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Överenskommelse med Frälsningsarmén avseende Brobygget 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
 
Att godkänna förslaget till prisjustering av befintlig överenskommelse, en höjning till 
540 000 kr.  
 
 
Sammanfattning 
Nämnden för vuxna med funktionshinder tecknade ett avtal med Frälsningsarmén om 
verksamheten Brobygget 2011-02-12. Avtalet är fortfarande giltigt och löper på med ett år i 
taget. Avtalet ska sägas upp senast sex månader före nästa avtalsperiod. Det innebär att avtalet 
måste sägas upp senast 2017-06-30 för att upphöra 2018-01-01. Brobygget är en del i 
Frälsningsarméns sociala verksamhet i Uppsala sedan 1998. Uppsala kommun har 
delfinansierat verksamheten sedan 2001. Verksamheten har två anställda och bidraget från 
kommunen, 536 376, till verksamheten täcker ungefär halva kostnaden. Bidraget har inte 
höjts sedan 2011. 
 
Ärendet 
Brobygget startade som ett projekt 1998 av Frälsningsarmén i Uppsala med finansieringsstöd 
av Allmänna arvsfonden. Initiativtagare till projektet var Sagahemmets dåvarande 
föreståndare Karin Eriksson. Sagahemmet drivs av Frälsningsarmén. Karin Eriksson såg ett 
behov av att stödja de som flyttade ut från Sagahemmet med att bryta isolering. Målgruppen 
för projektet när det startade var därför personer som varit boende på Sagahemmet och som 
behövde stöd för att klara ett eget boende. Efterhand utökades målgruppen till hemlösa med 
psykisk sjukdom och missbruksproblematik.  
När finansieringen genom Allmänna arvsfonden upphörde 2001 beslutade Uppsala kommun 
att bidra till verksamheten med en lika stor andel. Frälsningsarmén har fortsatt att driva 
verksamheten som en självständig verksamhet med stöd av Uppsala kommun. Ansvarig 
nämnd under åren 2003 – 2015 var Nämnden för hälsa och omsorg, NHO.   
Avtalet mellan kommunen och Frälsningsarmén förlängs sedan 2011-12-31 med ett år i taget. 
Uppsägning av avtalet ska ske sex månader innan avtalstidens utgång.  



 
Frälsningsarmén  
Frälsningsarmen har en lång tradition med idéburet socialt arbete i Uppsala och i Sverige. 
Inom området hemlöshet och missbruksvård har Frälsningsarmén lång erfarenhet med bl.a. 
Sveriges äldsta nu fungerande behandlingshem, Kurön. I Uppsala driver Frälsningsarmén 
stödboende för vuxna missbrukare, Sagahemmet. I samma lokaler som Sagahemmet driver 
man även ett härbärge för hemlösa. Frälsningsarmén har i Uppsala även en öppen social 
verksamhet med café och träfflokal på S:t Persgatan. 
 
Brobygget 
Brobygget har två anställda, en socionom och en behandlingsassistent. Ca 30 brukare är 
inskrivna i verksamheten och därutöver har de båda anställda dagliga råd- och stödkontakter 
av tillfällig karaktär. Brobygget arbetar uppsökande gentemot målgruppen och samverkar 
med andra verksamheter i kommunen för att nå de personer som de riktar sig till. 
Verksamhetens målsättning är att hjälpa brukarna att bryta social isolering och att förebygga 
missbruk och psykisk ohälsa. Samverkan med Sagahemmet är en viktig del i arbetet liksom 
samverkan med Frälsningsarméns övriga öppna verksamheter. Brobygget erbjuder stöd vid 
vårdkontakter och myndighetskonstakter. 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. Hemlösa försöker man hjälpa med att finna ett boende. En viktig 
målsättning är att förebygga psykisk ohälsa och återfall i missbruk hos de människor som man 
har kontakt med. Det gör man också genom att arbeta med att stärka den enskildes eget 
nätverk. Som namnet visar så vill Brobygget vara en bro till andra aktörer och myndigheter i 
samhället för att underlätta så att den enskilde får så bra hjälp som möjligt. Det kan innebära 
att vara ett stöd vid kontakter med myndigheter eller hjälp att fylla i papper för en ansökan 
t.ex. Brobygget erbjuder social samvaro och gruppaktiviteter och gemenskap vid 
Frälsningsarméns center. Frälsningsarmén redovisar en total budget för verksamheten på 
1 217 828 kr. 
 
Bedömning 
Brobygget erbjuder ett komplement till den kommunala socialtjänstens insatser och är främst 
inriktat mot hjälp till att bygga upp ett socialt nätverk och att bryta isolering. Det är insatser 
som är viktiga efter en vårdinsats eller en vistelse på stödboende. Frälsningsarmén i Uppsala 
har ett gott förtroende hos målgruppen och har därför lätt för att nå ut med stödjande insatser.  
 
Socialförvaltningen 
 
 
Torsten Sjöström 
t.f. direktör 
 


	1 15Missiv Brobygget
	Överenskommelse med Frälsningsarmén avseende Brobygget

	15 2 överenskommelse Brobygget

