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Handläggare 
Karlsson Daniel 

Datum 
2012-11-28 

Diarienummer 
NHO-2013-0153.15 

Nämnden för hälsa och omsorg 

Bidrag till sociala föreningar 2014 

Förslag till beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta 

att fördela 2014 samt del av 2015 och 2016 års bidrag till sociala föreningar enligt kontorets 
förslag och 

att avge skrivelser med motiveringar till berörda föreningar enligt kontorets förslag. 

Sammanfattning 
Inför 2014 är det 24 föreningar som ansökt om nämndens bidrag till sociala föreningar. Totalt 
omfattar ansökningarna för 2014 11 531 059 kr. Budget för bidrag till sociala föreningar för 
2014 har inte fastställts av nämnden. Kontoret rekommenderar nämnden att avsätta 4 195 000 
kr för bidrag för sociala föreningar för 2014 vilket är 125 000 kr mindre än för 2013. 
Minskningen förklaras av en överföring av medel till budgeten för handikappbidrag. 
Ärendet 
Kontoret har upprättat förslag till fördelning av bidrag till sociala föreningar i bilaga 1. Som 
underlag för kontorets bedömning av fördelningen av bidrag fungerar bilaga 2.1 denna bilaga 
har varje förening bedömts utifrån följande fyra kriterier: 

• Verksamhetens omfattning 
• Särskilt prioriterat område för föreningsbidrag enligt uppdragsplanen 
• Verksamhetens betydelse för att nämnden kan förverkliga sin politik 
• Kompletterar nämndens ordinarie verksamhet och annan ideell verksamhet 

En beskrivning av kriterierna ges i bilaga 2. Utifrån dessa fyra kriterier ges sedan en 
sammanfattande bedömning av samtliga föreningar. I bilaga 3 har kontoret upprättat förslag 
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till skrivelser med motiveringar till beslutet om bidragsfördelningen till samtliga föreningar 
som sökt bidrag för 2014. 

Kontoret bedömer att förslaget till beslut ger möjligheter till en positiv kvalitetsförändring för 
nämnden och föreningslivet främst inom verksamhetsområdet våld i nära relationer. 

Inför fördelningen av bidrag till sociala föreningar 2015 avser kontoret att påbörja arbetet med 
jämställdhetsintegrering av bidragsfördelningen genom att begära in könsuppdelad statistik 
från föreningarna. 

Kontoret för hälsa, vård och omsorg 

Inga-Lill Björklund 
Direktör 

Bilaga 1: Förslag på fördelning av nämndens bidrag till sociala föreningar för 2014 
Bilaga 2: Beslutsunderlag för fördelning av bidrag till sociala föreningar för 2014 
Bilaga 3: Skrivelser till föreningar som ansökt om bidrag 



Föreninq Ansökan 2013 Förslaq till beslut 2013 
V e r k s a m h e t e n s 

omfattninq 

Särskilt 
prioriterat 

område 

V e r k s a m h e t e n s 
betydelse för att 
nämnden kan 
förverkliga s i n 
politik 

Kompletterar övrig 
ve rksamhet Totalt Övrigt 

1 Frisam Uppsala m 150 000 70 000 1 2 1 3 7 Föreninq som kompletterar nämndens ordinarie verksamhBt och som är beroende av nämndens medel för sin verksamhet. 
2 Uppsala kvinnojour m 2 390 570 1 010 000 3 2 3 3 11 Omfattande verksamhet som är högt prioriterad av nämnden 
3 FMN m 268 000 255 000 . 2 3 2 2 9 Verksamhet av medelstor omfattning som är särskilt prioriterad av nämnden. Beroende av finansering frän nämnden för sin verksamhet 
4 Uppsala stadsmisslon/Mikaelsqården m 830 000 290 000 3 1 2 3 9 Omfattande verksamhet som kompletterar nämndens ordinarie VBrksamhet 
5 Fyrisqården m 100 000 60 000 Z 1 2 2 2 7 Verksamhet av qanska beqränsad omfattninq som kompletterar nämndens ordinarie verksamhet 
6 MVU m 253 276 240 000 ~ 2 2 3 3 10 Prioriterad verksamhet som kompletterar nämndens ordinarie verksamhet 
7 T B I S m 221 245 70 000 L~ 1 2 2 2 7 Verksamhet av medelstor omfattning som år prioriterad av nämnden 
8 Kvinnobyrån w 442 000 110 000 U 2 2 2 3 9 Verksamhet av medelstor omfattninq som år prioriterad av nämnden 
9 Kamratföreningen Länken m 172 000 10 000 Zi 1 1 1 2 5 Verksamheten är av begränsad omfattninq och ar al ett prioriterat område för nämnden 

10 R F S L wt 77 000 25 000 z 1 2 1 2 6 Verksamheten är av beqränsad omfattninq med en inriktnlnq som är prioriterad av nämnden. Alla bilaqor Inte Inlämnade I tid. 
11 Uppsala Manslour m 1 057 000 0 Z 0 1 2 2 5 Vilande föreninq under 2013. 
12 FUB-qårdenfialikroqen m 1 530 000 960 000 z 

ZL 

2 2 1 3 8 Verksamhet av qanska beqränsad omfattninq men som år mkt viktlq för målqnjppen. Tidiqare finanserad qenom avtal och Individbeslut 
13 Brottsofferiouren m 530 000 340 000 z 

ZL 
2 3 3 3 11 Verksamhet av qanska stor omfattninq. Prioriterat område för nämnden. 

14 R S M H Verkstan m 380 000 140 000 2 2 2 2 B Verksamhet av medelstor omfattnina s o m till v iss del år prioriterad av nämnden. 
15 Anhörigas Riksförbund m 76 000 46 000 1 0 2 2 5 Verksamhet av liten omfattning som till v iss dal komolettBrar nämndens verksamhet 
16 Frälsningsarmén 1 130 686 190 000 

E 
3 2 1 2 8 Omfattande verksamhet som till v iss del kompletterar nämndens ordinarie verksamhet. Alla bilagor till ansökan e| inlämnade i tid. 

17 RSMH Lindormen » 523 419 200 000 E 2 1 2 3 8 G a n s k a omfattande verksamhet. Finansieras även genom handikappbidrag och via avtal med Vård & bildning 
18 Spelberoendes föreninq 8 000 8 000 

E 
1 3 3 2 9 Verksamhet av liten omfattning som är prioriterad av nämnden och som kompletterar nämndens ordinarie verksamhet 

19 Grottan *> 374 000 135 000 

E 

2 1 2 2 7 Verksamhet av medelstor omfattning som kompletterar nämndens ordinarie verksamhet 
20 Terrafem « 436 648 20 000 

2 
1 2 2 2 7 Verksamhet som till v iss del år ett komplement till andra föreningar Inom området våld I nära relationer 

21 A T S U B 399 615 0 2 1 2 1 1 5 S e motlverinq till berörd föreninq för vtterllqare information. 
22 Träffpunkternas Intresseförening m 116900 10 000 

2 
1 1 2 1 5 Verksamhet som huvudsakllqen bör finansieras via den ordinarie ersättningen till träffpunkterna. 

23 God man och förvaltarförening i » 25 000 0 

2 

1 1 1 1 4 Verksamhet som inte bedöms liqqa inom nämndens ansvarsområde. 
24 Upplands modelllemväqsföreninq 39 700 0 

2 

1 1 1 2 5 Ansökan Inlämnad efter sista ansökninqsdatum. 
Buffert 6 000 E 

11 531 059 4 195 000 
E 

Varje förening har tilldelats ett varde mellan 0 och 3 på varje bedömningsområde och en totalpoäng bestående av summan av poängen på alla bedömningsområden. 
J u högre poäng desto högre bedoms föreningen uppfylla de aktuella bedömningsområdat För varje förening ges också en kortfattad kommentar kopplat till den samlade bedömningen. 

Verksamhetens omfattning under [arerjåande ar och planerad omlaitning av föreningens verksamhet under 2014 (avser den verksamhet man söker bidrag för hos NHO) 
Särskilt prioriterat område enligt uppdragsplanen ((Örebyggande Insatser för unga personer med baroendeproblamatlk och psykisk ohälsa) 
Verksamhetens bslydelSB 16r alt nämnden kan förverkliga sin politik som den uttrycks I uppdragsplanen (Inriktningmål, effektmål, Indikatorer uppdrag e lc) 

Kompletterar nämndens ordinarie verksamhet och annan Ideell verksamhet, bidrar till att nämnden uppfyller slit samhällsuppdrag 

Bedömningsområden 

Verksamhetens omfattning 
Särskilt prioriterat område 
Verksamhetens betydelse för att 
nämnden kan förverkliga sin politik 
Kompletterar övrig verksamhet 



Förening Beslut 2013 
1 Frisam Uppsala 60 000 
2 Uppsala kvinnojour 1 010 000 
3 FMN 240 000 
4 Uppsala stadsmission/Mikaelsgården 240 000 

- 5 Fyrisgården 40 000 
6 MVU 220 000 

' 7 TRIS 50 000 
8 Uppsala stadsmission/Kvinnobyrån 75 000 
9 Kamratföreningen Länken 0 

TO RFSL 10 000 
11 Uppsala Mansjour 0 
12 FUB-gården/Tallkrogen 940 000 

'13 Brottsofferjouren 300 000 
14 RSMH Verkstan 130 000 

-15 Anhörigföreningen 32 000 
16 Frälsningsarmén 190 000 

,17 RSMH Lindormen 190 000 
18 Spelberoendes förening 8 000 
19 Grottan/Föreningen Hjälp till Behövande 120 000 
20 Terrafem 0 
21 ATSUB 0 

-22 Träffpunkternas intresseförening 0 
23 God man och förvaltarförening 0 

-24 Upplands modelljernvägsförening 0 
KRIS 340 000 
IOGT-NTO 95 000 
Unga KRIS 30 000 
Buffert 0 
Totalt 4 320 000 

Ansökan 2014 
Förslag till 

Ansökan 
2015 

Förslag till 
Ansökan 
2016 

Förslag till 

beslut 2014 

Ansökan 
2015 beslut 2015 

Ansökan 
2016 beslut 2015 

150 000 70 000 
2 390 570 1 010 000 

268 000 255 000 
830 000 290 000 
100 000 60 000 
253 276 240 000 
221 245 70 000 221 245 70 000 
442 000 110 000 
172 000 10 000 
77 000 25 000 80 000 30 000 80 000 30 000 

1 057 000 0 
1 530 000 960 000 

530 000 340 000 
380 000 140 000 

76000 46 000 
1 130 686 190 000 

523 419 200 000 
8 000 8 000 

374 000 135 000 
436 648 20 000 
399 615 0 
116 900 10 000 
25 000 0 25 000 0 25 000 0 
39 700 0 

0 0 
0 0 
0 0 
0 6 000 

11 531 059 4195000 326245 100000 105000 30000 



NÄMNDEN F O R H A L S A O C H OMSORG 

Handläggare 
Karlsson Daniel 

Datum 
2013-11-28 

Diarienummer 
NHO-2013-0153.15 

Frisam Uppsala 

Bidrag till sociala föreningar för 2014 

Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) behandlade vid sammanträdet den 28 november 2013 
er ansökan om stöd för verksamhetsåret 2014. Av bifogat protokollsutdrag framgår vilket 
ekonomiskt stöd er förening får 2014. 

Fördelningen av bidrag till sociala föreningar har gjorts efter följande kriterier: 

• Omfattningen av de olika organisationernas verksamhet, exempelvis i form av antal 
deltagande personer, öppettider och tillfällen för aktiviteter. 

• I vilken grad föreningens verksamhet kompletterar nämndens ordinarie verksamhet 
och annan ideell verksamhet. 

• Betydelsen av föreningens verksamhet för att nämnden ska kunna förverkliga sin 
politik (som den uttrycks i nämndens uppdragsplan). 

• Huruvida föreningen satsar på förebyggande insatser vad gäller unga personer med 
beroendeproblematik och psykisk ohälsa (vilket är ett särskilt prioriterat område i 
nämndens uppdragsplan). 

• Särskilda skäl som kan påverka bidragstilldelningen. 

Av ovanstående kriterier anser nämnden att er förening framför allt har en viktig uppgift i att 
komplettera nämndens ordinarie verksamhet. Nämnden har utefter detta beslutat att tilldela er 
förening ett något högre bidrag 2014 jämfört med 2013. 

Nämnden för hälsa och omsorg 

Stig Rådahl Annie Arkebäck-Morén 
Ordförande Sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, nämnden för hälsa och omsorg, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 87 00 (växel) • Fax: 018-727 87 10 

E-post: halsa-omsorgsnamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se 
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Uppsala 

* " K O M M U N NÄMNDEN F O R H A L S A O C H OMSORG 

Handläggare 
Karlsson Daniel 

Datum 
2013-11-28 

Diarienummer 
NHO-2013-0153.15 

Uppsala kvinnojour 

Bidrag till sociala föreningar för 2014 

Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) behandlade vid sammanträdet den 28 november 2013 
er ansökan om stöd för verksamhetsåret 2014. Av bifogat protokollsutdrag framgår vilket 
ekonomiskt stöd er förening får 2014. 

Fördelningen av bidrag till sociala föreningar har gjorts efter följande kriterier: 

• Omfattningen av de olika organisationernas verksamhet, exempelvis i form av antal 
deltagande personer, öppettider och tillfällen för aktiviteter. 

• I vilken grad föreningens verksamhet kompletterar nämndens ordinarie verksamhet 
och annan ideell verksamhet. 

• Betydelsen av föreningens verksamhet för att nämnden ska kunna förverkliga sin 
politik (som den uttrycks i nämndens uppdragsplan). 

• Huruvida föreningen satsar på förebyggande insatser vad gäller unga personer med 
beroendeproblematik och psykisk ohälsa (vilket är ett särskilt prioriterat område i 
nämndens uppdragsplan). 

• Särskilda skäl som kan påverka bidragstilldelningen. 

Uppsala kvinnojour uppfyller som förening ovanstående kriterier i hög grad och tilldelas 
därför en stor andel av den totala budgeten för bidrag till sociala föreningar. I fördelningen av 
bidragen för 2014 har nämnden dock valt att särskilt prioritera andra föreningar inom 
verksamhetsområdet våld i nära relationer samt förebyggande insatser för unga personer med 
beroendeproblematik och psykisk ohälsa. 

Nämnden för hälsa och omsorg 

Stig Rådahl Annie Arkebäck-Morén 
Ordförande Sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, nämnden för hälsa och omsorg, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 87 00 (växel) • Fax: 018-727 87 10 

E-post: halsa-omsorgsnamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se 



NÄMNDEN FÖR HÄLSA O C H OMSORG 

Handläggare 
Karlsson Daniel 

Datum 
2013-11-28 

Diarienummer 
NHO-2013-0153.15 

Föräldraföreningen mot narkotika (FMN) 

Bidrag till sociala föreningar för 2014 

Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) behandlade vid sammanträdet den 28 november 2013 
er ansökan om stöd för verksamhetsåret 2014. Av bifogat protokollsutdrag framgår vilket 
ekonomiskt stöd er förening får 2014. 

Fördelningen av bidrag till sociala föreningar har gjorts efter följande kriterier: 

• Omfattningen av de olika organisationernas verksamhet, exempelvis i form av antal 
deltagande personer, öppettider och tillfällen för aktiviteter. 

• I vilken grad föreningens verksamhet kompletterar nämndens ordinarie verksamhet 
och annan ideell verksamhet. 

• Betydelsen av föreningens verksamhet för att nämnden ska kunna förverkliga sin 
politik (som den uttrycks i nämndens uppdragsplan). 

• Huruvida föreningen satsar på förebyggande insatser vad gäller unga personer med 
beroendeproblematik och psykisk ohälsa (vilket är ett särskilt prioriterat område i 
nämndens uppdragsplan). 

• Särskilda skäl som kan påverka bidragstilldelningen. 

FMN har en inriktning i sin verksamhet där man satsar på förebyggande insatser vad gäller 
unga personer med beroendeproblematik. Mot bakgrund av detta har nämnden valt att särskilt 
prioritera FMN i bidragstilldelningen. Er förening tilldelas därför ett högre bidragsbelopp än 
för 2013 och större delen av den bidragssumma ni sökt. 

Nämnden för hälsa och omsorg 

Stig Rådahl Annie Arkebäck-Morén 
Ordförande Sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, nämnden för hälsa och omsorg, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 87 00 (växel) • Fax: 018-727 87 10 

E-post: halsa-omsorgsnamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se 



Uppsala 
NÄMNDEN FÖR HÄLSA O C H OMSORG 

Handläggare 
Karlsson Daniel 

Datum 
2013-11-28 

Diarienummer 
NHO-2013-0153.15 

Uppsala stadsmission/Mikaelsgården 

Bidrag till sociala föreningar för 2014 

Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) behandlade vid sammanträdet den 28 november 2013 
er ansökan om stöd för verksamhetsåret 2014. Av bifogat protokollsutdrag framgår vilket 
ekonomiskt stöd er förening får 2014. 

Fördelningen av bidrag till sociala föreningar har gjorts efter följande kriterier: 

• Omfattningen av de olika organisationernas verksamhet, exempelvis i form av antal 
deltagande personer, öppettider och tillfällen för aktiviteter. 

• I vilken grad föreningens verksamhet kompletterar nämndens ordinarie verksamhet 
och annan ideell verksamhet. 

• Betydelsen av föreningens verksamhet för att nämnden ska kunna förverkliga sin 
politik (som den uttrycks i nämndens uppdragsplan). 

• Huruvida föreningen satsar på förebyggande insatser vad gäller unga personer med 
beroendeproblematik och psykisk ohälsa (vilket är ett särskilt prioriterat område i 
nämndens uppdragsplan). 

• Särskilda skäl som kan påverka bidragstilldelningen. 

Nämnden anser att Mikaelsgårdens verksamhet är av betydande omfattning och i hög grad 
kompletterar nämndens ordinarie verksamhet. Mot bakgrund av den stora ökningen av 
besöksantalet på Mikaelsgården under 2013 har nämnden beslutat att särskilt prioritera 
föreningen i bidragstilldelningen genom en betydande ökning av bidraget jämfört med 
innevarande år. 

Nämnden för hälsa och omsorg 

Stig Rådahl Annie Arkebäck-Morén 
Ordförande Sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, nämnden för hälsa och omsorg, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 87 00 (växel) • Fax: 018-727 87 10 

E-post: halsa-omsorgsnamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se 



c 
Uppsala 

T " K O M M U N NÄMNDEN FÖR HÄLSA O C H OMSORG 

Handläggare 
Karlsson Daniel 2013-11-28 

Datum Diarienummer 
NHO-2013-0153.15 

Föreningen Fyrisgården 

Bidrag till sociala föreningar för 2014 

Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) behandlade vid sammanträdet den 28 november 2013 
er ansökan om stöd för verksamhetsåret 2014. Av bifogat protokollsutdrag framgår vilket 
ekonomiskt stöd er förening får 2014. 

Fördelningen av bidrag till sociala föreningar har gjorts efter följande kriterier: 

• Omfattningen av de olika organisationernas verksamhet, exempelvis i form av antal 
deltagande personer, öppettider och tillfällen för aktiviteter. 

• I vilken grad föreningens verksamhet kompletterar nämndens ordinarie verksamhet 
och annan ideell verksamhet. 

• Betydelsen av föreningens verksamhet för att nämnden ska kunna förverkliga sin 
politik (som den uttrycks i nämndens uppdragsplan). 

• Huruvida föreningen satsar på förebyggande insatser vad gäller unga personer med 
beroendeproblematik och psykisk ohälsa (vilket är ett särskilt prioriterat område i 
nämndens uppdragsplan). 

• Särskilda skäl som kan påverka bidragstilldelningen. 

Nämnden för hälsa och omsorg bedömer att er förenings verksamhet kompletterar nämndens 
ordinarie verksamhet och satsar på förebyggande insatser för unga personer. Nämnden har 
mot bakgrund av detta beslutat att prioritera Fyrisgården i bidragstilldelningen vilket innebär 
att er förening beviljas ett högre bidragsbelopp för 2014 jämfört med 2013. 

Nämnden för hälsa och omsorg 

Stig Rådahl Annie Arkebäck-Morén 
Ordförande Sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, nämnden för hälsa och omsorg, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 87 00 (växel) • Fax: 018-727 87 10 

E-post: halsa-omsorgsnamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se 
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Uppsala 

• ^ • K O M M U N NÄMNDEN FÖR HÄLSA O C H OMSORG 

Handläggare 
Karlsson Daniel 

Datum 
2013-11-28 

Diarienummer 
NHO-2013-0153.15 

Mottagningen mot våld i nära relationer i 
Uppsala (MVU) 

Bidrag till sociala föreningar för 2014 

Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) behandlade vid sammanträdet den 28 november 2013 
er ansökan om stöd för verksamhetsåret 2014. Av bifogat protokollsutdrag framgår vilket 
ekonomiskt stöd er förening får 2014. 

Fördelningen av bidrag till sociala föreningar har gjorts efter följande kriterier: 

• Omfattningen av de olika organisationernas verksamhet, exempelvis i form av antal 
deltagande personer, öppettider och tillfällen för aktiviteter. 

• I vilken grad föreningens verksamhet kompletterar nämndens ordinarie verksamhet 
och annan ideell verksamhet. 

• Betydelsen av föreningens verksamhet för att nämnden ska kunna förverkliga sin 
politik (som den uttrycks i nämndens uppdragsplan). 

• Huruvida föreningen satsar på förebyggande insatser vad gäller unga personer med 
beroendeproblematik och psykisk ohälsa (vilket är ett särskilt prioriterat område i 
nämndens uppdragsplan). 

• Särskilda skäl som kan påverka bidragstilldelningen. 

MVU uppfyller i hög grad ovanstående kriterier, framför allt genom att komplettera 
nämndens ordinarie verksamhet och genom sin betydelse för att nämnden ska kunna 
förverkliga sin politik. Mot bakgrund av detta har nämnden beslutat att prioritera er förening i 
bidragstilldelningen och beviljar därför er förening ett högre bidragsbelopp för 2014 jämfört 
med 2013. 

Nämnden för hälsa och omsorg 

Stig Rådahl Annie Arkebäck-Morén 
Ordförande Sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, nämnden för hälsa och omsorg, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 87 00 (växel) • Fax: 018-727 87 10 

E-post: halsa-omsorgsnamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se 
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Uppsala 

* " K O M M U N NÄMNDEN FÖR HÄLSA O C H OMSORG 

Handläggare 
Karlsson Daniel 

Datum 
2013-11-28 

Diarienummer 
NHO-2013-0153.15 

Tjejers rätt i samhället (TRIS) 

Bidrag till sociala föreningar för 2014 

Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) behandlade vid sammanträdet den 28 november 2013 
er ansökan om stöd för verksamhetsåret 2014. Av bifogat protokollsutdrag framgår vilket 
ekonomiskt stöd er förening får 2014. 

Fördelningen av bidrag till sociala föreningar har gjorts efter följande kriterier: 

• Omfattningen av de olika organisationernas verksamhet, exempelvis i form av antal 
deltagande personer, öppettider och tillfällen för aktiviteter. 

• I vilken grad föreningens verksamhet kompletterar nämndens ordinarie verksamhet 
och annan ideell verksamhet. 

• Betydelsen av föreningens verksamhet för att nämnden ska kunna förverkliga sin 
politik (som den uttrycks i nämndens uppdragsplan). 

• Huruvida föreningen satsar på förebyggande insatser vad gäller unga personer med 
beroendeproblematik och psykisk ohälsa (vilket är ett särskilt prioriterat område i 
nämndens uppdragsplan). 

• Särskilda skäl som kan påverka bidragstilldelningen. 

Nämnden anser att TRIS verksamhet i relativt hög grad uppfyller ovanstående kriterier. 
Nämnden har därför beslutat att prioritera TRIS i bidragstilldelningen för 2014 och tilldelar 
därför er förening ett högre bidragsbelopp för 2014 och 2015 jämfört med 2013. 

Nämnden för hälsa och omsorg 

Stig Rådahl Annie Arkebäck-Morén 
Ordförande Sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, nämnden för hälsa och omsorg, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 87 00 (växel) • Fax: 018-727 87 10 

E-post: halsa-omsorgsnamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se 



Uppsala 
• ^ • K O M M U N NÄMNDEN FÖR HÄLSA O C H OMSORG 

Handläggare 
Karlsson Daniel 

Datum 

2013-11-28 
Diarienummer 
NHO-2013-0153.15 

Uppsala stadsmission/Kvinnobyrån inklusive 
Minna Uppsalas tidigare verksamhet 

Bidrag till sociala föreningar för 2014 

Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) behandlade vid sammanträdet den 28 november 2013 
er ansökan om stöd för verksamhetsåret 2014. Av bifogat protokollsutdrag framgår vilket 
ekonomiskt stöd er förening får 2014. 

Fördelningen av bidrag till sociala föreningar har gjorts efter följande kriterier: 

• Omfattningen av de olika organisationernas verksamhet, exempelvis i form av antal 
deltagande personer, öppettider och tillfällen för aktiviteter. 

• I vilken grad föreningens verksamhet kompletterar nämndens ordinarie verksamhet 
och annan ideell verksamhet. 

• Betydelsen av föreningens verksamhet för att nämnden ska kunna förverkliga sin 
politik (som den uttrycks i nämndens uppdragsplan). 

• Huruvida föreningen satsar på förebyggande insatser vad gäller unga personer med 
beroendeproblematik och psykisk ohälsa (vilket är ett särskilt prioriterat område i 
nämndens uppdragsplan). 

• Särskilda skäl som kan påverka bidragstilldelningen. 

Kvinnobyråns/Minna Uppsalas verksamhet är inriktad på förebyggande insatser vad gäller 
unga personer med psykisk ohälsa och missbruk, samt på att motverka våld i nära relationer 
vilket är ett prioriterat verksamhetsområde i nämndens uppdragsplan. Mot bakgrund av detta 
har nämnden beslutat att prioritera er förening i bidragstilldelningen för 2014 och beviljar 
därför er förening ett högre bidragsbelopp för 2014 än det som för innevarande år tilldelats 
Minna Uppsala. 

Nämnden för hälsa och omsorg 

Stig Rådahl Annie Arkebäck-Morén 
Ordförande Sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, nämnden för hälsa och omsorg, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 •Telefon: 018-727 87 00 (växel) • Fax: 018-727 87 10 

E-post: halsa-omsorgsnamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se 



Uppsala 
NÄMNDEN FÖR HÄLSA O C H OMSORG 

Handläggare 
Karlsson Daniel 

Datum 
2013-11-28 

Diarienummer 
NHO-2013-0153.15 

Kamratföreningen Länken 

Bidrag till sociala föreningar för 2014 

Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) behandlade vid sammanträdet den 28 november 2013 
er ansökan om stöd för verksamhetsåret 2014. Av bifogat protokollsutdrag framgår vilket 
ekonomiskt stöd er förening får 2014. 

Fördelningen av bidrag till sociala föreningar har gjorts efter följande kriterier: 

• Omfattningen av de olika organisationernas verksamhet, exempelvis i form av antal 
deltagande personer, öppettider och tillfällen för aktiviteter. 

• I vilken grad föreningens verksamhet kompletterar nämndens ordinarie verksamhet 
och annan ideell verksamhet. 

• Betydelsen av föreningens verksamhet för att nämnden ska kunna förverkliga sin 
politik (som den uttrycks i nämndens uppdragsplan). 

• Huruvida föreningen satsar på förebyggande insatser vad gäller unga personer med 
beroendeproblematik och psykisk ohälsa (vilket är ett särskilt prioriterat område i 
nämndens uppdragsplan). 

• Särskilda skäl som kan påverka bidragstilldelningen. 

Nämnden har utefter ovanstående kriterier gjort bedömningen att er förenings verksamhet är 
av relativt begränsad omfattning och inte särskilt prioriterad i nämndens uppdragsplan. 
Nämnden har utefter detta beslutat att endast bevilja er förening en mindre summa i bidrag för 
2014. 

Nämnden för hälsa och omsorg 

Stig Rådahl Annie Arkebäck-Morén 
Ordförande Sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, nämnden för hälsa och omsorg, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 87 00 (växel) • Fax: 018-727 87 10 

E-post: halsa-omsorgsnamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se 



Uppsala 
• " K O M M U N NÄMNDEN FÖR HÄLSA O C H OMSORG 

Handläggare 
Karlsson Daniel 

Datum 
2013-11-28 

Diarienummer 
NHO-2013-0153.15 

RFSL Uppsala 

Bidrag till sociala föreningar för 2014 

Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) behandlade vid sammanträdet den 28 november 2013 
er ansökan om stöd för verksamhetsåret 2014. Av bifogat protokollsutdrag framgår vilket 
ekonomiskt stöd er förening får 2014. 

Fördelningen av bidrag till sociala föreningar har gjorts efter följande kriterier: 

• Omfattningen av de olika organisationernas verksamhet, exempelvis i form av antal 
deltagande personer, öppettider och tillfällen för aktiviteter. 

• I vilken grad föreningens verksamhet kompletterar nämndens ordinarie verksamhet 
och annan ideell verksamhet. 

• Betydelsen av föreningens verksamhet för att nämnden ska kunna förverkliga sin 
politik (som den uttrycks i nämndens uppdragsplan). 

• Huruvida föreningen satsar på förebyggande insatser vad gäller unga personer med 
beroendeproblematik och psykisk ohälsa (vilket är ett särskilt prioriterat område i 
nämndens uppdragsplan). 

• Särskilda skäl som kan påverka bidragstilldelningen. 

RFSL:s verksamhet är inriktad på förebyggande insatser för att stärka den psykiska hälsa hos 
unga hbtq-personer. Nämnden för hälsa och omsorg har därför beslutat att de kommande tre 
åren bevilja föreningen ett högre bidragsbelopp jämfört med tidigare. Den tilldelade summan 
för 2014 är lägre än för 2015 och 2016 då avdrag gjorts för att kompletteringar till ansökan 
inte lämnats in i tid. 

Nämnden för hälsa och omsorg 

Stig Rådahl Annie Arkebäck-Morén 
Ordförande Sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, nämnden för hälsa och omsorg, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 87 00 (växel) • Fax: 018-727 87 10 

E-post: halsa-omsorgsnamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se 



Uppsala 
• ^ • K O M M U N NÄMNDEN FÖR HÄLSA O C H OMSORG 

Handläggare 
Karlsson Daniel 

Datum 
2013-11-28 

Diarienummer 
NHO-2013-0153.15 

Uppsala Mansjour 

Bidrag till sociala föreningar för 2014 

Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) behandlade vid sammanträdet den 28 november 2013 
er ansökan om stöd för verksamhetsåret 2014. 

Fördelningen av bidrag till sociala föreningar har gjorts efter följande kriterier: 

• Omfattningen av de olika organisationernas verksamhet, exempelvis i form av antal 
deltagande personer, öppettider och tillfällen för aktiviteter. 

• I vilken grad föreningens verksamhet kompletterar nämndens ordinarie verksamhet 
och annan ideell verksamhet. 

• Betydelsen av föreningens verksamhet för att nämnden ska kunna förverkliga sin 
politik (som den uttrycks i nämndens uppdragsplan). 

• Huruvida föreningen satsar på förebyggande insatser vad gäller unga personer med 
beroendeproblematik och psykisk ohälsa (vilket är ett särskilt prioriterat område i 
nämndens uppdragsplan). 

• Särskilda skäl som kan påverka bidragstilldelningen. 

Uppsala Mansjour har som förening varit vilande under 2013. Då föreningen inte har någon 
styrelse anses Uppsala Mansjour inte uppfylla nämndens riktlinjer för bidrag. Nämnden har 
utefter detta beslutat att inte bevilja er förening bidrag för 2014. 

Nämnden för hälsa och omsorg 

Stig Rådahl Annie Arkebäck-Morén 
Ordförande Sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, nämnden för hälsa och omsorg, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 87 00 (växel) • Fax: 018-727 87 10 

E-post: halsa-omsorgsnamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se 



Uppsala 
r " K O M M U N 

NÄMNDEN F O R H A L S A O C H OMSORG 

Handläggare 
Karlsson Daniel 

Datum 
2013-11-28 

Diarienummer 
NHO-2013-0153.15 

FUB-gården/Tallkrogen 

Bidrag till sociala föreningar för 2014 

Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) behandlade vid sammanträdet den 28 november 2013 
er ansökan om stöd för verksamhetsåret 2014. Av bifogat protokollsutdrag framgår vilket 
ekonomiskt stöd er förening får 2014. 

Fördelningen av bidrag till sociala föreningar har gjorts efter följande kriterier: 

• Omfattningen av de olika organisationernas verksamhet, exempelvis i form av antal 
deltagande personer, öppettider och tillfällen för aktiviteter. 

• I vilken grad föreningens verksamhet kompletterar nämndens ordinarie verksamhet 
och annan ideell verksamhet. 

• Betydelsen av föreningens verksamhet för att nämnden ska kunna förverkliga sin 
politik (som den uttrycks i nämndens uppdragsplan). 

• Huruvida föreningen satsar på förebyggande insatser vad gäller unga personer med 
beroendeproblematik och psykisk ohälsa (vilket är ett särskilt prioriterat område i 
nämndens uppdragsplan). 

• Särskilda skäl som kan påverka bidragstilldelningen. 

FUB-gårdens verksamhet är inte särskilt prioriterad i nämndens uppdragsplan men nämnden 
anser att verksamheten i hög grad kompletterar nämndens ordinarie verksamhet och är särskilt 
viktig för den målgrupp som besöker lägerverksamheten på Tallkrogen. Nämnden har därför 
beslutat att bevilja föreningen ett något högre bidragsbelopp för 2014 jämfört med 2013. 

Nämnden för hälsa och omsorg 

Stig Rådahl Annie Arkebäck-Morén 
Ordförande Sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, nämnden för hälsa och omsorg, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 87 00 (växel) • Fax: 018-727 87 10 

E-post: halsa-omsorgsnamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se 



Uppsala 
• ^ • K O M M U N NÄMNDEN F O R H A L S A O C H OMSORG 

Handläggare 
Karlsson Daniel 

Datum 
2013-11-28 

Diarienummer 
NHO-2013-0153.15 

Brottsofferjouren Uppsala-Knivsta 

Bidrag till sociala föreningar för 2014 

Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) behandlade vid sammanträdet den 28 november 2013 
er ansökan om stöd för verksamhetsåret 2014. Av bifogat protokollsutdrag framgår vilket 
ekonomiskt stöd er förening får 2014. 

Fördelningen av bidrag till sociala föreningar har gjorts efter följande kriterier: 

• Omfattningen av de olika organisationernas verksamhet, exempelvis i form av antal 
deltagande personer, öppettider och tillfällen för aktiviteter. 

• I vilken grad föreningens verksamhet kompletterar nämndens ordinarie verksamhet 
och annan ideell verksamhet. 

• Betydelsen av föreningens verksamhet för att nämnden ska kunna förverkliga sin 
politik (som den uttrycks i nämndens uppdragsplan). 

• Huruvida föreningen satsar på förebyggande insatser vad gäller unga personer med 
beroendeproblematik och psykisk ohälsa (vilket är ett särskilt prioriterat område i 
nämndens uppdragsplan). 

• Särskilda skäl som kan påverka bidragstilldelningen. 

Nämnden för hälsa och omsorg anser att Brottsofferjouren i hög grad uppfyller dessa kriterier 
och har därför beslutat att särskilt prioritera föreningen i bidragstilldelningen för 2014 utifrån 
den totala budgetramen för föreningsbidragen, vilket innebär ett högre bidragsbelopp för 2014 
jämfört med 2013. 

Nämnden för hälsa och omsorg 

Stig Rådahl Annie Arkebäck-Morén 
Ordförande Sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, nämnden för hälsa och omsorg, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 87 00 (växel) • Fax: 018-727 87 10 

E-post: halsa-omsorgsnamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se 



Uppsala 
r " K O M M U N NÄMNDEN FÖR HÄLSA O C H OMSORG 

Handläggare 
Karlsson Daniel 2013-11-28 

Datum Diarienummer 
NHO-2013-0153.15 

Föreningen Verkstan (RSMH) 

Bidrag till sociala föreningar för 2014 

Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) behandlade vid sammanträdet den 28 november 2013 
er ansökan om stöd för verksamhetsåret 2014. Av bifogat protokollsutdrag framgår vilket 
ekonomiskt stöd er förening får 2014. 

Fördelningen av bidrag till sociala föreningar har gjorts efter följande kriterier: 

• Omfattningen av de olika organisationernas verksamhet, exempelvis i form av antal 
deltagande personer, öppettider och tillfällen för aktiviteter. 

• I vilken grad föreningens verksamhet kompletterar nämndens ordinarie verksamhet 
och annan ideell verksamhet. 

• Betydelsen av föreningens verksamhet för att nämnden ska kunna förverkliga sin 
politik (som den uttrycks i nämndens uppdragsplan). 

• Huruvida föreningen satsar på förebyggande insatser vad gäller unga personer med 
beroendeproblematik och psykisk ohälsa (vilket är ett särskilt prioriterat område i 
nämndens uppdragsplan). 

• Särskilda skäl som kan påverka bidragstilldelningen. 

Nämnden för hälsa och omsorg har utefter ovanstående kriterier valt att i bidragstilldelningen 
inte särskilt prioritera er förenings verksamhet. Föreningen Verkstan beviljas ett något högre 
bidragsbelopp för 2014 jämfört med 2013 vilket dock till större delen uppvägs av en 
minskning av handikappbidraget till föreningen. 

Nämnden för hälsa och omsorg 

Stig Rådahl Annie Arkebäck-Morén 
Ordförande Sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, nämnden för hälsa och omsorg, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 87 00 (växel) • Fax: 018-727 87 10 

E-post: halsa-omsorgsnamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se 



Uppsala 
r I k O M M U N 

NÄMNDEN FÖR HÄLSA O C H OMSORG 

Handläggare 
Karlsson Daniel 

Datum 
2013-11-28 

Diarienummer 
NHO-2013-0153.15 

Anhörigföreningen i Uppsala 

Bidrag till sociala föreningar för 2014 

Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) behandlade vid sammanträdet den 28 november 2013 
er ansökan om stöd för verksamhetsåret 2014. Av bifogat protokollsutdrag framgår vilket 
ekonomiskt stöd er förening får 2014. 

Fördelningen av bidrag till sociala föreningar har gjorts efter följande kriterier: 

• Omfattningen av de olika organisationernas verksamhet, exempelvis i form av antal 
deltagande personer, öppettider och tillfällen för aktiviteter. 

• I vilken grad föreningens verksamhet kompletterar nämndens ordinarie verksamhet 
och annan ideell verksamhet. 

• Betydelsen av föreningens verksamhet för att nämnden ska kunna förverkliga sin 
politik (som den uttrycks i nämndens uppdragsplan). 

• Huruvida föreningen satsar på förebyggande insatser vad gäller unga personer med 
beroendeproblematik och psykisk ohälsa (vilket är ett särskilt prioriterat område i 
nämndens uppdragsplan). 

• Särskilda skäl som kan påverka bidragstilldelningen. 

Nämnden anser att den verksamhet som er förening sökt bidrag för är av relativt begränsad 
omfattning men att den i relativt hög grad kompletterar nämndens ordinarie verksamhet och är 
viktig för den aktuella målgruppen. Nämnden har mot bakgrund av detta beslutat att tilldela er 
förening fullt bidrag för Järlåsaveckorna 2013, däremot inte för Diakonihelgen. 

Nämnden för hälsa och omsorg 

Stig Rådahl Annie Arkebäck-Morén 
Ordförande Sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, nämnden för hälsa och omsorg, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 87 00 (växel) • Fax: 018-727 87 10 

E-post: halsa-omsorgsnamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se 



NÄMNDEN FÖR HÄLSA O C H OMSORG 

Handläggare 
Karlsson Daniel 

Datum 
2013-11-28 

Diarienummer 
NHO-2013-0153.15 

Frälsningsarméns socialtjänst 

Bidrag till sociala föreningar för 2014 

Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) behandlade vid sammanträdet den 28 november 2013 
er ansökan om stöd för verksamhetsåret 2014. Av bifogat protokollsutdrag framgår vilket 
ekonomiskt stöd er förening får 2014. 

Fördelningen av bidrag till sociala föreningar har gjorts efter följande kriterier: 

• Omfattningen av de olika organisationernas verksamhet, exempelvis i form av antal 
deltagande personer, öppettider och tillfällen för aktiviteter. 

• I vilken grad föreningens verksamhet kompletterar nämndens ordinarie verksamhet 
och annan ideell verksamhet. 

• Betydelsen av föreningens verksamhet för att nämnden ska kunna förverkliga sin 
politik (som den uttrycks i nämndens uppdragsplan). 

• Huruvida föreningen satsar på förebyggande insatser vad gäller unga personer med 
beroendeproblematik och psykisk ohälsa (vilket är ett särskilt prioriterat område i 
nämndens uppdragsplan). 

• Särskilda skäl som kan påverka bidragstilldelningen. 

Nämnden för hälsa och omsorg kan konstatera att Frälsningsarméns verksamhet är av 
betydande omfattning och kompletterar nämndens ordinarie verksamhet. Nämnden anser dock 
inte att Frälsningsarméns verksamhet är prioriterad jämfört med andra föreningar som sökt 
bidrag i år. På grund av detta har nämnden valt att inte särskilt prioritera er organisations 
verksamhet i bidragstilldelningen för 2014. 

Nämnden för hälsa och omsorg 

Stig Rådahl Annie Arkebäck-Morén 
Ordförande Sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, nämnden för hälsa och omsorg, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 87 00 (växel) • Fax: 018-727 87 10 

E-post: halsa-omsorgsnamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se 



Uppsala 
• " K O M M U N NÄMNDEN FÖR HÄLSA O C H OMSORG 

Handläggare 
Karlsson Daniel 

Datum 
2013-11-28 

Diarienummer 
NHO-2013-0153.15 

RSMH Club Lindormen 

Bidrag till sociala föreningar för 2014 

Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) behandlade vid sammanträdet den 28 november 2013 
er ansökan om stöd för verksamhetsåret 2014. Av bifogat protokollsutdrag framgår vilket 
ekonomiskt stöd er förening får 2014. 

Fördelningen av bidrag till sociala föreningar har gjorts efter följande kriterier: 

• Omfattningen av de olika organisationernas verksamhet, exempelvis i form av antal 
deltagande personer, öppettider och tillfällen för aktiviteter. 

• I vilken grad föreningens verksamhet kompletterar nämndens ordinarie verksamhet 
och annan ideell verksamhet. 

• Betydelsen av föreningens verksamhet för att nämnden ska kunna förverkliga sin 
politik (som den uttrycks i nämndens uppdragsplan). 

• Huruvida föreningen satsar på förebyggande insatser vad gäller unga personer med 
beroendeproblematik och psykisk ohälsa (vilket är ett särskilt prioriterat område i 
nämndens uppdragsplan). 

• Särskilda skäl som kan påverka bidragstilldelningen. 

Nämnden anser att verksamheten på Club Lindormen kompletterar nämndens ordinarie 
verksamhet. Däremot är er förenings verksamhet inte ett särskilt prioriterat område i 
nämndens uppdragsplan. På grund av detta har nämnden valt att inte särskilt prioritera er 
förenings verksamhet i bidragstilldelningen för 2014. Club Lindormen beviljas ett något 
högre bidragsbelopp för 2014 jämfört med 2013 vilket dock till större delen uppvägs av en 
minskning av handikappbidraget till föreningen. 

Nämnden för hälsa och omsorg 

Stig Rådahl Annie Arkebäck-Morén 
Ordförande Sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, nämnden för hälsa och omsorg, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 87 00 (växel) • Fax: 018-727 87 10 

E-post: halsa-omsorgsnamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se 



Uppsala 
• • K O M M U N NÄMNDEN FÖR HÄLSA O C H OMSORG 

Handläggare 
Karlsson Daniel 2013-11-28 

Datum Diarienummer 
NHO-2013-0153.15 

Spelberoendes förening 

Bidrag till sociala föreningar för 2014 

Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) behandlade vid sammanträdet den 28 november 2013 
er ansökan om stöd för verksamhetsåret 2014. Av bifogat protokollsutdrag framgår vilket 
ekonomiskt stöd er förening får 2014. 

Fördelningen av bidrag till sociala föreningar har gjorts efter följande kriterier: 

• Omfattningen av de olika organisationernas verksamhet, exempelvis i form av antal 
deltagande personer, öppettider och tillfällen för aktiviteter. 

• I vilken grad föreningens verksamhet kompletterar nämndens ordinarie verksamhet 
och annan ideell verksamhet. 

• Betydelsen av föreningens verksamhet för att nämnden ska kunna förverkliga sin 
politik (som den uttrycks i nämndens uppdragsplan). 

• Huruvida föreningen satsar på förebyggande insatser vad gäller unga personer med 
beroendeproblematik och psykisk ohälsa (vilket är ett särskilt prioriterat område i 
nämndens uppdragsplan). 

• Särskilda skäl som kan påverka bidragstilldelningen. 

Då Spelberoendes förening satser på förebyggande insatser vad gäller unga personer med 
beroendeproblematik och psykisk ohälsa har nämnden valt att särskilt prioritera er förenings 
verksamhet i bidragstilldelningen för 2014. 

Nämnden för hälsa och omsorg 

Stig Rådahl Annie Arkebäck-Morén 
Ordförande Sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, nämnden för hälsa och omsorg, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 87 00 (växel) • Fax: 018-727 87 10 

E-post: halsa-omsorgsnamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se 



Uppsala 
• • K O M M U N NÄMNDEN FÖR HÄLSA O C H OMSORG 

Handläggare 
Karlsson Daniel 

Datum 

2013-11-28 
Diarienummer 
NHO-2013-0153.15 

Föreningen Hjälp till Behövande 
(Livets Ord) 

Bidrag till sociala föreningar för 2014 

Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) behandlade vid sammanträdet den 28 november 2013 
er ansökan om stöd för verksamhetsåret 2014. Av bifogat protokollsutdrag framgår vilket 
ekonomiskt stöd er förening får 2014. 

Fördelningen av bidrag till sociala föreningar har gjorts efter följande kriterier: 

• Omfattningen av de olika organisationernas verksamhet, exempelvis i form av antal 
deltagande personer, öppettider och tillfällen för aktiviteter. 

• I vilken grad föreningens verksamhet kompletterar nämndens ordinarie verksamhet 
och annan ideell verksamhet. 

• Betydelsen av föreningens verksamhet för att nämnden ska kunna förverkliga sin 
politik (som den uttrycks i nämndens uppdragsplan). 

• Huruvida föreningen satsar på förebyggande insatser vad gäller unga personer med 
beroendeproblematik och psykisk ohälsa (vilket är ett särskilt prioriterat område i 
nämndens uppdragsplan). 

• Särskilda skäl som kan påverka bidragstilldelningen. 

Nämnden för hälsa och omsorg anser att er förenings uppfyllande av ovanstående kriterier 
befinner sig på genomsnittet jämfört med övriga föreningar. Mot bakgrund av den ökning av 
tillströmningen av gäster på Grottan som kunnat iakttas mellan 2012 och 2013 och den 
förväntade ökningen för 2014 beviljas er förening ett något högre bidragsbelopp för 2014 
jämfört med 2013. 

Nämnden för hälsa och omsorg 

Stig Rådahl Annie Arkebäck-Morén 
Ordförande Sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, nämnden för hälsa och omsorg, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 87 00 (växel) • Fax: 018-727 87 10 

E-post: halsa-omsorgsnamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se 
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NÄMNDEN FÖR HÄLSA O C H OMSORG 

Handläggare 
Karlsson Daniel 2013-11-28 

Datum Diarienummer 
NHO-2013-0153.15 

Terrafem Uppsala 

Bidrag till sociala föreningar för 2014 

Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) behandlade vid sammanträdet den 28 november 2013 
er ansökan om stöd för verksamhetsåret 2014. Av bifogat protokollsutdrag framgår vilket 
ekonomiskt stöd er förening får 2014. 

Fördelningen av bidrag till sociala föreningar har gjorts efter följande kriterier: 

• Omfattningen av de olika organisationernas verksamhet, exempelvis i form av antal 
deltagande personer, öppettider och tillfällen för aktiviteter. 

• I vilken grad föreningens verksamhet kompletterar nämndens ordinarie verksamhet 
och annan ideell verksamhet. 

• Betydelsen av föreningens verksamhet för att nämnden ska kunna förverkliga sin 
politik (som den uttrycks i nämndens uppdragsplan). 

• Huruvida föreningen satsar på förebyggande insatser vad gäller unga personer med 
beroendeproblematik och psykisk ohälsa (vilket är ett särskilt prioriterat område i 
nämndens uppdragsplan). 

• Särskilda skäl som kan påverka bidragstilldelningen. 

Nämnden för hälsa och omsorg bedömer att er förening i viss mån kompletterar nämndens 
ordinarie verksamhet och annan ideell verksamhet inom området våld i nära relationer. 
Nämnden har därför beslutat att bevilja er förening en mindre bidragsumma för verksamheten 
2014. 

Nämnden för hälsa och omsorg 

Stig Rådahl Annie Arkebäck-Morén 
Ordförande Sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, nämnden för hälsa och omsorg, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 87 00 (växel) • Fax: 018-727 87 10 

E-post: halsa-omsorgsnamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se 



Uppsala 
• • K O M M U N K O M M U N NÄMNDEN FÖR HÄLSA O C H OMSORG 

Handläggare Datum Diarienummer 
Karlsson Daniel 2013-11-28 NHO-2013-0153.15 

ATSUB 

Bidrag till sociala föreningar för 2014 

Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) behandlade vid sammanträdet den 28 november 2013 
er ansökan om stöd för verksamhetsåret 2014. Ansökan avslås med följande motivering: 

Att särskilt utsatta personer får tillgång till adekvata insatser som samtalsgrupper och 
stödsamtal är primärt socialtjänstens ansvar och något som bör utarbetas och i finansieras 
socialtjänstens regi. Nämnden har därför beslutat att inte bevilja er förening bidrag för 2014. 

Nämnden för hälsa och omsorg 

Stig Rådahl Annie Arkebäck-Morén 
Ordförande Sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, nämnden för hälsa och omsorg, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 87 00 (växel) • Fax: 018-727 87 10 

E-post: halsa-omsorgsnamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se 



Uppsala 
NÄMNDEN FÖR HÄLSA O C H OMSORG 

Handläggare 
Karlsson Daniel 

Datum 
2013-11-28 

Diarienummer 
NHO-2013-0153.15 

Träffpunkternas Intresseförening 

Bidrag till sociala föreningar för 2014 

Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) behandlade vid sammanträdet den 28 november 2013 
er ansökan om stöd för verksamhetsåret 2014. Av bifogat protokollsutdrag framgår vilket 
ekonomiskt stöd er förening får 2014. 

Fördelningen av bidrag till sociala föreningar har gjorts efter följande kriterier: 

• Omfattningen av de olika organisationernas verksamhet, exempelvis i form av antal 
deltagande personer, öppettider och tillfällen för aktiviteter. 

• I vilken grad föreningens verksamhet kompletterar nämndens ordinarie verksamhet 
och annan ideell verksamhet. 

• Betydelsen av föreningens verksamhet för att nämnden ska kunna förverkliga sin 
politik (som den uttrycks i nämndens uppdragsplan). 

• Huruvida föreningen satsar på förebyggande insatser vad gäller unga personer med 
beroendeproblematik och psykisk ohälsa (vilket är ett särskilt prioriterat område i 
nämndens uppdragsplan). 

• Särskilda skäl som kan påverka bidragstilldelningen. 

Nämnden för hälsa och omsorg bedömer att er förenings verksamhet till största delen bör 
finansieras via träffpunkternas ordinarie verksamhet och den ersättning som ges till de 
enskilda träffpunkterna. Nämnden har därför beslutat att bevilja endast en mindre 
bidragsumma för er förenings verksamhet 2014. 

Nämnden för hälsa och omsorg 

Stig Rådahl Annie Arkebäck-Morén 
Ordförande Sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, nämnden för hälsa och omsorg, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 87 00 (växel) • Fax: 018-727 87 10 

E-post: halsa-omsorgsnamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se 
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Uppsala 

• ^ • K O M M U N NÄMNDEN FÖR HÄLSA O C H OMSORG 

Handläggare 
Karlsson Daniel 

Datum 
2013-11-28 

Diarienummer 
NHO-2013-0153.15 

God Man och förvaltarförening 

Bidrag till sociala föreningar för 2014 

Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) behandlade vid sammanträdet den 28 november 2013 
er ansökan om stöd för verksamhetsåret 2014. 

Fördelningen av bidrag till sociala föreningar har gjorts efter följande kriterier: 

• Omfattningen av de olika organisationernas verksamhet, exempelvis i form av antal 
deltagande personer, öppettider och tillfällen för aktiviteter. 

• I vilken grad föreningens verksamhet kompletterar nämndens ordinarie verksamhet 
och annan ideell verksamhet. 

• Betydelsen av föreningens verksamhet för att nämnden ska kunna förverkliga sin 
politik (som den uttrycks i nämndens uppdragsplan). 

• Huruvida föreningen satsar på förebyggande insatser vad gäller unga personer med 
beroendeproblematik och psykisk ohälsa (vilket är ett särskilt prioriterat område i 
nämndens uppdragsplan). 

• Särskilda skäl som kan påverka bidragstilldelningen. 

Er bidragsansökan avslås då nämnden anser att er förening inte i tillräckligt hög grad 
uppfyller ovanstående kriterier för att beviljas bidrag för er verksamhet. Därtill gör nämnden 
bedömningen att er verksamhet i huvudsak ligger inom överförmyndarnämndens 
ansvarsområde. 

Nämnden för hälsa och omsorg 

Stig Rådahl Annie Arkebäck-Morén 
Ordförande Sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, nämnden för hälsa och omsorg, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 87 00 (växel) • Fax: 018-727 87 10 

E-post: halsa-omsorgsnamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se 
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Uppsala 

* " K O M M U N NÄMNDEN FÖR HÄLSA O C H OMSORG 

Handläggare 
Karlsson Daniel 

Datum 

2013-11-28 
Diarienummer 
NHO-2013-0153.15 

Upplands Modelljernvägsförening 

Bidrag till sociala föreningar för 2014 

Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) behandlade vid sammanträdet den 28 november 2013 
er ansökan om stöd för verksamhetsåret 2014. Då ansökan inkommit efter sista 
ansökningsdag avslås er förenings ansökan om bidrag för 2014. 

Nämnden för hälsa och omsorg 

Stig Rådahl Annie Arkebäck-Morén 
Ordförande Sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, nämnden för hälsa och omsorg, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 87 00 (växel) • Fax: 018-727 87 10 

E-post: halsa-omsorgsnamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se 


