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Ansökan om bidrag för år 2017 - KRIS Uppsala     

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att  för år 2017 bevilja KRIS Uppsala bidrag om 35 000 kronor.  
 
Sammanfattning 
KRIS Uppsala ansöker om bidrag om 345 000 kronor för år 2017.  
 
Förvaltningen bedömer att KRIS verksamhet är ett viktigt komplement till nämndens 
ordinarie verksamhet och av stort värde för föreningens målgrupp. KRIS når en målgrupp- 
personer med erfarenhet av missbruk och kriminalitet- som nämnden annars skulle ha svårt att 
nå. Förvaltningen anser vidare att föreningens träffpunktsverksamhet är ett viktigt led i att 
integrera målgruppen i samhället och på längre sikt i arbetslivet. Nämnden föreslås utifrån 
detta besluta att bevilja KRIS ett fortsatt bidrag för att möjliggöra en fortsatt utveckling av 
verksamheten i Uppsala kommun.  
 
Ärendet 
Sedan 2015 ansvarar socialnämnden för bidrag till de sociala föreningar som tidigare 
sorterades under nämnden för hälsa, vård och omsorg. Fördelningen av bidrag till sociala 
föreningar har gjorts efter följande kriterier:  
 

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

• Huruvida föreningen satsar på förebyggande insatser vad gäller exempelvis våld i nära 
relationer, vilket är ett särskilt prioriterat område i nämndens verksamhetsplan.  

 
Förvaltningen har i den utsträckning det varit möjligt även tagit hänsyn till huruvida den 
förening som sökt bidrag inte gjort det tidigare men önskar etablera en verksamhet i Uppsala 
som nämnden bedömer vara av värde utifrån ovanstående kriterier. Bedömningen är att det är 
av vikt att det finns en balans mellan kontinuitet och trygghet för föreningarna samtidigt som 
det ges möjlighet för nya föreningar att erhålla stöd från nämnden. 
 



Förvaltningen har i uppdrag att återkomma till nämnden med ett förslag om revidering av 
riktlinjerna för föreningsbidrag med social inriktning som numera ligger under 
socialnämndens ansvarsområde. I linje med detta uppdrag och i väntan på förvaltningens 
förslag kring nya riktlinjer för föreningsbidrag föreslår förvaltningen att inga bidrag 2017 
beviljas för mer än ett år. I enlighet med den lokala överenskommelsen (LÖK) kommer 
revideringar och förändringar av nämndens riktlinjer att ske i dialog med de föreningar som 
berörs av ett sådant förslag.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inför år 2017 är det 16 föreningar som ansökt om nämndens bidrag till sociala föreningar. 
Totalt omfattar ansökningarna för 2017 5 517 071kr. Budgeterat för bidrag till sociala 
föreningar år 2016 är 3 409 000 kr. Av dessa medel är 1 640 000 kr redan beslutade och 
fördelade på följande föreningar: Uppsala Kvinnojour och Brottsofferjouren.  Beslutet att 
bevilja dessa föreningar bidrag på mer än ett verksamhetsår beslutades av nämnden för hälsa 
och omsorg (NHO) som tidigare ansvarade för dessa bidrag. För socialnämnden återstår att 
fördela bidrag om 1 769 000 kr. Förslaget till beslut innebär inga ekonomiska åtaganden för 
nämnden efter år 2017.  
 
Socialförvaltningen 
 
Jan Holmlund  
Direktör 
 



Sökande förening  Beslut 2016  Ansökan 2017  Förslag till beslut 
2017 

FRISAM Uppsala  60 000  108 068 74 000   
Föräldraföreningen mot 
narkotika 

240 000   267 348  250 000  

Uppsala 
stadsmission/Mikaelsgården  

320 000 900 000  400 000  

Uppsala 
stadsmission/Kvinnobyrån  

140 000 872 600  190 000 

MVU  
 

300 000 945 960  360 000  

Stefanushjälpen  Inget 
beslut/ingen 
ansökan inkom  

27 000  15 000  
 

Kamratföreningen Länken  
 

10 000  48 000  10 000  
 

Uppsala Demensförening Inget 
beslut/Ingen 
ansökan inkom  

10 000  Avslå ansökan  

Uppsala Beredskapskrets  
 

Inget 
beslut/Ingen 
ansökan inkom  
 

52 000  Avslå ansökan  

Hopp Uppsala  23 000 103 300  30 000  
Grottan/Föreningen hjälp till 
behövande  

150 000 576 995 170 000 

Frälsningsarméns sociala 
arbete i Uppsala  

80 000  368 300  80 000  
 

Spelberoendecentrums 
kamratförening  

25 000  400 000  30 000  
 

KRIS Uppsala  35 000  345 000  35 000  
RFSL Uppsala  45 000  492 500 (3 år) 

 
50 000  

Totalt   5 442 071  1 694 000  
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