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Ansökan om bidrag för år 2019 VOOV (Veterinär Omtanke Om 
Våldsutsatta).   

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att  för år 2019 bevilja VOOV Uppsala bidrag om 18 000 kronor.  
 
Ärendet 
Socialnämnden ansvarar för att fördela medel till sociala föreningar för personer under 65 år.  
I juni 2017 beslutade nämnden om nya riktlinjer för bidrag till sociala föreningar. I 
riktlinjerna framgår att bidragen är selektiva och att varje organisation bedöms utifrån:  
 

• Verksamhetens nytta inom verksamhetsområdet alternativt kompletterar nämndens 
egen verksamhet. 

• Verksamheten harmonierar med nämndens mål och inriktningsdokument.  
• Organisationen presenterar tydliga planer, måluppfyllelse och kvalitet på 

verksamheten.  
• Förväntade effekter av metoder man använder och plan för verksamhetens utveckling.  
• Organisationens konkreta arbete med integrations-mångfalds- jämlikhets- och 

jämställdhetsarbete.  
• Nydanande insatser.  
• Utrymme finns inom ekonomisk ram. 

 
Förvaltningen har också haft dialog med respektive förening avseende ansökan, antingen via 
ett personligt möte, per telefon och/eller genom e-post.  
 
Bedömning 
VOOV Uppsala söker bidrag om 18 000 kronor för år 2019.  
  
Förvaltningen bedömer att VOOV:s verksamhet fyller ett behov som kommunens arbete mot 
våld i nära relationer inte tillgodoser. Våldsamma relationer innebär ofta att också djur utsätts 
för våld och används som ett sätt för våldsutövare att kontrollera sin partner. Möjligheterna att 



ta med sig djur till skyddade boenden är begränsad och kartläggningar visar att få boenden 
erbjuder skyddssökande kvinnor möjligheten att ta med husdjur. Forskning, kartläggningar 
och andra undersökningar påvisar att detta kan bli ett starkt vägande skäl för en våldsutsatt 
kvinna att stanna i en våldsam och potentiellt livshotande relation. VOOV erbjuder temporära 
jourhem där djuret får bo under tiden ägaren vistas i skyddat boende.  
 
VOOV har ett långtgående och förtroendefullt samarbete med kvinnojourer, socialtjänst, 
länsstyrelser, polis och andra föreningar och organisationer som kommer i kontakt med 
våldsutsatta personer. Förvaltningen bedömer det som viktigt då samverkan mellan olika 
organisationer och myndigheter är en framgångsfaktor i ett aktivt och förebyggande arbete 
mot våld i nära relationer.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inför år 2019 är det 9 föreningar som ansökt om nämndens bidrag till sociala föreningar. 
Totalt omfattar ansökningarna för år 2019 3 365 835 kr. Den preliminära budgeten för bidrag 
till sociala föreningar år 2019 är 3 569 000 kr. Av dessa medel är totalt 2 253 600 kronor 
mellan år 2018- 2020 bundna i 3-åriga verksamhetsbidrag. Av den preliminära budgeten 
återstår 400 tkr att fördela år 2019.  
 
 
Socialförvaltningen  
 
 
 
Kaisa Björnström 
Direktör 
 



Sökande förening Beslut 2018 Ansökan 2019 Förslag till 
beslut 2019 Budget 2019 Hur mycket kvar av 

budget
FRISAM Uppsala 30 000 56 055 30 000

Föräldraföreningen mot narkotika 260 000 245 120 245 120

Föreningen VOOV 0 18 000 18 000

Kamratföreningen Länken 15 000 458 800 15 000

RFSU Uppsala 0 100 000 0

Grottan/Föreningen hjälp till behövande 200 000 788 000 210 000

KRIS Uppland 45 000 729 000 120 000

BUFFF Uppsala 50 000 814 000 150 000

Totalt 660 000 3 365 835 915 120 3 569 000 -2 653 880

MVU 220
TRIS 269
Kvinnojouren 1 326 000
Brottsofferjouren 438 600
summa 2 253 600

kvar att fördela 1 315 400
Utvecklingsmedel/kvar i f-budgeten 2019 400 000
kvar att fördela verksamhetsbidrag 915 400

RFSL Uppsala 60 000 156 860 127 000
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