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Fastställande av verksamhetsstöd inom 
ramen för nämndens treåriga 
verksamhetsbidrag år 2020 med 
Brottsofferjouren Uppsala län  

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta  

1.    att lägga Brottsofferjourens redovisning av verksamhetsbidrag avseende år 
2019 till handlingarna samt,   

2.    att fastställa stödet till Brottsofferjouren Uppsala län till 438 000 kr år 2020.  

 

Ärendet 
Nämnden har enligt beslut, SCN-2017-0344, beviljat Brottsofferjouren Uppsala län ett 
treårigt verksamhetsbidrag för perioden 1 januari 2018 till och med 31 december 2020 
med 430 000 kronor för år 2018.  

Verksamhetsbidraget följs årligen upp skriftligt och i dialog med socialförvaltningen 
och Brottsofferjouren. Föreningen kommer också att ingå i förvaltningens arbetsgrupp 
för idéburna organisationer som beviljas medel för förebyggande och akuta insatser 
mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och 
förtryck.   

Treåriga verksamhetsbidrag är långsiktiga liksom nämndens ekonomiska 
ersättning. Nämndens ekonomiska ersättning regleras årligen i enlighet med 
Uppsala kommuns budgetbeslut. Ersättningens nivå ska för nästkommande 
kalenderår inte understiga stödet för innevarande kalenderår.  
 

Socialnämnden   Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till socialnämnden  2020-08-31 SCN-2020-00448 
  
Handläggare:  
Sofia Venemalm 
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I enlighet med detta föreslår förvaltningen att nämndens stöd till Brottsofferjouren 
Uppsala län fastställs till 438 000 tkr för år 2020, vilket motsvarar en uppräkning 
med 2 %. Uppräkningen sker retroaktivt från och med 2020-01-01.  

Beredning 

Ärendet har beretts av enheten för strategiskt stöd.  

Ekonomiska konsekvenser 

Stödet föreslås finansieras inom ramen för nämndens budget för föreningsbidrag.   

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-31 
• Bilaga 1.  Brottsofferjouren Uppsala läns verksamhetsredovisning 2019  
• Bilaga 2. Redovisning av Brottsofferjouren Uppsala Läns bidrag från Uppsala 

Kommun 
• Bilaga 3. Resultatrapport Brottsofferjouren 2019 
• Bilaga 4. Översikt Brottsofferjourens kommunala bidrag 2019.  

 

 

Socialförvaltningen 

 

Tomas Odin  
Förvaltningsdirektör 
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