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Postadress: Uppsala kommun, socialförvaltningen, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (Kontaktcenter) 
E-post: socialforvaltningen@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text.Click or tap here to enter text. 

Idéburet offentligt partnerskap med Uppsala 
Stadsmission  

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar 

1. att godkänna överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap (IOP) med 
Uppsala Stadsmission för perioden 2022-01-01 till och med 2025-12-31, 

2. att fastställa stödet till Uppsala Stadsmission inom ramen för IOP 2022–2025 till 
3 689 000 kronor för år 2022 samt,  

3. att upphäva nämndens beslut 2019-01-31, § 22 att utse Gunilla Oltner (S) och 
Vivianne Obaid (C) till kontaktpolitiker för överenskommelsen om partnerskap 
med Uppsala Stadsmission.  

Ärendet 
Förslag om förnyad överenskommelse om partnerskap med Uppsala Stadsmission. 
Överenskommelsen föreslås vara fyraårig och gälla under perioden 2022-01-01 – 2025-
12-31. Finansieringen av partnerskapet delas mellan parterna med en ersättning från 
Uppsala kommun med 3 689 000 kronor för 2022.  
 

Beredning 

Ärendet har beretts i samverkan mellan Uppsala Stadsmission, socialförvaltningen och 
nämndens presidium.  

Föredragning 

I kommunens riktlinjer för Idéburet offentligt partnerskap beskrivs att ett partnerskap 
är en samverkansmodell mitt emellan föreningsbidrag och upphandling. 

Socialförvaltningen  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till Socialnämnden 2021-11-02 SCN-2021-00423 

Handläggare:  
Ulf Eiderbrant 
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Partnerskapet bygger inte på ett kommersiellt kontrakt. Den idéburna organisationen 
styr över sitt eget arbete och bidrar till samhällsutvecklingen i samverkan med 
kommunen. Resurser till verksamheten delas mellan parterna.  

Nämnden ingick en överenskommelse om partnerskap med Uppsala Stadsmission i 
september 2018 för perioden 2019-01-01 – 2021-12-31. Partnerskapet avser 
verksamheterna Mikaelsgården och Kvinnobyrån. Båda verksamheterna mottog också 
tidigare verksamhetsbidrag till driften. Med Kvinnobyrån fanns också ett avtal om att 
tillhandahålla ett par lägenheter för utsluss från skyddat boende. Med partnerskapet 
2018 så beslutades också om en utökad satsning på uppsökande arbete gentemot 
hemlösa med stöd och vägledning till insatser inom socialtjänsten och andra 
verksamheter. En fördjupad samverkan mellan förvaltningen och berörda 
verksamheter inom Uppsala Stadsmission var en viktig del i överenskommelsen. 

Under den gångna perioden med partnerskapet har samarbetet mellan berörda 
verksamheter inom förvaltningen och Uppsala Stadsmission fördjupats. Regelbundna 
möten mellan verksamheterna har bidragit till en öppen dialog om arbetet och 
stödinsatser för målgrupperna. Mikaelsgårdens lokaler är utdömda och fastigheten ska 
rivas så snart som ersättningslokaler för verksamheten finns. Uppsala kommun har 
bistått Stadsmissionen i sökande efter lämpliga lokaler. Hittills har sökandet varit utan 
framgång.  

Mikaelsgården 

Mikaelsgården är en öppen dagverksamhet som riktar sig till människor som lever i 
social utsatthet och utanförskap. Verksamheten erbjuder hjälp med vardagsbehov 
med dusch, kläder, mat, tvätt, vila och värme. Hjälp erbjuds även med kontakter med 
myndigheter och närstående samt med samhällsvägledning. Mikaelsgårdens ambition 
är att vara ett komplement till samhällets övriga sociala stödinsatser och erbjuda hjälp 
till människor som ställs utanför. Verksamheten gör hembesök hos gäster som har fått 
bostad. 

Kvinnobyrån 

Kvinnobyrån bedriver en stödjande verksamhet och ett förebyggande arbete. Stödet 
erbjuds till kvinnor och barn som varit utsatta för våld i en nära relation och består av 
enskilda samtal, gruppverksamhet, anonyma lägenheter och föräldrautbildning. Det 
förebyggande arbetet bedrivs genom enskilda samtal och gruppverksamheter.  

Målsättningar med partnerskapet 

Kvinnobyrån och Mikaelsgården ska båda vara ett komplement till kommunens övriga 
verksamheter och erbjuda en utökad service till särskilt utsatta målgrupper. 
Stödinsatserna ska vara öppna och tillgängliga. Arbetet ska främja allas rätt till aktiva 
deltagande i samhällslivet. Partnerskapet ska också främja människors vilja till 
engagemang för sina medmänniskor. 

Socialnämnden ska inom partnerskapet verka för en god kommunikation och 
samverkan mellan Uppsala Stadsmission och berörda verksamheter inom 
socialnämndens ansvarsområde. Socialnämnden ska också marknadsföra och 
synliggöra Uppsala Stadsmissions verksamhet. I arbetet med att planera för en nystart 
av Bostad först ska socialnämnden verka för att upprätta en dialog med 
Stadsmissionen om utformningen och framtida samarbete.  
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Uppföljning och samverkan 

Partnerskapet följs upp med årliga verksamhetsrapporter avseende Mikaelsgården och 
Kvinnobyrån, med uppgifter om besöksfrekvens och genomförda insatser. Uppsala 
Stadsmission ska ges möjlighet att redovisa resultat av verksamheterna inför 
socialnämnden.  

En referensgrupp ska bildas för att följa arbetet och vara ett forum där problem och 
svårigheter kan lyftas och förändringar kan diskuteras. Representanter till 
referensgruppen utses av parterna. 

Finansiering 

Socialnämndens ekonomiska stöd till verksamheterna är en delfinansiering. Uppsala 
Stadsmission bidrar genom andra intäkter och volontärarbete enligt bifogad budget. 
Uppsala Stadsmission har idag ett rivningskontrakt med reducerad hyra för 
Mikaelsgårdens lokaler. Hyran kan komma att öka när flytt kan ske till nya lokaler. Det 
ekonomiska stödet föreslås att ökas med skäliga kostnader, när det blir aktuellt, för att 
möjliggöra en flytt av verksamheten. Det föreslagna ekonomiska stödet föreslås vara 3 
689 000 kronor för 2022. Bidraget för 2021 uppgår till 3 641 000 kr. Ökningen av bidraget 
är en uppräkning av föregående års bidrag.  

Ekonomiska konsekvenser 

Partnerskapet är finansierat inom ramen för arbetet med mål och budget. 
Det ekonomiska stödet regleras årligen i enlighet med Uppsala kommuns årliga 
budgetbeslut. Det ekonomiska stödet fastställs i enlighet med uppräkning av 
socialnämndens kommunbidrag i av kommunfullmäktige fastställd budget. Stödets 
nivå för nästkommande kalenderår ska inte understiga stödet för innevarande 
kalenderår.  

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-02 
 Förslag till överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan 

Uppsala Stadsmission och Uppsala kommun, daterad 2021-11-02 

 

 

Socialförvaltningen 

 

Tomas Odin  
Förvaltningsdirektör  
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Postadress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
www.uppsala.se 

Överenskommelse om Idéburet 
Offentligt Partnerskap, IOP, mellan 
Uppsala Stadsmission och Uppsala 
kommun  

Socialnämnden Datum: Diarienummer: 
 2021-11-02 SCN-2021-00423 

Handläggare:   
Ulf Eiderbrant, Sofia Venemalm  
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Bakgrund till överenskommelsen 
2018 tecknade socialnämnden och Uppsala Stadsmission en treårig överenskommelse 
om partnerskap för verksamheterna Mikaelsgården och Kvinnobyrån. Partnerskapet 
har gett Uppsala stadsmission möjlighet att utveckla och stärka stödet till 
målgrupperna. Samarbetet mellan parterna har genom överenskommelsen utvecklats 
och fördjupats.  

Mikaelsgården är i Uppsala en central träffpunkt och en viktig stödresurs för personer i 
social utsatthet. Den öppna träffpunkten med stor acceptans för olikheter är en viktig 
trygghet för många. Uppsala Stadsmission driver verksamheten sedan 2007.  

Uppsala Stadsmission driver även verksamheten Kvinnobyrån som erbjuder stöd och 
hjälp till våldsutsatta kvinnor och barn. Kvinnobyråns verksamhet har utvecklats under 
de senaste åren och är numera en öppen mottagning för både tidiga och förebyggande 
insatser mot våld i nära relation.   

Parter för överenskommelsen 
Överenskommelsen är framtagen i samverkan mellan de berörda parterna 
socialnämnden i Uppsala kommun och Uppsala Stadsmission.  

Socialnämnden 
Socialnämnden i Uppsala kommun ansvarar för individuellt stöd till barn och familjer 
enligt socialtjänstlagen och vissa stödinsatser till vuxna, t.ex. behandlingsinsatser för 
personer med en missbruksproblematik, hjälp till hemlösa och stödinsatser till 
personer utsatta för våld i nära relation. Socialnämnden är en av Uppsala kommuns 
sociala nämnder och samverkar med andra nämnder i många sociala frågor.  

Uppsala Stadsmission 
Uppsala Stadsmission är en ideell förening som utifrån en kristen grundsyn vill främja 
och bedriva social verksamhet för människor i utsatta livssituationer. Detta sker genom 
olika sociala verksamheter som syftar till att lindra, förebygga, påverka, förändra och 
engagera människor.  

Uppsala Stadsmission vänder sig till personer som befinner sig i social utsatthet som 
t.ex. hemlöshet och psykisk ohälsa, svårigheter på arbetsmarknaden och utanförskap i 
det svenska samhället. Verksamheten vänder sig också särskilt till personer med en 
beroendeproblematik och personer med relationssvårigheter och som upplevt våld i 
nära relation.  

Organisationen har en av årsmötet utsedd styrelse. Medlem kan såväl enskild person 
som organisation eller församling vara. Totalt finns 37 medlemmar (varav 9 är 
församlingar och organisationer, övriga är privatpersoner). Volontärer engagerar sig 
och har olika uppdrag i de olika verksamheterna. Under 2020 var 49 personer anställda 
i föreningen och 220 personer var engagerade som volontärer.  Organisationen leds av 
direktor. Uppsala Stadsmission har ett samarbetsavtal med Diakonistiftelsen 
Samariterhemmet. Medlemskap finns hos Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner, där 
Sveriges samtliga tio stadsmissioner är medlemmar och samarbetar om vissa 
gemensamma frågor som t.ex. opinionsbildning, kvalitetsarbete och gemensam 
forskning. Rätten till namnet Stadsmission ägs och regleras av Riksföreningen. 
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Verksamheterna inom Uppsala Stadsmission bedrivs för olika målgrupper och med 
olika inriktning. Huvudinriktningarna för stadsmissionens arbete är sociala 
verksamheter och socialt företagande med arbetsmarknadsinriktning. 

Uppsala kommuns behovsbeskrivning 
Civilsamhällets insatser för socialt utsatta människor är en viktig del för ett socialt 
hållbart samhälle. Socialtjänstens insatser är inte heltäckande och når inte fram till alla 
som är i behov av stöd. Lättillgängliga och öppna insatser behövs för att hjälpa 
människor ur ensamhet och utsatthet. Hjälpande människor som lyssnar och tar emot 
hjälpsökande enkelt och utan frågor kan förebygga allvarligare problematik.  

Uppsala Stadsmission är en verksamhet som på ideell grund jobbar för att nå fram till 
samhällets mest utsatta med viktiga stödinsatser. Uppsala Stadsmissions arbete utgör 
såväl ett mervärde för de människor de möter, som ett komplement till 
socialnämndens ordinarie verksamheter genom verksamhetsformer och insatser som 
nämnden inte erbjuder.  

Med ett IOP vill socialnämnden erbjuda trygghetsskapande insatser för samhällets 
mest utsatta. Uppsala Stadsmission erbjuder öppna verksamheter med en hög 
tolerans för olikheter. Personer i social utsatthet som t.ex. hemlöshet, 
missbruksproblematik eller psykisk sjukdom, kan på Mikaelsgården få hjälp med att 
hitta rätt hjälp i samhället. Kvinnobyrån erbjuder en öppen och tillgänglig verksamhet 
till stöd för kvinnor som lever med en hotfull våldsam partner, eller som på annat sätt 
upplevt våld i nära relation. Kvinnobyrån och Mikaelsgården erbjuder öppna och 
tillgängliga sociala tjänster och är som sådana ett viktigt komplement till 
socialnämndens insatser.  

Syftet med överenskommelsen om partnerskap 
Genom partnerskap vill socialnämnden långsiktigt stödja ideella verksamheters 
sociala arbete. Partnerskapet med Uppsala Stadsmission syftar till att tillhandahålla 
stöd och hjälp för särskilt utsatta målgrupper. Partnerskapet syftar också till att stödja 
Uppsala stadsmissions frivilliga arbete och enskilda människors engagemang. 

Stadsmissionens stödinsatser är öppna och tillgängliga för personer som är i behov av 
hjälp. Partnerskapet öppnar upp för utvecklandet av fler alternativa insatser och ger en 
möjlighet att utveckla samarbetet mellan socialnämnden i Uppsala kommun och 
verksamheter inom Uppsala Stadsmission.  

För Uppsala Stadsmission innebär partnerskapet en långsiktighet som främjar kvalitet 
och utveckling med målgruppernas behov i fokus och dess positiva inverkan på 
lokalsamhället i stort. Uppsala Stadsmission ser partnerskapet som en möjlighet att 
skapa en kontinuitet och trygghet i verksamheten både hos personal och hos personer 
som söker stadsmissionens hjälp. 

Värdegrund för överenskommelsen om partnerskap 
Respekt, ansvar och öppenhet ska prägla dialogen mellan Uppsala kommun och 
Uppsala Stadsmission om överenskommelsen. Dialogen utgår från båda parters 
förutsättningar och intressen och tillvaratar båda parters perspektiv och kunnande. 
Parterna har rätten att bedöma gränserna för sin öppenhet. Partnerskapet ska främja 
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människors aktiva deltagande i samhällslivet. Genom samverkan och dialog kan behov 
och problem uppmärksammas och nyskapande uppmuntras.  

Partnerskapet ska bygga på respekt inför varandras olika förutsättningar med 
öppenhet och dialog. Samarbetet ska karaktäriseras av ömsesidig tillit, lyhördhet och 
förståelse och ska syfta till att utveckla arbetet för de målgrupper som omfattas av 
partnerskapet.  

Vidare bygger överenskommelsen på varsam och respektfull hantering av de offentliga 
medel som möjliggör verksamheten.  

Likabehandling och jämställdhet 
Uppsala kommuns handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter och motverka 
diskriminering och rasism från 2020 är en vägledning till kommunens nämnder och 
bolagsstyrelser om skyddet och främjandet av mänskliga rättigheter. Handlingsplanen 
omfattar även denna överenskommelse om partnerskap. Uppsala kommun ska vara 
en öppen och inkluderande kommun där lika rättigheter och möjligheter för varje 
människa är den rådande normen. 

Mål och överenskomna insatser 

Övergripande målsättning 

Partnerskapet syftar till att säkerställa öppna och tillgängliga insatser för personer som 
lever i social utsatthet samt för kvinnor utsatta för våld i nära relation och deras barn. 
Genom samverkan och gemensamt arbete ska de målgrupper som omfattas av 
partnerskapet få stöd och hjälp. Insatserna ska syfta till förbättrade möjligheter att leva 
ett självständigt liv samt ett liv fritt från våld.   

Partnerskapet ska ge förutsättningar för parterna att samarbeta om gemensamma 
insatser för målgrupperna och möjligheter till ett förbättringsarbete. Uppsala 
Stadsmissions arbete bidrar med ideellt engagemang och kan möta behov och 
önskemål som kommunen inte kan möta. Med partnerskapet ges bättre 
förutsättningar till sammanhållna helhetslösningar för målgrupperna.  

Partnerskapet ska bidra till ett rikare utbud av service och tjänster till 
kommuninvånarna.  

Verksamhetsområden inom ramen för överenskommelsen 
 Mikaelsgården: Öppen dagverksamhet med möjlighet till professionellt stöd 

och vägledning, för människor i social situation som hemlöshet, missbruk.  
 Kvinnobyrån: Kvinnor med eller utan barn som utsatts för våld i nära relation  

Mikaelsgården 

Mikaelsgården är en öppen dagverksamhet som riktar sig till människor som lever i 
social utsatthet och utanförskap. Verksamheten erbjuder hjälp med vardagsbehov 
med dusch, kläder, mat, tvätt, vila och värme. Hjälp erbjuds även med kontakter med 
myndigheter och närstående samt med samhällsvägledning.  
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Verksamheten gör hembesök hos gäster som har fått bostad. Flera av gästerna som 
söker sig till Mikaelsgården saknar stöd av anhöriga och många har svårigheter att 
tillvarata sina rättigheter. Många har också svårigheter inom ett flertal av livets 
områden och har svårt att ta hand om sig själva.  

Verksamheten på Mikaelsgården anpassas utifrån gästernas behov. Möjlighet finns att 
delta i olika aktiviteter såsom trädgårdsskötsel i kyrkparken, kreativt skapande, städ av 
verksamheten tillsammans med personal samt lättare köksbestyr. Varje gäst bemöts 
utifrån sina aktuella förutsättningar och behov. 

Mikaelsgårdens ambition är att vara ett komplement till samhällets övriga sociala 
stödinsatser och erbjuda hjälp till människor som ställs utanför. För att kunna arbeta 
stödjande är en god samverkan med socialtjänst, kriminalvård och andra myndigheter 
en viktig förutsättning.  

Kvinnobyrån 

Kvinnobyrån bedriver en stödjande verksamhet och ett förebyggande arbete. Stödet 
erbjuds till kvinnor och barn som varit utsatta för våld i en nära relation och består av 
enskilda samtal, gruppverksamhet, anonyma lägenheter och föräldrautbildning. Det 
förebyggande arbetet bedrivs genom enskilda samtal och gruppverksamheter. 

 Kuratorssamtal 
 Kvällskafé 
 Trappansamtal 
 Föräldrastöd 
 Anonyma lägenheter 

Mål och åtaganden 

Åtaganden av Uppsala Stadsmission 

Mikaelsgården 

 Öppen dagverksamhet under vardagar (stängt några veckor under sommaren), ca 
80 – 100 gäster/dag. 

 Tillgång till dusch, tvätt av kläder, dagbäddar. 
 Servering av måltider. 
 Motivera den enskilde gästen till ett bättre liv genom t ex att ta emot behandling 

och stöd från myndigheter, söka skuldsanering mm. Motivera gästen som tillhör 
annan kommun att aktivt söka sig dit. 

 Individuellt stöd utifrån gästens önskemål och behov i form av samtal, betalning av 
räkningar, bostadssökande, utlåning av telefon för kontakter med myndigheter, 
påminnelser om bokade tider hos myndigheter, bistå med identifikation vid behov 
av ny legitimation, ca 20 personer/dag. 

 Aktiviteter där gäster utmanas i att tillsammans med medarbetarna hjälpa till i 
verksamheten som trädgårdsarbete, städning, sandning på vintern, plocka skräp, 
bära varor mm. Därutöver ordnas återkommande aktiviteter som biokvällar, 
tjejkvällar, målning, livsberättargrupper samt sopp- och gatumässa. 

 Gästerna har möjlighet till delaktighet och påverkan i verksamheten genom ett 
brukarråd och öppna husmöten en gång/veckan. 
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 Erbjuda gästerna vägledning vilket betyder att verksamheten arbetar på uppdrag 
av gästen i det hen önskar få aktivt stöd i på ett mer fördjupat och långsiktigt 
ömsesidigt förtroende. Detta kan handla om aktivt stöd i myndighets- och 
närståendekontakter. Ett grundläggande kartläggningsarbete görs, som med 
gästens skriftliga godkännande, dokumenteras. Kan även innebära t ex hembesök 
eller att stödja i bostads- och arbetskontakter. Under 2020 fick 151 personer hjälp 
med vägledning. 

 Fortsätta att utveckla goda relationer med socialtjänstens olika enheter både 
generellt och individuellt, dvs underlätta genom att vara en länk/brygga mellan 
den enskilde och socialtjänsten. 

Kvinnobyrån 

 Nå ut till kvinnor och barn utsatta för våld i en nära relation. Kvinnobyrån för 
statistik för statistik över antalet besök och insatser.   

 Erbjuda insatser med bredd, som individuellt stöd och stöd i grupp med fokus på 
ett stöd i kris samt långsiktigt förändringsarbete.  

 Förebyggande arbete med fokus på att förhindra utsatthet eller upprepad 
utsatthet för våld i en nära relation genom individuellt stöd samt interaktiva 
skolpass.  

 Uppmärksamma barns utsatthet genom att erbjuda stöd till barn som upplevt våld 
i en nära relation i form av föräldrastöd samt Trappansamtal. 

 Utöka föräldrastödet genom att erbjuda fler grupper av utbildningen 
Trygghetscirkeln.  

 Starta en stödgrupp riktad mot unga kvinnor 16–25 år som varit utsatta för våld 

Åtaganden av Uppsala kommun 
Socialnämnden är ansvarig nämnd för partnerskapet 

Inom ramen för partnerskapet åtar sig socialnämnden att: 

 Säkerställa särskild god kommunikation med verksamheter som ligger inom 
socialnämndens ansvarsområden. 

 Verka för en god samverkan mellan socialnämndens verksamheter och 
Uppsala Stadsmission. 

 Marknadsföra och synliggöra Stadsmissionens verksamhet. 
 Verka för att upprätta en dialog om utformning och framtida samarbete kring 

modellen Bostad först och liknande insatser som kan hjälpa hemlösa till en 
egen bostad. 

 Samverka i det uppsökande arbetet med stöd och hjälp till hemlösa. 
 Samverka i stödinsatser till våldsutsatta.  
 Erbjuda deltagande i gemensamma utbildningsdagar som arrangeras av 

Uppsala kommun och som berör arbetet inom aktuellt partnerskap. 
 

Organisation och samverkan 
Parterna bär enskilt ansvaret för sin del av insatserna. Uppsala kommun bär ansvar för 
sin del i partnerskapet samt för att skapa förutsättningar för god samverkan med 
relevanta verksamheter inom kommunen. Samverkan ska vid behov ske med 
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verksamheter inom Uppsala kommun och med andra aktörer inom det civila 
samhället. 

Referensgrupp 
En referensgrupp bildas för att följa arbetet och vara ett forum där problem och 
svårigheter kan lyftas och förändringar kan diskuteras. Referensgruppen ska träffas en 
till två gånger per termin. Det är båda parters ansvar att kommunicera viktig 
information, problem och svårigheter till varandra och att lyfta det till referensgruppen. 
Representanter i referensgruppen utses av parterna.   

Uppföljning 
Partnerskapet följs upp med årliga verksamhetsrapporter med uppgifter om 
besöksfrekvens och genomförda insatser. Uppsala Stadsmission ges årligen möjlighet 
att redovisa resultat av verksamheterna inför socialnämnden.  

Period för överenskommelsen 
Överenskommelsen gäller från 2022-01-01 – 2025-12-31. Om Uppsala kommun vill säga 
upp avtalet i förtid gäller nio månaders uppsägningstid. För Uppsala Stadsmission 
gället tre månaders uppsägningstid.  

Omförhandling, hävning samt oenighet 
Båda parter kan påkalla omförhandling av bestämmelser i denna överenskommelse. 

Om betydande avvikelser från verksamhetsplan och budget sker ska parterna innan 
förändringarna genomförs föra en dialog och på rätt nivå godkänna dessa. Om någon 
av parterna inte uppfyller villkoren för överenskommelsen, brister i sina åtaganden, 
eller om det råder väsentligt förändrade omständigheter, ska en dialog föras om 
huruvida överenskommelsen kan fortsätta eller eventuellt omförhandlas.  

En part kan häva denna överenskommelse om motparten inte fullföljer sina åtaganden 
och rättelse inte sker utan dröjsmål. Om tvister uppstår ska dessa i första hand lösas 
genom dialog mellan avtalsparterna 

Finansiering och betalningsvillkor 
Överenskommelsen baseras på en ramfinansiering av alla insatser beskrivna i denna 
överenskommelse. Utöver denna summa tillskjuter Uppsala Stadsmission ekonomiska 
medel via insamling, offentliga medel och genom omfattande volontärinsatser.  

Budget framgår av bilaga  

Överenskommelsens ekonomiska stöd regleras årligen i enlighet med Uppsala 
kommuns årliga budgetbeslut. Det ekonomiska stödet fastställs i enlighet med 
uppräkning av socialnämndens kommunbidrag i av kommunfullmäktige fastställd 
budget. Stödets nivå för nästkommande kalenderår ska inte understiga stödet för 
innevarande kalenderår.  

Uppsala Stadsmission planerar för en flytt av Mikaelsgården. En flytt kommer sannolikt 
att medföra ökade hyreskostnader. Om Uppsala Stadsmission begär det så ska det 
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ekonomiska stödet från socialnämnden utökas med skäliga kostnader för att 
möjliggöra en flytt till nya lokaler för Mikaelsgårdens verksamhet.  

Det ekonomiska stödet från socialnämnden år 2022 fastställs till 3 689 000 kronor. Det 
ekonomiska stödet utbetalas i förskott tertialvis.  

Budget för år 2022  

Intäkter 2022 i tkr 

Bidrag från Socialnämnden 3 689 
Övriga intäkter* 3 233 
Summa intäkter 6 922 

Kostnader  

Personalkostnader 5 313 
Lokalkostnader 1 600 
Verksamhetskostnader** 1 342 
Summa Kostnader 8 255 
Resultat -1333 
 

*Övriga intäkter 

Insamlade medel privata gåvogivare, företag, stiftelser och fonder samt via 
Sveriges Stadsmissioner; statsbidrag=lönebidrag; bidrag från 
Socialstyrelsen 

**Verksamhetskostnader 

Material, larm, handledning, köpta tjänster, städning, reparation och 
underhåll, information, kommunikation, IT, resekostnader, försäkringar, 
revision, fortbildningskostnader mm. 
 
Uppsala Stadsmissions egeninsats består förutom av övriga intäkter, 3 233 
tkr, underskott samt värde av volontärtimmar. Antalet volontärtimmar är 
beräknat med 1 650 timmar till ett värde av 175 kr/tim = 288 750 kr. 
Totalt utgör Uppsala Stadsmissions egeninsats 56 % av de totala intäkterna. 
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Underskrift 
Denna överenskommelse är upprättat i likalydande exemplar där parterna tagit var sitt 
original.  
 
 

Uppsala kommun  
Socialnämnden 

 
 
 
 __________________________________________  
Namn/titel/datum  
 
 

Uppsala Stadsmission  

 
 
 
 __________________________________________  
Namn/titel/datum 
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