med delfinansiering från 
Allmänna arvsfonden. Målsättningen under de första åren var att fungera som en hjälp vid 
flytt till eget boende från Sagahemmets stödboende. Sedan 2001 har Uppsala kommun ett 
avtal med Frälsningsarmén om delfinansiering av verksamheten. Den senaste uppdateringen 
av avtalet gjordes av nämnden för hälsa och omsorg 2011. Efter omorganisationen 2015 delas 
ansvaret för avtalet mellan socialnämnden och omsorgsnämnden.  
 
Frälsningsarmén i Uppsala 
Frälsningsarmén driver i Uppsala ett aktivt socialt arbete genom verksamheter på S:t 
Persgatan 20, Brobygget och Sagahemmets stödboende. Stödboendet omfattar 27 platser där 
Uppsala kommun är främsta uppdragsgivaren genom ett ramavtal med Frälsningsarmén. 



Genom avtal med kommunen driver även Frälsningsarmén i Uppsala ett härbärge i 
Sagahemmets lokaler. Frälsningsarméns sociala arbete vilar starkt på ideell grund. 
Finansieringen sker till stor del genom gåvor.  
 
Brobygget 
Brobygget är en öppen verksamhet för personer inom målgrupperna psykiskt 
funktionshindrade och personer med en missbruksproblematik. Verksamheten är uppsökande 
och rådgivande. Namnet Brobygget syftar på målsättningen att vara en bro till ett mer 
självständigt liv och en hjälp till andra insatser i samhället. Brobygget är en del av 
Frälsningsarméns sociala arbete och en del av de aktiviteter som erbjuds på S:t Persgatan 20, 
t.ex Öppen dörr och kvinnogruppen Hanna. Samarbetet med Sagahemmet är en viktig del i 
arbetet med socialt stöd till de boende på Sagahemmet. På Brobygget arbetar två personer. 
Christel Kurseth är verksamhetsansvarig. Hon är socionom och har arbetat med Brobygget 
under flera år. Frälsningsarmén erhåller en ersättning med 540 000 kr under 2018 enligt 
avtalet, vilket är något mindre än halva kostnaden för verksamheten.  
 
Förslag 
Förvaltningen föreslår en uppsägning av avtalet mot bakgrund av att avtalet är gammalt och 
inte uppfyller dagens krav. Brobygget kan också främst beskrivas som Frälsningsarméns 
verksamhet där kommunen lämnar ett bidrag till driften. Brobygget är ett viktigt komplement 
till det sociala arbete som bedrivs inom Uppsala kommun. Frälsningsarmén ansöker om 
fortsatt stöd med ett verksamhetsbidrag om 540 000 kr.  
 
Förvaltningen föreslår nämnden ett treårigt verksamhetsbidrag och att bidraget delas med 
omsorgsnämnden. Det innebär en kostnad med 270 000 kr per år för socialnämnden och ett 
lika stort belopp för omsorgsnämnden. Mot bakgrund av det delade ansvaret för målgrupperna 
så föreslår omsorgsförvaltningen att omsorgsnämnden beviljar ett lika stort belopp, 270 000 
kr, som bidrag till Brobygget, och som en årlig utbetalning under tre år. Brobygget ska lämna 
en ekonomisk redovisning och en redovisning av arbetet årligen. Förslaget förutsätter att 
motsvarande beslut fattas av omsorgsnämnden. 
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