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Generellt har 2018 varit ett år för RFSU Uppsala som har inneburit expandering i form av fler erhållna 

bidrag, högre målsättningar och fler projekt. Den totala summan intäkter är ca 222 700 kronor högre 

än föregående år. Bidraget från Folkhälsomyndigheten (FHM) genom Landstinget är snarlik från förra 

året och utgör således inte skillnaden. Från 2017 fortlöpte projektet ”Regionsprojektet”, till mitten av 

2018, vilket innebär att även medel från 2017 överfördes till 2018 för projektkostnaderna. Utöver 

detta har nya bidrag inkommit och dessa står Smittskyddsenheten för och har bidragit till två nya 

projekt under 2018. Medel för projekt gällande tidiga insatser för asylsökande (TIA) har erhållits 

under året och på grund av krock med pågående projekt som finansierats med medel från 

Smittskyddsenheten och Folkhälsomyndigheten har TIA-medel överförts till 2019, vilket korrelerar 

med påbörjandet av projektet. Till skillnad från tidigare år har vi 2018 sökt mer pengar från RFSU 

Förbundets prontopott, detta beror på kostnader från styrelsens verksamhet.  

 

Samhällskommunikatörerna är ett projekt som finansierats av pengar från Smittskyddsenheten och 

är ett projekt som även avslutades under året. Vidare har Smittskyddsenheten också finansierat 

projektet Lättare Svenska, medan FHM likt tidigare år finansierat Lättare Svenska samt 

basverksamheten (även kallad informatörsverksamheten).  

 

Verksamheten under året har expanderat. Fler projekt innebär fler pass att boka och att fler 

informatörer går ut på uppdrag för RFSU Uppsala. Med denna ökande kapacitet har även vissa poster 

ökat i kostnad. Detta gäller dels materialinköp av olika slag, såsom kontorsmaterial, material för 

föreläsningar samt matkostnader vid träffar. Matkostnader har även ökat under 2018 efter beslut om 

att förse närvarande under styrelsemöten med mat under ett avsatt belopp.  

 

Till skillnad från tidigare år finansierar FHM bidrag 2018 inte kostnader såsom mobiltelefon, 

bankkostnader och kopiering. Vidare finansieras enbart 28 % av den totala lokalkostnaden av 

erhållna bidrag från FHM, vilket tidigare år varit av större andel. Anledningen grundar sig i att årets 

resultat för projekten (basverksamheten och Lättare Svenska) annars överskridit den totala summan 

bidrag som föreningen erhållit från FHM. Detta betyder att 72 % av lokalkostnaderna, 

mobiltelefonkostnader, bankkostnader samt kopiering finansierats av lokalföreningens pengar. 

Styrelsen har även som tidigare nämnt bekostat ytterligare verksamhet i form av föreläsningsserie 

samt ett event i oktober. Dessa utgifter samt utlägg för kick-off inom styrelsen har RFSU Uppsala till 

stor del fått monetärt stöd av RFSU Förbundet, från prontopotten.  

 

RFSU Uppsala årsbokslut resulterar i – 25 393 kronor och en buffert som sjunker från 208 605 kronor 

till 183 213 kronor 2018. Summan kvarvarande medel som överförs till 2019 och som kräver 

utredning om dessa kan användas till andra projekt eller delar av verksamheten är sammanlagt 39 

541 kronor, utbetalda av Smittskyddsenheten. Kvarvarande medel från Uppsala kommun från 2017 

avsatta att användas till projektet Lättare Svenska under 2018 uppgick till 57 530 kronor varav 45 962 

kronor överfördes vidare till 2019. De förutbetalda intäkter som föreningen har vid årets slut uppgår 

till 283 385 kronor som, utöver erhållna TIA-medel, är bidrag från Smittskyddsenheten för 

basverksamheten och Lättare Svenska och uppgår till 146 570 kronor.  


