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Postadress: Uppsala kommun, socialförvaltningen, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (Kontaktcenter) 
E-post: socialforvaltningen@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text.Click or tap here to enter text. 

Ansökan om verksamhetsbidrag till Brobygget  

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar 

1. att godkänna att Frälsningsarmén beviljas 270 000 kr i verksamhetsbidrag per år 
under 2022-2024 för verksamheten Brobygget. 

Ärendet 
Frälsningsarmén ansöker om verksamhetsbidrag för att driva verksamheten Brobygget 
under ytterligare tre år. Bidragsansökan avser en del av kostnaden för verksamheten. 
Brobygget driver en uppsökande verksamhet mot en målgrupp för vilka 
socialnämnden och omsorgsnämnden delar ansvaret. Sedan omorganisationen 2015 
har verksamhetsbidraget till Brobygget delats mellan nämnderna. 

Beredning 

Ärendet har beretts i samverkan mellan socialförvaltningen och vård och 
omsorgsförvaltningen.  

Föredragning 

Brobygget är en del av Frälsningsarméns sociala verksamhet i Uppsala. Verksamheten 
startade som ett projekt 1998 med syftet att underlätta utflyttning från Sagahemmet 
till eget boende. Också idag är samarbetet med Sagahemmet en viktig del i 
verksamheten med stöd till hemlösa och uppsökande arbete gentemot de kvinnor som 
sover på härbärget. Verksamheten vänder sig också till en bredare målgrupp med 
personer med psykisk ohälsa som behöver stöd på olika sätt. Hjälp i kontakter med 
myndigheter, hyresvärdar etcetera är en viktig del i arbetet. Brobygget har två 
medarbetare som arbetar uppsökande med hembesök och som finns tillgängliga för 
samtal i Frälsningsarméns lokaler på S:t Persgatan. 
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Kommunens bidrag till Brobygget täcker ungefär hälften av kostnaderna för 
verksamheten. Övriga kostnader täcks av Frälsningsarmén. Frälsningsarmén ansvarar 
för verksamheten och att verksamheten drivs utifrån uppsatta mål. Brobyggets 
verksamhetsberättelse med statistik över insatser under året ska årligen presenteras 
för socialnämnden.   

Bedömning 

Frälsningsarméns verksamhet Brobygget är ett viktigt komplement till det sociala 
arbete som bedrivs inom Uppsala kommun. Socialförvaltningen föreslår att 
frälsningsarmén beviljas 270 000 kr per år under perioden 2022-2024.  

Ekonomiska konsekvenser 

Frälsningsarmén beviljades föregående år 270 000 kr och för år 2022-2024 föreslås 
föreningen beviljas 270 000 kr per år. Bidraget finansieras inom ramen för nämndens 
budget för föreningsbidrag. Kostnaden för bidraget delas mellan socialnämnden och 
omsorgsnämnden.   

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-02 
 Ansökan om föreningsbidrag från Frälsningsarmén  
 Brobyggets verksamhetsberättelse för 2020. 

 

 

Socialförvaltningen 

 

 

Tomas Odin  
Förvaltningsdirektör  
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