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Nämnden för hälsa och omsorg 

Bidrag till sociala föreningar 2015 

Förslag till beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta 

att fördela bidrag til l sociala föreningar för år 2015 enligt kontorets förslag, 

att fördela del av 2016 och 2017 års bidrag til l sociala föreningar enligt kontorets förslag, 
att beviljat bidrag för 2016 och 2017, efter överenskommelse mellan nämnd och förening, 
kan övergå t i l l annan samverkans- och ersättningsform och 

att avge skrivelser med motiveringar t i l l berörda föreningar enligt kontorets förslag. 

Sammanfattning 

Inför år 2015 är det 24 föreningar som ansökt om nämndens bidrag til l sociala föreningar. 
Totalt omfattar ansökningarna för 2015 8 984 597 kr. Budgeterat för bidrag til l sociala 
föreningar för 2015 är 4 303 000 kr, vilket är samma summa som föregående år. 
Ärendet 
Kontoret har upprättat förslag ti l l fördelning av bidrag ti l l sociala föreningar i bilaga 1. 
I denna bilaga har varje förening bedömts utifrån följande fyra kriterier: 

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

I bilaga 2 har kontoret upprättat förslag ti l l skrivelser med motiveringar t i l l beslutet om 
bidragsfördelningen t i l l samtliga föreningar som sökt bidrag för 2015. 

Inför 2015 är det 24 föreningar som ansökt om nämndens bidrag til l sociala föreningar. Det är 
samma antal som föregående år. 

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

E-post: halsa-vard-omsorg©uppsala.se 
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Följande föreningar som ansökt om bidrag föregående år har inte inkommit med någon 
ansökan i år: 

• ATSUB 
• Frälsningsarmén 
• God Man och Förvaltarförening 
• Upplands Modelljernvägsförening 

Följande föreningar som ansökt om bidrag i år inkom inte med någon ansökan föregående år: 

• Hopp Uppsala 
• Uppsala läns Brukarrevisionsbyrå 
• ATTI 
• RISK 
• No Nonsense 

Kontoret har inför fördelningen av bidrag ti l l sociala föreningar 2015 påbörjat arbetet med 
jämställdhetsintegrering av bidragsfördelningen genom att begära in könsuppdelad statistik 
från föreningarna. Statistik har inhämtats utifrån antal medlemmar, volontärer och anställda, 
samt beräknat antal deltagare i föreningens verksamhet. Kontoret kommer att återkomma ti l l 
nämnden under 2015 med en analys av denna statistik. 

Kontoret för hälsa, vård och omsorg 

Tomas Odin 
T.f. direktör 

Bilaga 1: Förslag på fördelning av nämndens bidrag ti l l sociala föreningar för 2015 
Bilaga 2: Skrivelser t i l l föreningar som ansökt om bidrag 



Förening Beslut 2014 
Ansökan 2015 

Förslag till 

beslut 2015 

Ansökan 
2016 

Förslag till 

beslut 2016 

Ansökan 
2017 

Förslag till 

beslut 2017 
1 Frisam Uppsala 70 000 100 000 70 000 

2 Uppsala kvinnojour 1 100 000 1 969 000 1 250 000 2 086 000 1 250 000 2 160 000 1 250 000 
3 Föräldraföreningen mot narkotika (FMN) 240 000 298 000 240 000 
4 Uppsala stadsmission/Mikaelsgården 290 000 900 000 320 000 
5 Fyrisgården 60 000 200 000 200 000 
6 MVU 240 000 325 396 300 000 
7 TRIS 70 000 248 245 110 000 
8 Uppsala stadsmission/Kvinnobyrån 110 000 515 000 140 000 
9 Kamratföreningen Länken 10 000 65 400 10 000 

10 RFSL 25 000 80 000 45 000 80 000 45 000 
11 Uppsala Mansjour 0 84 475 0 
12 FUB-gården/Tallkrogen 960 000 1 580 000 480 000 1 642 000 0 1 702 000 0 
13 Brottsofferjouren 340 000 540 000 390 000 530 000 390 000 530 000 390 000 
14 RSMH Verkstan 140 000 250 000 152 000 
15 Anhörigföreningen 35 000 90 000 50 000 
16 RSMH Lindormen 200 000 609 000 200 000 
17 Spelberoendes förening 8 000 10 000 10 000 
18 Terrafem 20 000 446 732 53 000 
19 Hopp Uppsala 0 159 849 23 000 
20 Uppsala Läns Brukarrevisionsbyrå 0 237 000 70 000 
21 Träffpunkternas intresseförening 10 000 66 500 40 000 
22 ATTI 0 40 000 0 30 000 0 30 000 0 
23 RISK 0 130 000 0 
24 No Nonsense 0 40 000 0 
25 Grottan/Föreningen Hjälp till Behövande 185 000 380 000 150 000 

Frälsningsarmén 190 000 0 0 

Buffert 0 
Totalt 4 303 000 9 364 597 4 303 000 4368000 1685000 4422000 1640000 





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

Handläggare 
Karlsson Daniel 

Datum 
2014-09-25 

Diarienummer 
NHO-2014-0158.15 

Frisam Uppsala 

Bidrag till sociala föreningar 2015 

Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) behandlade vid sammanträdet den 25 september 2014 
er ansökan om stöd för verksamhetsåret 2015. Av bifogat protokollsutdrag framgår vilket 
ekonomiskt stöd er förening får 2015. 

Fördelningen av bidrag t i l l 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 verksamhetsplan). 

• Huruvida föreningen satsar på förebyggande insatser vad gäller unga personer med 
beroendeproblematik och psykisk ohälsa, eller förebyggande insatser mot våld i nära 
relationer (vilket är särskilt prioriterade områden i nämndens verksamhetsplan). 

• 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 genom utbildningar av kontaktpersoner inom 
socialtjänsten. Nämnden anser dock att delar av er förenings verksamhet, såsom utbildningar 
av god man, förvaltare och stödpersoner inom landstinget, inte är inom nämndens 
ansvarsområde. Mot bakgrund av detta har nämnden beslutat att bevilja Frisam en större del 
av det sökta beloppet för nästkommande år, dock inte hela den sökta summan. 

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 00 00 (växel) • Fax: 018-727 86 50 

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



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

Handläggare 
Karlsson Daniel 

Datum 
2014-09-25 

Diarienummer 
NHO-2014-0158.15 

Uppsala Kvinnojour 

Bidrag till sociala föreningar 2015 

Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) behandlade vid sammanträdet den 25 september 2014 
er ansökan om stöd för verksamhetsåret 2015. Av bifogat protokollsutdrag framgår vilket 
ekonomiskt stöd er förening får 2015, samt 2016-2017. 

Fördelningen av bidrag til l 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 verksamhetsplan). 

• Huruvida föreningen satsar på förebyggande insatser vad gäller unga personer med 
beroendeproblematik och psykisk ohälsa, eller förebyggande insatser mot våld i nära 
relationer (vilket är särskilt prioriterade områden i nämndens verksamhetsplan). 

• Särskilda skäl som kan påverka bidragstilldelningen. 

Nämnden anser att Uppsala kvinnojour uppfyller ovanstående kriterier i hög utsträckning. 
Mot bakgrund av detta har nämnden därför beslutat att bevilja er förening en större del av de 
sökta personal- och lokalkostnaderna för verksamhetsåret 2015. Bidraget beviljas på tre år 
med syfte att öka möjligheterna för er förening att bedriva verksamheten långsiktigt. 

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 00 00 (växel) • Fax: 018-727 86 50 

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



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

Handläggare 
Karlsson Daniel 

Datum 
2014-09-25 NHO-2014-0158.15 

Diarienummer 

Föräldraföreningen Mot Narkotika 
(FMN) 

Bidrag till sociala föreningar 2015 

Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) behandlade vid sammanträdet den 25 september 2014 
er ansökan om stöd för verksamhetsåret 2015. Av bifogat protokollsutdrag framgår vilket 
ekonomiskt stöd er förening får 2015. 

Fördelningen av bidrag t i l l 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 verksamhetsplan). 

• Huruvida föreningen satsar på förebyggande insatser vad gäller unga personer med 
beroendeproblematik och psykisk ohälsa, eller förebyggande insatser mot våld i nära 
relationer (vilket är särskilt prioriterade områden i nämndens verksamhetsplan). 

• 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, som är ett särskilt prioriterat område i nämndens 
verksamhetsplan. Mot bakgrund av detta har nämnden valt att bevilja er förening 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 00 00 (växel) • Fax: 018-727 86 50 

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



Uppsala 
~ "KOMMUN NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG 

Handläggare Datum Diarienummer 
Karlsson Daniel 2014-09-25 NHO-2014-015.8.15 

Mikaelsgården/Uppsala Stadsmission 

Bidrag till sociala föreningar 2015 

Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) behandlade vid sammanträdet den 25 september 2014 
er ansökan om stöd för verksamhetsåret 2015. Av bifogat protokollsutdrag framgår vilket 
ekonomiskt stöd er förening får 2015. 

Fördelningen av bidrag t i l l 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 verksamhetsplan). 

• Huruvida föreningen satsar på förebyggande insatser vad gäller unga personer med 
beroendeproblematik och psykisk ohälsa, eller förebyggande insatser mot våld i nära 
relationer (vilket är särskilt prioriterade områden i nämndens verksamhetsplan). 

• 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 detta, och den stora ökningen 
av besöksantalet på Mikaelsgården under 2014, har nämnden beslutat att tilldela föreningen 
ett högre bidrag 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 00 00 (växel) • Fax: 018-727 86 50 

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



Uppsala 
• "KOMMUN NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG 

Handläggare 
Karlsson Daniel 

Datum 
2014-09-25 

Föreningen Fyrisgården 

Bidrag till sociala föreningar 2015 

Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) behandlade vid sammanträdet den 25 september 2014 
er ansökan om stöd för verksamhetsåret 2015. Av bifogat protokollsutdrag framgår vilket 
ekonomiskt stöd er förening får 2015. 

Fördelningen av bidrag ti l l 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 verksamhetsplan). 

• Huruvida föreningen satsar på förebyggande insatser vad gäller unga personer med 
beroendeproblematik och psykisk ohälsa, eller förebyggande insatser mot våld i nära 
relationer (vilket är särskilt prioriterade områden i nämndens verksamhetsplan). 

• 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 bevilja er förenings ansökan i sin helhet. 

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 00 00 (växel) • Fax: 018-727 86 50 

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



Uppsala 
* "KOMMUN NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG 

Handläggare 
Karlsson Daniel 

Datum 
2014-09-25 

Diarienummer 
NHO-2014-0158.15 

Mottagningen mot våld i nära relationer 
i Uppsala 

Bidrag till sociala föreningar 2015 

Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) behandlade vid sammanträdet den 25 september 2014 
er ansökan om stöd för verksamhetsåret 2015. Av bifogat protokollsutdrag framgår vilket 
ekonomiskt stöd er förening får 2015. 

Fördelningen av bidrag til l 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 verksamhetsplan). 

• Huruvida föreningen satsar på förebyggande insatser vad gäller unga personer med 
beroendeproblematik och psykisk ohälsa, eller förebyggande insatser mot våld i nära 
relationer (vilket är särskilt prioriterade områden i nämndens verksamhetsplan). 

• Särskilda skäl som kan påverka bidragstilldelningen. 

MVU:s verksamhet utgör ett komplement till nämndens ordinarie verksamhet genom sin 
betydelse för att nämnden ska kunna förverkliga sin politik inom området våld i nära 
relationer. Att ge stöd till våldsutövare är ett angeläget område som nämnden har särskilt 
fokus på. Mot bakgrund av detta har nämnden beslutat bevilja er förening medel för 
merparten av det ni sökt bidrag för. 

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 00 00 (växel) • Fax: 018-727 86 50 

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



Uppsala 
* "KOMMUN NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG 

Handläggare 
Karlsson Daniel 

Datum Diarienummer 
NHO-2014-0158.15 2014-09-25 

Tjejers rätt i samhället (TRIS) 

Bidrag till sociala föreningar 2015 

Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) behandlade vid sammanträdet den 25 september 2014 
er ansökan om stöd för verksamhetsåret 2015. Av bifogat protokollsutdrag framgår vilket 
ekonomiskt stöd er förening får 2015. 

• 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 verksamhetsplan). 

• Huruvida föreningen satsar på förebyggande insatser vad gäller unga personer med 
beroendeproblematik och psykisk ohälsa, eller förebyggande insatser mot våld i nära 
relationer (vilket är särskilt prioriterade områden i nämndens verksamhetsplan). 

• Särskilda skäl som kan påverka bidragstilldelningen. 

Nämnden anser att TRIS har en viktig roll som ett komplement t i l l nämndens ordinarie 
verksamhet inom området förebyggande insatser för unga personer, vad gäller psykisk ohälsa 
och våld i nära relationer. Mot bakgrund av detta har nämnden beslutat att bevilja större delen 
av de personalkostnader er förening sökt bidrag för 2015. 

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 00 00 (växel) • Fax: 018-727 86 50 

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



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

Handläggare 
Karlsson Daniel 

Datum 
2014-09-25 

Kvinnobyrån/Uppsala Stadsmission 

Bidrag till sociala föreningar 2015 

Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) behandlade vid sammanträdet den 25 september 2014 
er ansökan om stöd för verksamhetsåret 2015. Av bifogat protokollsutdrag framgår vilket 
ekonomiskt stöd er förening får 2015. 

Fördelningen av bidrag ti l l 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 verksamhetsplan). 

• Huruvida föreningen satsar på förebyggande insatser vad gäller unga personer med 
beroendeproblematik och psykisk ohälsa, eller förebyggande insatser mot våld i nära 
relationer (vilket är särskilt prioriterade områden i nämndens verksamhetsplan). 

• Särskilda skäl som kan påverka bidragstilldelningen. 

Kvinnobyråns 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 verksamhetsplan. Mot bakgrund av detta har 
nämnden beslutat att bevilja er förening bidrag för lokalhyra samt del av de personalkostnader 
ni sökt bidrag för. 

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 00 00 (växel) • Fax: 018-727 86 50 

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



Uppsala 
• "KOMMUN NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG 

Handläggare 
Karlsson Daniel 

Datum Diarienummer 
NHO-2014-0158.15 2014-09-25 

Kamratföreningen Länken 

Bidrag till sociala föreningar 2015 

Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) behandlade vid sammanträdet den 25 september 2014 
er ansökan om stöd för verksamhetsåret 2015. Av bifogat protokollsutdrag framgår vilket 
ekonomiskt stöd er förening får 2015. 

Fördelningen av bidrag t i l l 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 verksamhetsplan). 

• Huruvida föreningen satsar på förebyggande insatser vad gäller unga personer med 
beroendeproblematik och psykisk ohälsa, eller förebyggande insatser mot våld i nära 
relationer (vilket är särskilt prioriterade områden i nämndens verksamhetsplan). 

• 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 verksamhetsplan. 
Nämnden har utefter detta beslutat att endast bevilja er förening en mindre summa i bidrag för 
er förenings aktiviteter 2015. 

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 00 00 (växel) • Fax: 018-727 86 50 

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



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

Handläggare 
Karlsson Daniel 

Datum 
2014-09-25 

RFSL Uppsala 

Bidrag till sociala föreningar 2015 

Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) behandlade vid sammanträdet den 25 september 2014 
er ansökan om stöd för verksamhetsåret 2015. Av bifogat protokollsutdrag framgår vilket 
ekonomiskt stöd er förening får 2015 och 2016. 

Fördelningen av bidrag ti l l 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, eller förebyggande insatser mot våld i nära 
relationer (vilket är särskilt prioriterade områden i nämndens verksamhetsplan). 

• Särskilda skäl som kan påverka bidragstilldelningen. 

RFSL:s verksamhet är inriktad på förebyggande insatser för att stärka den psykiska hälsan hos 
unga hbtq-personer. Mot bakgrund av detta har nämnden beslutat att bevilja er förening medel 
för de lokalkostnader ni sökt bidrag för, som ett grundstöd för verksamheten. 

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 00 00 (växel) • Fax: 018-727 86 50 

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



Uppsala 
• "KOMMUN NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG 

Handläggare 
Karlsson Daniel 

Datum 
2014-09-25 NHÖ-2014-0158.15 

Diarienummer 

Uppsala Mansjour 

Bidrag till sociala föreningar 2015 

Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) behandlade vid sammanträdet den 25 september 2014 
er ansökan om stöd för verksamhetsåret 2015. Ansökan avslås med följande motivering: 

Uppsala Mansjoiir har som förening varit vilande under 2014. Då föreningen inte har någon 
styrelse anses Uppsala Mansjour inte uppfylla nämndens riktlinjer för bidrag. Nämnden har 
utefter detta beslutat att inte bevilj a er förening bidrag för 2015. 

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 00 00 (växel) • Fax: 018-727 86 50 

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



Uppsala 
* "KOMMUN NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG 

Handläggare 
Karlsson Daniel 

Datum 
2014-09-25 

Föreningen FUB-gården 
(Tallkrogen) 

Bidrag till sociala föreningar 2015 

Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) behandlade vid sammanträdet den 25 september 2014 
er ansökan om stöd för verksamhetsåret 2015. Av bifogat protokollsutdrag framgår vilket 
ekonomiskt stöd er förening får 2015. 

Fördelningen av bidrag ti l l 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 verksamhetsplan). 

• Huruvida föreningen satsar på förebyggande insatser vad gäller unga personer med 
beroendeproblematik och psykisk ohälsa, eller förebyggande insatser mot våld i nära 
relationer (vilket är särskilt prioriterade områden i nämndens verksamhetsplan). 

• Särskilda skäl som kan påverka bidragstilldelningen. 

Nämnden för hälsa och omsorg anser att den verksamhet er förening har sökt bidrag för är av 
särskild betydelse för den aktuella målgruppen och kan ses som ett viktigt komplement t i l l 
nämndens ordinarie verksamhet. Nämnden anser dock att åtgärder som underhåll och skötsel, 
renhållning och reparation, samt utbyte av lokaltillbehör inte faller inom bidragsgivningens 
huvudsyfte. Detsamma gäller även rådgivningsverksamhet enligt SoL och LSS samt 
omsorgsservice vid semestervistelse. 

Mot bakgrund av ovanstående har nämnden beslutat att bevilja medel för sökt bidrag för 
aktivitetsdagar, trädgårdsturer, träffpunkt öppen gård samt aktivitetsledning, däremot inte för 
övriga aktiviter som er förening sökt bidrag för. 

Nämnden har även beslutat att inte fatta beslut om bidrag till er förening för år 2016-2017. 
Detta på grund av att nämnden inte tidigare gett bidrag till denna verksamhet och därför vill 
följa upp och utvärdera hur beskrivna aktiviteter genomförts. 

Postadress: Uppsala kommun, nämnden för hälsa och omsorg, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 86 50 

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



Uppsala 
• "KOMMUN NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG 

Handläggare 
Karlsson Daniel 

Datum 
2014-09-25 

Diarienummer 
NHO-2014-0158.15 

Brottsofferjouren Uppsala-Knivsta-
Håbo 

Bidrag till sociala föreningar 2015 

Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) behandlade vid sammanträdet den 25 september 2014 
er ansökan om stöd för verksamhetsåret 2015. Av bifogat protokollsutdrag framgår vilket 
ekonomiskt stöd er förening får 2015. 

Fördelningen av bidrag ti l l 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 verksamhetsplan). 

• Huruvida föreningen satsar på förebyggande insatser vad gäller unga personer med 
beroendeproblematik och psykisk ohälsa, eller förebyggande insatser mot våld i nära 
relationer (vilket är särskilt prioriterade områden i nämndens verksamhetsplan). 

• Särskilda skäl som kan påverka bidragstilldelningen. 

Nämnden för hälsa och omsorg anser att Brottsofferjouren i hög grad kompletterar nämndens 
ordinarie verksamhet och att föreningens stöd ti l l brottsoffer är av stor betydelse för att 
nämnden ska kunna förverkliga sin politik. Mot bakgrund av detta har nämnden beslutat att 
bevilja er förening bidrag för större delen av de personalkostnader och lokalkostnader som ni 
sökt bidrag för. Bidraget beviljas på tre år med syfte att öka möjligheterna för er förening att 
bedriva verksamheten långsiktigt. 

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 00 00 (växel) • Fax: 018-727 86 50 

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



Uppsala 
• ^ • K O M M U N N Ä M N D E N FÖR HÄLSA OCH OMSORG 

Handläggare 
Karlsson Daniel 

Datum 
2014-09-25 

Föreningen Verkstan RSMH 

Bidrag till sociala föreningar 2015 

Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) behandlade vid sammanträdet den 25 september 2014 
er ansökan om stöd för verksamhetsåret 2015. Av bifogat protokollsutdrag framgår vilket 
ekonomiskt stöd er förening får 2015. 

Fördelningen av bidrag ti l l 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 verksamhetsplan). 

• Huruvida föreningen satsar på förebyggande insatser vad gäller unga personer med 
beroendeproblematik och psykisk ohälsa, eller förebyggande insatser mot våld i nära 
relationer (vilket är särskilt prioriterade områden i nämndens verksamhetsplan). 

• Särskilda skäl som kan påverka bidragstilldelningen. 

Nämnden för hälsa och omsorg anser att er förenings träffpunkts verksamhet utgör ett 
komplement ti l l nämndens ordinarie verksamhet för den aktuella målgruppen. 
Nämnden har utefter ovanstående kriterier valt att bevilja er förening bidrag för kostnader för 
gemenskapsmåltider, dock inte för de övriga kostnader ni sökt bidrag för. 

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 00 00 (växel) • Fax: 018-727 86 50 

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



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

Handläggare 
Karlsson Daniel 

Datum 
2014-09-25 

Anhörigföreningen i Uppsala 

Bidrag till sociala föreningar 2015 

Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) behandlade vid sammanträdet den 25 september 2014 
er ansökan om stöd för verksamhetsåret 2015. Av bifogat protokollsutdrag framgår vilket 
ekonomiskt stöd er förening får 2015. 

Fördelningen av bidrag til l 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 verksamhetsplan). 

• Huruvida föreningen satsar på förebyggande insatser vad gäller unga personer med 
beroendeproblematik och psykisk ohälsa, eller förebyggande insatser mot våld i nära 
relationer (vilket är särskilt prioriterade områden i nämndens verksamhetsplan). 

• S ärskilda skäl som kan påverka bidragstilldelningen. 

Nämnden anser att den verksamhet som er förening sökt bidrag för 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 det bidrag ni sökt för 
Järlåsaveckorna, 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 00 00 (växel) • Fax: 018-727 86 50 

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



) 
Uppsala 

* "KOMMUN NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG 

Handläggare 
Karlsson Daniel 

Datum 
2014-09-25 

Club Lindormen RSMH 

Bidrag till sociala föreningar 2015 

Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) behandlade vid sammanträdet den 25 september 2014 
er ansökan om stöd för verksamhetsåret 2015. Av bifogat protokollsutdrag framgår vilket 
ekonomiskt stöd er förening får 2015. 

Fördelningen av bidrag ti l l 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 verksamhetsplan). 

• Huruvida föreningen satsar på förebyggande insatser vad gäller unga personer med 
beroendeproblematik och psykisk ohälsa, eller förebyggande insatser mot våld i nära 
relationer (vilket är särskilt prioriterade områden i nämndens verksamhetsplan). 

• Särskilda skäl som kan påverka bidragstilldelningen. 

Nämnden anser att verksamheten på Club Lindormen utgör ett komplement ti l l nämndens 
ordinarie verksamhet vad gäller insatser mot psykisk ohälsa. Mot bakgrund av detta har 
nämnden beslutat att bevilja er förening bidrag för en tredjedel av de medel ni sökt bidrag för. 
Beviljade medel är tänkt att täcka kostnader för aktiviteter, utbildning och läger samt 
information och rådgivning. 

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 00 00 (växel) • Fax: 018-727 86 50 

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



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

Handläggare 
Karlsson Daniel 

Datum 
2014-09-25 

Diarienummer 
NHO-2014-0158.15 

Spelberoendes Förening 

Bidrag till sociala föreningar 2015 

Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) behandlade vid sammanträdet den 25 september 2014 
er ansökan om stöd för verksamhetsåret 2015. Av bifogat protokollsutdrag framgår vilket 
ekonomiskt stöd er förening får 2015. 

Fördelningen av bidrag til l 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 verksamhetsplan). 

• Huruvida föreningen satsar på förebyggande insatser vad gäller unga personer med 
beroendeproblematik och psykisk ohälsa, eller förebyggande insatser mot våld i nära 
relationer (vilket är särskilt prioriterade områden i nämndens verksamhetsplan). 

• Särskilda skäl som kan påverka bidragstilldelningen. 

Spelberoendes förening satser på förebyggande insatser vad gäller unga personer med 
beroendeproblematik och psykisk ohälsa och utgör ett komplement till nämndens ordinarie 
verksamhet. Mot bakgrund av detta har nämnden beslutat att bevilja er förenings ansökan i sin 
helhet. 

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 00 00 (växel) • Fax: 018-727 86 50 

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



Uppsala 
• "KOMMUN NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG 

Handläggare 
Karlsson Daniel 

Datum 
2014-09-25 

Terrafem Uppsala 

Bidrag till sociala föreningar 2015 

Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) behandlade vid sammanträdet den 25 september 2014 
er ansökan om stöd för. verksamhets året 2015. Av bifogat protokollsutdrag framgår vilket 
ekonomiskt stöd er förening får 2015. 

Fördelningen av bidrag til l 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 verksamhetsplan). 

• Huruvida föreningen satsar på förebyggande insatser vad gäller unga personer med 
beroendeproblematik och psykisk ohälsa, eller förebyggande insatser mot våld i nära 
relationer (vilket är särskilt prioriterade områden i nämndens verksamhetsplan). 

• Särskilda skäl som kan påverka bidragstilldelningen. 

Nämnden för hälsa och omsorg bedömer att er förening kompletterar nämndens ordinarie 
verksamhet och annan ideell verksamhet inom området våld i nära relationer, framför allt 
inom målgruppen asylsökande och genom föreningens språkkunskaper. Nämnden har därför 
beslutat att bevilja er förening bidrag för lokalhyra som ett grundbidrag för verksamheten 
2015. 

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 00 00 (växel) • Fax: 018-727 86 50 

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



Uppsala 
• "KOMMUN NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG 

Handläggare 
Karlsson Daniel 

Datum 
2014-09-25 

Diarienummer 
NHO-2014-0158.15 

Hopp Uppsala 

Bidrag till sociala föreningar 2015 

Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) behandlade vid sammanträdet den 25 september 2014 
er ansökan om stöd för verksamhetsåret 2015. Av bifogat protokollsutdrag framgår vilket 
ekonomiskt stöd er förening får 2015. 

Fördelningen av bidrag ti l l 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 verksamhetsplan). 

• Huruvida föreningen satsar på förebyggande insatser vad gäller unga personer med 
beroendeproblematik och psykisk ohälsa, eller förebyggande insatser mot våld i nära 
relationer (vilket är särskilt prioriterade områden i nämndens verksamhetsplan). 

• Särskilda skäl som kan påverka bidragstilldelningen. 

Nämnden anser att Hopp Uppsala utgör ett komplement t i l l nämndens ordinarie verksamhet 
och annan ideell verksamhet genom sitt stöd till sexualbrottsoffer. Nämnden anser dock att 
huvuddelen av det som föreningen söker bidrag för är ett ansvar för socialtjänsten och därför 
behöver hanteras i socialtjänstens regi. Mot bakgrund av detta har nämnden beslutat att 
bevilja er förening medel för en mindre del av ansökan. Detta bidrag är tänkt att utgöra ett 
grundbidrag för administrativa kostnader, samt telefon och informationsmaterial. 

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 00 00 (växel) • Fax: 018-727 86 50 

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



Uppsala 
^ "KOMMUN NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG 

Handläggare 
Karlsson Daniel 

Datum 
2014-09-25 

Uppsala läns Brukarrevisionsbyrå 

Bidrag till sociala föreningar 2015 

Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) behandlade vid sammanträdet den 25 september 2014 
er ansökan om stöd för verksamhetsåret 2015. Av bifogat protokollsutdrag framgår vilket 
ekonomiskt stöd er förening får 2015. 

Fördelningen av bidrag ti l l 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 verksamhetsplan). 

• Huruvida föreningen satsar på förebyggande insatser vad gäller unga personer med 
beroendeproblematik och psykisk ohälsa, eller förebyggande insatser mot våld i nära 
relationer (vilket är särskilt prioriterade områden i nämndens verksamhetsplan). 

• Särskilda skäl som kan påverka bidragstilldelningen. 

Nämnden för hälsa och omsorg anser att brukarrevision utgör ett komplement t i l l nämndens 
ordinarie verksamhet inom socialpsykiatri och missbruksvård. Mot bakgrand av detta har 
nämnden beslutat att bevilja er förening medel för del av de personalkostnader ni sökt bidrag 
för. 

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 00 00 (växel) • Fax: 018-727 86 50 

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



Uppsala 
R "KOMMUN NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG 

Handläggare 
Karlsson Daniel 

Datum 
2014-09-25 

Träffpunkternas Intresseförening 

Bidrag till sociala föreningar 2015 

Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) behandlade vid sammanträdet den 25 september 2014 
er ansökan om stöd för verksamhetsåret 2015. Av bifogat protokollsutdrag framgår vilket 
ekonomiskt stöd er förening får 2015. 

Fördelningen av bidrag till sociala föreningar hai" 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 verksamhetsplan). 

• Huruvida föreningen satsar på förebyggande insatser vad gäller unga personer med 
beroendeproblematik och psykisk ohälsa, eller förebyggande insatser mot våld i nära 
relationer (vilket är särskilt prioriterade områden i nämndens verksamhetsplan). 

• Särskilda skäl som kan påverka bidragstilldelningen. 

Nämnden för hälsa och omsorg anser att er förening utgör ett komplement till nämndens 
ordinarie verksamhet för den aktuella målgruppen. Mot bakgrund av detta har nämnden 
beslutat att bevilja er förening medel för större delen av det ni sökt bidrag för. 

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 00 00 (växel) • Fax: 018-727 86 50 

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



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

Handläggare 
Karlsson Daniel 

Datum 
2014-09-25 

ATTI 
(Aktiveras Träffas Trivas Integreras) 

Bidrag till sociala föreningar 2015 

Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) behandlade vid sammanträdet den 25 september 2014 
er ansökan om stöd för verksamhetsåret 2015. Ansökan avslås då er förenings verksamhet inte 
bedöms ligga inom nämndens 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 00 00 (växel) • Fax: 018-727 86 50 

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



Uppsala 
• "KOMMUN NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG 

Handläggare 
Karlsson Daniel 

Datum 
2014-09-25 

RISK - Riksföreningen stoppa kvinnlig 
könsstympning 

Bidrag till sociala föreningar 2015 

Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) behandlade vid sammanträdet den 25 september 2014 
er ansökan om stöd för verksamhetsåret 2015. Er förenings ansökan avslås med följande 
motivering: 

RISK har sökt medel för finansiering av deltagande i EU-projekt under 2015. Nämnden anser 
inte att stöd t i l l deltagande i EU-projekt faller inom bidragsgivningens huvudsyfte. 

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 00 00 (växel) • Fax: 018-727 86 50 

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



Uppsala 
• •KOMMUN NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG 

Handläggare 
Karlsson Daniel 

Datum 
2014-09-25 

No Nonsense 

Bidrag till sociala föreningar 2015 

Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) behandlade vid sammanträdet den 25 september 2014 
er ansökan om stöd för verksamhetsåret 2015. Ansökan avslås då er förenings verksamhet inte 
bedöms ligga inom nämndens 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 00 00 (växel) • Fax: 018-727 86 50 

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



Uppsala 
* • K O M M U N NÄMNDEN FOR HAFSA OCH OMSORG 

Handläggare 
Karlsson Daniel 

Datum 
2014-09-25 

Diarienummer 
NHO-2014-0158.15 

Föreningen Hjälp ti l l Behövande 
(Grottan) 

Bidrag till sociala föreningar 2015 

Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) behandlade vid sammanträdet den 25 september 2014 
er ansökan om stöd för verksamhetsåret 2015. Av bifogat protokollsutdrag framgår vilket 
ekonomiskt stöd er förening får 2015. 

Fördelningen av bidrag ti l l 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 verksamhetsplan). 

• Huruvida föreningen satsar på förebyggande insatser vad gäller unga personer med 
beroendeproblematik och psykisk ohälsa, eller förebyggande insatser mot våld i nära 
relationer (vilket är särskilt prioriterade områden i nämndens verksamhetsplan). 

• Särskilda skäl som kan påverka bidragstilldelningen. 

Nämnden för hälsa och omsorg anser att er förenings verksamhet utgör ett komplement ti l l 
nämndens ordinarie verksamhet för en särskilt utsatt målgrupp. Nämnden har därför beslutat 
att bevilja er förening medel för huvuddelen av de lokalkostnader ni sökt bidrag för. 

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 00 00 (växel) • Fax: 018-727 86 50 

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




