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Bidrag angående Frälsningsarméns sociala arbete för år 2015 
 
 
Förslag till beslut 
Individ och familjenämnden beslutar att godkänna Frälsningsarméns 
redogörelse för nysatsningen med inriktning på barn och ungdomar samt 
avslår ansökan om fortsatt bidrag. 
 
Ärendebeskrivning 
Frälsningsarmén söker 2015 bidrag med totalt 500 000 kr fördelat på 250 000 
kr till den sociala hjälpverksamheten i Gemenskapscentret och 250 000 kr till 
projektet Ungdomsteamet.  
 
Frälsningsarmén har under många år uppburit verksamhetsstöd i form av 
föreningsbidrag från Individ och familjenämnden för att driva 
Gemenskapscenter för svaga grupper i samhället. Efter revidering av 
nämndens riktlinjer för föreningsstöd 2013 är inte Frälsningsarmén berättigad 
till föreningsstöd utifrån att organisationen inte uppfyller kraven på att ha en 
styrelse som är vald av medlemmarna och inte genomför några årsmöten. 
 
Frälsningsarmén sökte inför 2014 medel för att fortsätta driva Gemenskaps-
center. Individ och familjenämnden beslutade i november 2013 att bevilja 
Frälsningsarmén 250 000 kr i form av en direktupphandling och att medlen 
ska rikta sig till en nysatsning på barn och ungdomar (2013/907-IFN-700). 
 
Enligt den överenskommelse som gjordes mellan nämnden och 
Frälsningsarmén skulle insatser riktas mot målgruppen barn och unga från 10 
års ålder med ett särskilt fokus gentemot barn och ungdomar i riskzon för att 
hamna i missbruk, kriminalitet och utanförskap.  
 
Frälsningsarmén startade i augusti 2014 ett ungdomsteam. Två personer har 
anställts för att jobba med satsningen på barn och ungdomar. En samverkan 
har kommit till stånd med bland annat Bäckbyskolan och Familjecentrum på 
Bäckby. Ungdomsteamet har 2-3 dagar i veckan varit på Bäckbyskolan där 
samverkan kring ungdomar skett, bland annat på raster men även på 
lektioner. En samverkan har inletts med fotbollsföreningen Juventus FF i 
syfte att bidra till att start upp ett ungdomslag och att erbjuda personlig 
utveckling. Genom satsningen har nya deltagare tillkommit i 
Frälsningsarméns grupper på Gemenskapscenter. Verksamhetens tonårsträffar 
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har utökats från varannan till varje fredag.  
 
Förvaltningen bedömer liksom tidigare att Frälsningsarméns verksamhet 
utgör ett starkt komplement till flera av nämndens verksamhetsområden. 
Verksamheten erbjuder en bredd och mångfald av aktiviteter och stöd till 
personer med bl a social problematik. Frälsningsarmén redogör i sin ansökan 
om bidrag för 2015 om hur arbetet med barn- och ungdomssatsningen 
kommit i gång och utvecklas. Förvaltningen konstaterar vid uppföljande 
besök i verksamheten under hösten att ungdomssatsningen med bl a 
Ungdomsteamet har kommit i gång som tänkt. Enligt vad förvaltningen erfar 
kommer Frälsningsarmén fortsätta projektet med en satsning på barn och 
ungdomar under en flerårsperiod. Frälsningsarmén bedöms dock inte vara 
berättigad till föreningsstöd enligt nämnder riktlinjer. Det bidrag som trots 
detta beviljades i form av en direktupphandling till Frälsningsarmén 2014 
motiverades av att det skulle ge Frälsningsarmén en möjlighet att komma 
igång med en nysatsning på barn och ungdomar. 
 
 
Bilagor 
Individ- och familjenämnden AU 5 februari 2015 (2015-02-05) 
Ansökan om bidrag angående Frälsningsarméns sociala arbete för år 2015 
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