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Omsorgsnämnden 

Föreningsbidrag för år 2019–2021 till Frälsningsarmén, 

Brobygget  

Förslag till beslut 

Omsorgsnämnden föreslås besluta 

 

att  nuvarande avtal med Brobygget, dnr VFN-2008-0140, sägs upp samt 

 

att  bevilja Frälsningsarmén 270 000 kronor per år i föreningsbidrag under åren 2019–2021 

för deras verksamhet Brobygget. 

 

 

Sammanfattning 

Frälsningsarmén ansöker om föreningsbidrag för sin verksamhet Brobygget om 270 000 

kronor per år för år 2019–2021. Frälsningsarmén ansöker även om ekonomiskt stöd 

motsvarande samma belopp hos socialnämnden. Förslaget förutsätter att motsvarande beslut 

fattas av socialnämnden. 

 

Följande kriterier ligger till grund för fördelningen av bidrag till sociala föreningar:  

• 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. 

• Särskilda skäl som kan påverka bidragstilldelningen.  

 

Bedömning görs att Frälsningsarméns verksamhet Brobygget utgör ett komplement till 

nämndens ordinarie verksamhet vad gäller insatser mot psykisk ohälsa. Nämnden föreslås 

därför bevilja ansökan för 2019–2021. 

 

Ärendet 

Brobygget riktar sig till personer som har ett psykiskt funktionshinder och/eller en 

missbruksproblematik. Verksamheten arbetar med att hjälpa personer att undvika hemlöshet 

genom ett förebyggande och stödjande arbete. Brobygget vill vara en bro till andra aktörer 
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och myndigheter i samhället för att underlätta så att den enskilde får så bra hjälp som möjligt. 

Det kan exempelvis innebära att vara ett stöd vid kontakter med myndigheter eller hjälp att 

fylla i papper för en ansökan. Brobygget erbjuder social samvaro och gruppaktiviteter och 

gemenskap vid Frälsningsarméns center.   

 
Brobygget är en del i Frälsningsarméns sociala verksamhet i Uppsala sedan 1998. Brobygget 

startade som ett projekt med finansieringsstöd av Allmänna arvsfonden. När finansieringen genom 

Allmänna arvsfonden upphörde 2001 beslutade Uppsala kommun att bidra till verksamheten med 

en lika stor andel. Uppsala kommun har delfinansierat verksamheten sedan 2001. Verksamheten 

har två anställda och bidraget från kommunen täcker ungefär halva verksamhetskostnaden. 

 
Nämnden för vuxna med funktionshinder tecknade ett avtal med Frälsningsarmén om 

verksamheten Brobygget 2011-02-12.  Avtalet har löpt på med ett år i taget. Då avtalet inte är 

förenligt med lag (2016:1145) om offentlig upphandling föreslås nämnden fatta beslut om 

uppsägning. Då verksamheten drivs självständigt av Frälsningsarmén utan detaljreglering från 

nämnderna anser omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen att ett föreningsstöd till 

verksamheten är att föredra. Utifrån att verksamheten riktar sig till både socialnämndens och 

omsorgsnämndens målgrupp ansöker Frälsningsarmén om ekonomiskt stöd hos båda nämnder. 

 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Förvaltningens förslag till beslut utgår från att nämnden år 2018 utifrån avtal haft budgeterad 

kostnad för verksamheten Brobygget omfattande 270 000 kronor.  

Konsekvenser för tillgänglighet 

Tillgängligheten förväntas stärkas utifrån att Brobygget vill vara en bro mellan andra aktörer 

och myndigheter. 

Konsekvenser för jämställdhet 

Verksamheten Brobygget stödjer i dagsläget fler kvinnor än män. Brobygget har ett 

jämställdhetsfokus och försöker skapa aktiviteter för att locka fler män t.ex. genom en 

nystartad mansgrupp.  

Barnperspektiv 

Ärendet har inte några konsekvenser ur ett barnperspektiv.  

 

 

  

Omsorgsförvaltningen  

 

 

Tomas Odin  

Förvaltningsdirektör  
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Bilaga  

Uppsägning avtal avseende Brobygget 
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 Frälsningsarmén Brobygget 

S:t Persgatan 20,  

753 20 Uppsala 

Uppsägning avtal avseende Brobygget 

Initiativet till verksamheten Brobygget kom från Frälsningsarmén då de såg ett behov av 

sådant stöd i samhället. Brobygget bedriver uppsökande verksamhet och ger stöd till psykiskt 

funktionshindrade med missbruksproblem för att undvika hemlöshet.  

 

Initialt startade verksamheten som ett arvsfondsprojekt år 1998. Frälsningsarmén har fortsatt 

att driva verksamheten som en självständig verksamhet med ekonomiskt stöd av Uppsala 

kommun sedan år 2001. 

 

Det avtal som tecknades år 2011 (dnr VFN-2008-0140) är idag inte förenligt med lag 

(2016:1145) om offentlig upphandling. Bidragets omfattning för år 2017 är 540 000 kr vilket 

bekostar delar av Frälsningsarméns verksamhet, trossamfundet går även in med en lika stor 

egeninsats. 

 

Socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorg i alla åldrar (inte ekonomiskt 

bistånd). Det inkluderar stöd till barn, ungdomar och deras föräldrar, samt stöd till personer 

med missbruks- eller annan beroendeproblematik. Nämnden ansvarar också för bostadssociala 

frågor, mottagande av ensamkommande barn, EU-migranter, familjerättsliga frågor, 

samordning av arbetet för att motverka våld i nära relation och insatser för den nationella 

minoriteten romer. 

 

Omsorgsnämnden ansvarar för att personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning får 

det stöd och den service de behöver, bland annat genom LSS-verksamhet, socialpsykiatri och 

hälso- och sjukvård. Vidare ansvarar nämnden för service, vård och omsorg enligt 

socialtjänstlagen i ordinärt och särskilt boende för personer upp till 65 år som har behov av 

sådana insatser på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom.  

 

Den sociala verksamheten Brobygget riktar sig till och stödjer båda nämnders målgrupper. 

Diskussion har förts mellan förvaltningarna och Frälsningsarmén om verksamheten 

Brobygget.  Omsorgsnämnden och socialnämnden vill fortsätta stödja verksamheten utifrån 

att Brobygget utgör ett viktigt komplement till båda nämnders sociala verksamhet. Då 

verksamheten drivs självständigt av Frälsningsarmén utan detaljreglering från nämnderna 
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anser omsorgsnämnden och socialnämnden att ett föreningsstod till verksamheten är att 

föredra. 

 

Ömsesidig uppsägning av avtalet ska ske 6 månader innan avtalstidens utgång i annat fall 

förlängs avtalet med 1 år i taget.  

 

Utifrån ovanstående sägs nuvarande avtal VFN-2008-0140 upp. 

 

 

 

 

 

Underskrift 

 

Uppsala 2018-    Uppsala 2018- 

 

 

Eva Christiernin    Kjell Haglund 

För omsorgnämnden     För socialnämnden 
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