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Ansökan om bidrag för år 2018 KRIS Uppland  

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att  för år 2018 bevilja KRIS Uppland bidrag om 45 000 kronor.  
 
 
Sammanfattning 
KRIS Uppland söker bidrag om 729 000 kronor för år 2018.  
  
Förvaltningen bedömer att KRIS Uppland genom sin verksamhet tydligt kompletterar 
nämndens ordinarie verksamhet för personer med någon form av beroendeproblematik. 
Föreningen arbetar aktivt och systematiskt för att stötta personer som vill bryta en destruktiv 
livsstil.  
 
Ärendet 
Sedan 2015 ansvarar socialnämnden för bidrag till de sociala föreningar som tidigare 
sorterades under nämnden för hälsa, vård och omsorg. I juni 2017 beslutade nämnden om nya 
riktlinjer för bidrag till sociala föreningar. Förslaget gick ut på remiss och svaren 
sammanställdes i ärendet. 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.  



 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inför år 2018 är det 15 föreningar som ansökt om nämndens bidrag till sociala föreningar. 
Totalt omfattar ansökningarna för 2018 7339 744 kr. Budgeterat för bidrag till sociala 
föreningar år 2018 är 3 569 000 kr.  
 
 
 
Socialförvaltningen  
 
Kaisa Björnström 
Direktör 
 



Sökande förening Beslut 2017 Ansökan 2018 Förslag till 
beslut 2018 Budget 2018 Hur mycket kvar av 

budget
FRISAM Uppsala 70 000 95 668 30 000

Uppsala stadsmission/Mikaelsgården 400 000 1 000 000 450 000
Uppsala stadsmission/Kvinnobyrån 190 000 885 500 200 000
Uppsala kvinnojour 1 200 000 1 300 000 1 300 000

Kamratföreningen Länken 10 000 81 000 15 000

RFSU Uppsala 390 416 0

Grottan/Föreningen hjälp till behövande 170 000 670 000 200 000

263 280 260 000

Frälsningsarméns sociala arbete i Uppsala 80 000

Föräldraföreningen mot narkotika 250 000

Hopp Uppsala 30 000 

50 000325 000

260 000 15 000



Brottsofferjouren 390 000 617 000 430 000
KRIS Uppland 40 000 729 000 45 000
RFSL Uppsala 50 000 152 880 60 000
BUFF Uppsala 0 220 000 0
Totalt 2 340 000 7 339 744 3 090 000 3 569 000 -479 000

Spelfri Uppsala 30 000 350 000 35 000



kr kr Ar 2 kr Ar 3 
Ansökan avser 

yl år Lj3år År 1 

Förerir en om totalt 
060 kr 

Bankgiro/p~terrto 

10,53 

Ansökan bidrag 

Styrelsen och revisor 

varav män ,t3 Totalt , varav kvinnor i  

Telefon 
CA‹) cL, Se 

rdförande 
ur" 

 54A E-postadress 
eA.A.64.,A 

ftekreter re 
Ur. Ä.cei-t, 

Telefon 
ä:4K ne 3-5 

-posta4ress 

'kkkh- 

Antal styrelseledamöter (inklusive suppleanter) 

Kontaktperson  

e›LeLN et/VekitÅ 
Kontaktperson Telefon dagtid C5-1-4ö& 

E-postadress 

g 

onfa26-isro-Affitoi 

2Q17 -'09 
OMSORGSFÖRVALTNINGE  691/-A0/9--  otp. 

gyfflooKozot,_ 

Upplett 

Ansökan om bidrag för sociala föreningar 2018 

Sökande förenin /or anisation 
Föreningens/organisationens namn 

\rt 1 0 6A0k-‘dLd 

Organisationsnummer 

8°14- C1-. --- t LLt 0 
BBesöksadress
L 

t , 
A«) 14-‘k vas  3 I c -1-.5 )--- D-  

Eventuell do adress 

Postadress (om annan än besöksadress) sKlup  egr. mer-535ft . xl 

E-postadress till före 'ngen 
_ 

Telefon 

Webbad s 
kir  

Antal medlemmar bosatta i Uppsala kommun per sista december föregående år 
Totalt ,- el varav kvinnor (1:4 varav män i 0 

Antal anställda föregående och innevarande år, samt tjänstgöringsgrad 
Totalt t varav kvinnor varav män t 

Ungefärligt antal volontärer/frivilliganställda i verksamheten 
Totalt ' varav kvinnor  ‘_j— varav män - 

l. 

Kassör fl,-  I:T_  1E-postadress , 4y:Aii
..514,elei . se älets6s-å_s_s_ 

‘.) 
E-postadress  n i i Telefon nor

eAes pcitfrte,IA c_ces :hal titoe? utokt,,A.,
‘ 

 .ceu, 
 

6 gsti g 

Rev. 2017-04-07 



4 (6) 

Planerade kostnader för verksamheten under perioden 
Ekonomisk planering/preliminär budget för verksamheten under perioden med information om eventuella 
medfinansiärer. Ange typ av kostnad (ex. personalkostnad, lokalhyra, el, resekostnader, telefon-
abonnemang, administration etc.), budgeterad kostnad, sökt bidragssumma samt eventuell finansiering 
från annan part. 

Typ av kostnad Budgeterad kostnad Varav sökta 
bidrag hos 
omsorgsnämnden 

Varav eventuell 
finansiering från 
annan 
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Handlingar som ska bifogas med ansökan 
• Stadgar (endast vid stadgeändringar eller om förening inte sökt bidrag hos nämnden tidigare) 
• Årsmötesprotokoll (från senaste årsmötet) 
• Verksamhetsberättelse (från föregående år) 
• Ekonomisk redovisning (från föregående år) 
• Revisionsberättelse (från föregående år) 
• Kopia på hyresavtal vid ansökan om hyres-/ lokalkostnader 
• Ifylld redovisningsblankett av verksamheten 2016 (endast om föreningen beviljats bidrag av nämnden för detta 

år) 

Underskrift 
Att uppgifterna i ansökan jämte bilagor är korrekta intygas. Föreningen förbinder sig att lämna verksamhetsberättelse, 
resultat- och balansräkning och revisionsberättelse för det år föreningen beviljats bidrag. 

Da,nis, 
1,1_ Unde s n ordf81.4attL

,______ 
 Namnförtydligande — 



Verksamhets berättelse KRIS Uppland 2016 

Uppsala 28/8 2017 

Bakgrund 

KRIS Uppland startade april 2015. Vi har idag över 10 st medlemmar som jobbar 
med KRIS Upplands. 

KRIS "Kriminellas Revansch I Samhället" startades som organisation i Stockholm 
för 17 år sedan. Alltsedan har KRIS bedrivit verksamhet för kriminella och 
missbrukare som vill förändra sina liv och bli drogfria och hederliga. 

KRIS som riks organisation har idag 19 lokala föreningar i Sverige och har 
sammanlagt ca 1000 medlemmar. 

KRIS stadgabundna principer är och har alltid varit 

Hederlighet. Drogfrihet. Kamratskap. Solidaritet. 

Efterlevnaden av deviserna är avgörande för KRIS framgång som organisation och 
därmed också för våra medlemmars möjlighet att bryta utanförskap och finna en 
väg tillbaka in i samhället. 

Målgrupp: 

KRIS Uppland är för män och kvinnor, unga som gamla, som är/har varit kriminella 
eller missbrukare , som vill förändra sin livssituation, leva ett drogfritt hederligt liv. Vi 
jobbar även ständigt med unga tjejjer och killar som finns i riskgruppen innan dom 
blivit straffade för att de ska komma på rätt spår och få rätt värderingar. 

Föreningslokal: 

Kris Uppland ligger på Libro Ringväg 31c. Här erbjuder vi en föreningslokal till våra 
medlemmar som är alkohol, drog och brottsfri. Totalförbud gäller mot alla slags 
sinnes förändrande medel, även recept belagda mediciner som påverkar sinnet. 



För att detta ska kunna efterlevas har vi täta regelbundna alkohol/drogkontroller på 
samtliga som vistas i våra lokaler samt deltar i våra aktiviteter. Alkohol/drog 
kontroller görs även från att det kommer personal från Riks KRIS Stockholm med 
sporadiska kontroller av oss alla. Vi kräver nolltolerans. Lokalen är öppen dagligen 
under kontorstid med schema lagda studier och aktiviteter samt är en mötesplats 
med en trygg, hederlig och kamratlig anda. Alla våra verksamheter är förankrade i 
12 stegs filosofin. Dagarna börjar alltid med morgonmöte med bl.a. känslorunda 
angelägenheter samt hur dagen kommer att se ut och avslutas på eftermiddagen 
reflektionsrunda etc. 

Eftersom helger kan vara extra jobbiga att ta sig igenom erbjuder vi aktiviteter och 
umgänge även då. Detta kan inkludera evenemang, jobb, fiske, bio och liknande. 
Vi försöker alltid finnas som extra stöd för de personer som vill ha det dygnet runt. 

Övergripande mål: 

KRIS Uppland arbete syftar till att integrera människor med egen erfarenhet av 
missbruk och kriminalitet tillbaka in i samhället. 

Utbildning: 

Utbildning sker genom studiecirklar, föreläsningar och gruppverksamhet samt 
besök på olika arbetsplatser där man får prova på olika arbetsuppgifter. 

Social träning: 

Vi erbjuder våra medlemmar social färdighetsträning. ADL, allmän daglig livsföring 
såsom vägen till sunda matvanor, fysisk aktivitetsträning mm. 

Arbetsträning: 

Beroende på hur mycket arbetslivserfarenhet man har kommer så bistår vi dem 
individuellt med olika nivåer av arbetsträning, studier för att säkerställa vilken typ av 
arbete, studier som passar in. Därefter slussas de successivt ut i arbetslivet 
alternativt till mer studier. Vi har även en egen del i en spolhall / verkstadsdel för 
fordon där vi utbildar oss själva att rekonda fordon in och utvändigt samt mekaniska 
arbeten på fordon. 

Anstaltsverksamhet: 



Målet för vår anstaltsverksamhet är att vi med hjälp av KRIS Stockholm bildar en 
egen anstalts besöksgrupp för KRIS Uppland som ska få tillstånd med att börja 
besöka alla anstalter och häkten i närliggande regioner. Syftet med besöken är att 
motivera de intagna att förändra sina liv och ge dem trygghet via KRIS i samband 
med frigivning. 

Informationsverksamhet: 

Vi går ut med information om KRIS Uppland genom att vara ute och delta och 
informera på mässor, utställningar mm samt vi har en grupp som föreläser på 
företag, skolor, myndigheter och kommun mm. 

Anhörig: 

För att anhöriga skall orka fortsätta kämpa behöver även de stöd och hjälp i sin 
egen vardag. Anhöriga skall ges större möjlighet till att få dela med sig av det som 
de berörs mest av just nu. Vi vill öppna upp och underlätta för alla anhöriga att få 
prata om det som kan kännas oroligt, hoppfullt, ledsamt, få uttrycka funderingar 
kring sin egen och närståendes framtid eller i nuet. Få sätta ord på det svåra och de 
tabubelagda tankar och känslor som dyker upp i relation till någon som varit 
missbrukare/kriminell. Vi har under 2016 haft egna anhöriggrupper och enskilda 
samtal med medlemmar och anhöriga för att i preventivt syfte undvika våld i 
relationer. 

Avhoppare från extrema organisationer/gäng: 

KRIS Uppland har hittils under 2015 - 2017 hjälpt 9 st personer hoppat av olika 
extrema organisationer/gäng utan att det blivit efterföljder för någon inblandad. 

Tryggare centrum: 

Hösten 2016 fick Kris Uppland uppdrag av Sigtuna kommun att öka tryggheten och 
trivsel i Vallsta Centrum. Vi lyckades stort. Bevis på det är bland annat: Vallsta 
centrum fick ner polis/brandkårs utryckningar med 100%. Från minst en om dagen 
till bara en på över 3 månader. Kris Uppland har för tillfället 25t centrum i Uppland 
under uppstart. 



Skuldsanering: 

Vi har egen skuld sanerare som hjälper alla våra medlemmar som behöver 
ekonomisk rådgivning för skuldsanering. 

Juristhjälp: 

Vi samarbetar med ett flertal advokater med olika specialiteter för rådgivning för 
våra medlemmar. 

Stödboende: 

Vi samarbetar med olika stöd boenden i både Uppsala och resten av landet. 

Målsättning: 

Att komma ut med vårt budskap/värderingar till flera unga. Specifikt Ensam 
kommande unga vuxna där vi vet att drogmissbruk, Jihad resor samt sexualbrott 
mer förekommande än andra i samma ålder 


	4 Beslut om bidrag till KRIS Uppland
	Ansökan om bidrag för år 2018 KRIS Uppland

	4 Förslag till fördelning av föreningsbidrag
	Blad1

	4 2  2136010505-61861-16831-151-27
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7


