upPlat

ÄLDREFÖRVALTNINGEN

Handläggare

Datum

Diarienummer

Karlsson Daniel
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ALN-2016-0103.15

Äldrenämnden

Bidrag till föreningar 2017
Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås besluta
att fördela bidrag till föreningar för år 2017 enligt förvaltningens förslag,
att avge skrivelser med motiveringar till berörda föreningar enligt förvaltningens förslag,
att kräva tillbaka 95 000 kr från Anhörigföreningen på grund av ej genomförd aktivitet
under 2015,
att bordlägga beslut om bidrag 2017 till Gränden, Kungsängsgården samt Anhörigföreningen
till nämndens sammanträde 2016-12-15 och
att uppdra åt förvaltningen att utreda förutsättningarna för att omvandla föreningsbidraget till
Uppsala stadsmission Gränden till ett id&buret offentligt partnerskap (bOP).

Sammanfattning
Totalt omfattar ansökningarna om föreningsbidrag för år 2017 5 420 167 kr.
Äldreförvaltningen föreslår nämnden att avsätta 3 259 000 kr kronor för år 2017 för bidrag till
föreningar, vilket är samma summa som utbetalas i föreningsbidrag år 2016.
Beslut om bidrag till tre föreningar bordläggs till nämnden decembersammanträde. Detta
innebär att 715 000 kr av den avsatta summan fördelas först vid nämndens sammanträde
2016-12-15. Vidare återkrävs 95 000 av det fördelade föreningsbidraget för år 2015 då aktuell
förening ej genomfört en av de aktiviteter man beviljats bidrag för detta år.

Postadress: Uppsala kommun äldreförvaltningen, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: aldreforvaltningen@uppsala.se
www.uppsala.se

Ärendet
Fördelning av föreningsbidrag 2017
Sista ansökningsdag för nämndens bidrag till föreningar var den 31 maj. 19 föreningar har
kommit in med ansökningar till nämnden, varav två föreningar inkommit för sent med sin
ansökan. För att kunna bli beviljad bidrag måste föreningarna uppfylla de kriterier som finns
angivna i nämndens riktlinjer för bidrag till föreningar.
Förvaltningen har upprättat förslag till fördelning av bidrag till föreningar i bilaga 1 utifrån
följande:

• Verksamhetens planerade omfattning
• Uppfyllelse av tidigare aktiviteter man fått bidrag för av nämnden.
• I vilken mån verksamheten utgör ett komplement till nämndens ordinarie verksamhet
och annan ideell verksamhet
• Bidrag ges i enlighet med intentionerna i den lokala överenskommelsen mellan
kommunen och föreningslivet
• Bidrag ges i enlighet med intentionerna i kommunens mål och budget och nämndens
verksamhetsplan
• Bidrag ges inte till professionell verksamhet
• Vid ansökan om lönekostnader görs alltid en avvägning om hela eller del av ansökt
lönekostnad bör självfinansieras eller täckas av ideellt arbete
I bilaga 2 har förvaltningen upprättat förslag till skrivelser till samtliga föreningar som sökt
bidrag för 2017.
Totalt omfattar ansökningarna om bidrag för år 2017 5 420 167 kr. Förvaltningen
rekommenderar nämnden att avsätta 3 259 000 kr kronor för år 2017 för bidrag till föreningar,
vilket är samma summa som budgeterades i föreningsbidrag år 2016.
Ett antal föreningar har även sökt bidrag för år 2018-2019. Förvaltningen rekommenderar
nämnden att inte bevilja bidrag till någon förening för dessa verksamhetsår. Detta innebär att
nämnden kommer att ta ställning till samtliga bidrag för 2018 under nästkommande år.
Återkrav av bidrag och bordläggning av beslut
Förvaltningen har i sin uppföljning av föreningarnas verksamhet uppmärksammat att
Anhörigföreningen ej genomfört planerad aktivitet om rekreationsdagar för anhöriga
(Järlåsadagama) under 2015. För denna aktivitet har föreningen sökt och beviljats 95 000 kr
år 2015. Förvaltningen föreslår därför nämnden att återkräva denna summa från föreningen i
enlighet med nämndens riktlinjer för bidrag. Anhörigföreningen har inkommit med en ny
ansökan om bidrag för verksamhetsåret 2017. För att kunna ta ställning till denna ansökan
anser äldreförvaltningen att ytterligare information om föreningens verksamhet och ekonomi
är nödvändig. Förvaltningen föreslår därför nämnden att bordlägga beslut om denna ansökan
till nämnden decembersammanträde, vilket föreningen också har informerats om.

Förvaltningen har haft en dialog med Diakonistiftelsen Samariterhemmet och Uppsala
stadsmission om verksamheterna på Kungsängsgården och Gränden. Diakonistiftelsen och
Uppsala stadsmission är separata föreningar men med nära samverkan och samarbete, både
ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Vid samtal har framkommit att Uppsala stadsmission
önskar ett i&buret offentligt partnerskap (TOP) med nämnden för verksamheten på
träffpunkten Gränden. Föreningen har ambitionen att utveckla denna verksamhet för att i
högre grad nå den gruppen äldre som är utsatt för ensamhet och psykisk ohälsa. Uppsala
stadsmission har också framfört att föreningen inte kan bedriva en sådan verksamhet med
dagens bidragsfinansiering utan att det i så fall krävs ett större kommunalt stöd och näimare
samverkan mellan nämnden och föreningen.
Förvaltningen föreslår därför nämnden att uppdra till förvaltningen att utreda
förutsättningarna för ett IOP mellan Uppsala stadsmission (träffpunkten Gränden) och
äldrenämnden. En sådan utredning kan baseras på de riktlinjer för IOP som kommunstyrelsen
fattade beslut om den 14 september i år. Ett komplement till utredningen utgör även den
kommande översynen av nämndens träffpunktsverksamhet.
För att möjliggöra för förvaltningen att utreda förutsättningarna för ett IOP mellan nämnden
och Uppsala stadsmission, utifrån de nyligen antagna riktlinjerna, föreslår förvaltningen
nämnden att bordlägga även dessa beslut till nämndens decembersammanträde.
Diakonistiftelsen Samariterhemmet och Uppsala stadsmission har ställt sig positiva till detta.
Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningens förslag till beslut innebär att nämnden år 2017 avsätter 3 259 000 kr kronor i
bidrag till föreningar, vilket är samma summa som utbetalas i föreningsbidrag år 2016.
Förslaget till beslut innebär inga ekonomiska åtaganden för nämnden efter år 2017.
Förslaget till återkrav om 95 000 kr under innevarande år innebär en positiv nettoavvikelse i
förhållande till nämndens budget för föreningsbidragen år 2016.
Jämställdhet
Könsuppdelad statistik samlas in för samtliga föreningar som underlag för
jämställdhetsanalys.

Äldreförvaltningen
Gunn-Henny Dahl
Förvaltningsdirektör
Bilaga T. Förslag på fördelning av äldrenämndens bidrag till föreningar för 2017
Bilaga 2. Skrivelser till föreningar som ansökt om bidrag

Förening
1 Anhörigföreningen i Uppsala
2 Uppsala stadsmission/Gränden
3 Uppsala kristna råd/ Diakonicentrum
4 Diakonistiftelsen/Kungsängsgården
5 UPS
6 UPS/Träffpunkten Storgatan 11
7 ABF i Uppsala län
8 Uppsala Demensförening
9 Uppsala Rödakorskrets
10 Afasiföreningen i Uppsala län
11 Föreningen FUB-gården/ Tallkrogen
12 SIU
13 ULVIS
14 Vänsam
15 Äldrekontakt
16 Röda korskretsen i Knutby
17 Uppsala läns dövas pensionärsförening
18 Frälsningsarmén
19 Hopp Uppsala

Beslut 2016
100 000
375 000
240 000
240 000
215 500
1 200 000
163 500
21 000
354 000
48 000
0
190 000
71 000
16 000
25 000
0
0
0

Ansökan 2017
120 000
1 100 000
240 000
400 000
220 000
1 300 000
199 000
40 900
455 000
49 000
463 000
290 000
271 517
29 000
25 000
15 000
39 450
60 000
103 300

3 259 000

5 420 167

Kvar att fördela 2016
Totalt

Förslag till Ansökan
beslut 2017 2018

Förslag
till
beslut 2018

235 000
215 500
1 200 000
165 000
21 000
355 000
46 000
0
190 000
71 000
16 000
25 000
2 000
2 500
0
0
715 000
3 259 000

310 000
271 517

15 000

581 517

0
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Anhörigföreningen i Uppsala län

Bidrag till föreningar 2017
Äldreförvaltningen har i sin uppföljning uppmärksammat att Anhörigföreningen ej genomfört
planerad aktivitet om rekreationsdagar för anhöriga (Järlåsadagama) under 2015. För denna
aktivitet har föreningen sökt och beviljats 95 000 kr år 2015. Mot bakgrund av detta har
nämnden beslutat att återkräva denna summa från föreningen i enlighet med nämndens
riktlinjer för bidrag.
Anhörigföreningen har inkommit med en ny ansökan om bidrag för verksamhetsåret 2017.
För att kunna ta ställning till denna ansökan anser nämnden att ytterligare information om
föreningens verksamhet och ekonomi är nödvändig. Nämnden har därför beslutata att
bordlägga beslut om denna ansökan till nämndens decembersammanträde.

Äldrenämnden

Monica Östman
Ordförande

Gunn-Henny Dahl
Förvaltningsdirektör

Postadress: Uppsala kommun, äldrenämnden, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Svartbäcksgatan 44 • Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: aldrenamnden@uppsala.se
www.uppsala.se

Uppsala

ÄLDRENÄMNDEN
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Karlsson Daniel

2016-10-27
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Gränden/Uppsala Stadsmission

Bidrag till föreningar 2017
Äldreförvaltningen har nyligen haft en dialog med Uppsala stadsmission om föreningens
verksamhet och framtida samverkan mellan föreningen och förvaltningen/nämnden. Vid
samtal har framkommit att Uppsala stadsmission önskar ett ideburet offentligt partnerskap
(TOP) med nämnden för verksamheten på nuvarande träffpunkten Gränden.
Uppsala stadsmission har även uttryckt en ambition om att utveckla denna verksamhet för att i
högre grad nå den gruppen äldre som är utsatt för ensamhet och psykisk ohälsa. Uppsala
stadsmission har också framfört att föreningen inte kan bedriva en sådan verksamhet med
dagens bidragsfmansiering utan att det i så fall krävs ett större kommunalt stöd och närmare
samverkan mellan nämnden och föreningen.
Nämnden har därför beslutat att uppdra till förvaltningen att utreda förutsättningarna för ett
IOP mellan Uppsala stadsmission och äldrenämnden. En sådan utredning kan baseras på de
riktlinjer för IOP som kommunstyrelsen fattade beslut om den 14 september i år. Ett
komplement till utredningen utgör även den kommande översynen av nämndens
träffpunktsverksamhet.
För att möjliggöra för förvaltningen att utreda förutsättningarna för ett IOP mellan nämnden
och Uppsala stadsmission, utifrån de nyligen antagna riktlinjerna, har nämnden beslutat att
bordlägga beslutet om bidrag 2017 till nämndens decembersammanträde.
Äldrenämnden

Monica Östman
Ordförande

Gunn-Henny Dahl
Förvaltningsdirektör

Postadress: Uppsala kommun, äldrenämnden, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Svartbäcksgatan 44 • Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: aldrenamnden@uppsala.se
www.uppsala.se
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Karlsson Daniel
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Gränden/Uppsala Stadsmission

Bidrag till föreningar 2017
Äldreförvaltningen har nyligen haft en dialog med Uppsala stadsmission om föreningens
verksamhet och framtida samverkan mellan föreningen och förvaltningen/nämnden. Vid
samtal har framkommit att Uppsala stadsmission önskar ett idapuret offentligt partnerskap
(TOP) med nämnden för verksamheten på nuvarande träffpunkten Gränden.
Uppsala stadsmission har även uttryckt en ambition om att utveckla denna verksamhet för att i
högre grad nå den gruppen äldre som är utsatt för ensamhet och psykisk ohälsa. Uppsala
stadsmission har också framfört att föreningen inte kan bedriva en sådan verksamhet med
dagens bidragsfinansiering utan att det i så fall krävs ett större kommunalt stöd och närmare
samverkan mellan nämnden och föreningen.
Nämnden har därför beslutat att uppdra till förvaltningen att utreda förutsättningarna för ett
IOP mellan Uppsala stadsmission och äldrenämnden. En sådan utredning kan baseras på de
riktlinjer för IOP som kommunstyrelsen fattade beslut om den 14 september i år. Ett
komplement till utredningen utgör även den kommande översynen av nämndens
träffpunktsverksamhet.
För att möjliggöra för förvaltningen att utreda förutsättningarna för ett IOP mellan nämnden
och Uppsala stadsmission, utifrån de nyligen antagna riktlinjerna, har nämnden beslutat att
bordlägga beslutet om bidrag 2017 till nämndens decembersammanträde.
Äldrenämnden

Monica Östman
Ordförande

Gunn-Henny Dahl
Förvaltningsdirektör

Postadress: Uppsala kommun, äldrenämnden, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Svartbäcksgatan 44 'Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: aldrenamnden@uppsala.se
www.uppsala.se
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Karlsson Daniel
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Diakonicentrum

Bidrag till föreningar 2017
Äldrenämnden behandlade vid sammanträdet den 27 oktober 2016 er ansökan om stöd för
verksamhetsåret 2017. Av bifogat underlag framgår vilket ekonomiskt stöd er förening får
2017.
Fördelningen av bidrag till föreningar har gjorts efter följande kriterier:
• Verksamhetens planerade omfattning
• Uppfyllelse av tidigare aktiviteter man fått bidrag för av nämnden.
• I vilken mån verksamheten utgör ett komplement till nämndens ordinarie verksamhet och
annan ideell verksamhet
• Vid ansökan om lönekostnader görs alltid en avvägning om hela eller del av ansökt
lönekostnad bör självfmansieras eller täckas av ideellt arbete
• Bidrag ges i enlighet med bestämmelserna i nämndens riktlinjer för bidrag till föreningar
• Bidrag ges i enlighet med intentionerna i den lokala överenskommelsen mellan
kommunen och föreningslivet
• Bidrag ges i enlighet med intentionerna i kommunens mål och budget och nämndens
verksamhetsplan
• Bidrag ges inte till professionell verksamhet
Nämnden har utifrån ovanstående kriterier beslutat av bevilja större delen av er förenings
ansökan, dock inte den sökta summan för nätverksarbete med andra föreningar som nämnden
anser bör kunna självfinansieras inom er förenings ordinarie verksamhet.
Äldrenämnden

Monica Östman
Ordförande

Gunn-Henny Dahl
Förvaltningsdirektör

Postadress: Uppsala kommun, äldrenämnden, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Svartbäeksgatan 44 • Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: aldrenamnden@uppsala.se
www.uppsala.se
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Diakonstiftelsen Samariterhemmet/
Kungsängsgården

Bidrag till föreningar 2017
Äldrenämnden har vid sitt sammanträde den 27 oktober 2016 beslutat att bordlägga beslut om
bidrag till Kungsängsgården för verksamhetsåret 2017. Beslut kommer att fattas vid
nämndens decembersammanträde. Beslutet bordläggs för att en samlad och samtidig
handläggning ska kunna göras av ansökningarna för både Kungsängsgården och Uppsala
stadsmission/Gränden.
Äldrenämnden

Monica Östman
Ordförande

Gunn-Henny Dahl
Förvaltningsdirektör

Postadress: Uppsala kommun, äldrenämnden, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Svartbäcksgatan 44 • Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: aldrenamnden@uppsala.se
www.uppsala.se

Uppsala

ÄLDRENÄMNDEN
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Karlsson Daniel

2016-10-27

ALN-2016-0103.15

Uppsala pensionärsföreningars
samarbetsråd (UPS)

Bidrag till föreningar 2017
Äldrenämnden behandlade vid sammanträdet den 27 oktober 2016 er ansökan om stöd för
verksamhetsåret 2017. Av bifogat underlag framgår vilket ekonomiskt stöd er förening får
2017.
Fördelningen av bidrag till föreningar har gjorts efter följande kriterier:
• Verksamhetens planerade omfattning
• Uppfyllelse av tidigare aktiviteter man fått bidrag för av nämnden.
• I vilken mån verksamheten utgör ett komplement till nämndens ordinarie verksamhet och
annan ideell verksamhet
• Vid ansökan om lönekostnader görs alltid en avvägning om hela eller del av ansökt
lönekostnad bör självfmansieras eller täckas av ideellt arbete
• Bidrag ges i enlighet med bestämmelserna i nämndens riktlinjer för bidrag till föreningar
• Bidrag ges i enlighet med intentionerna i den lokala överenskommelsen mellan
kommunen och föreningslivet
• Bidrag ges i enlighet med intentionerna i kommunens mål och budget och nämndens
verksamhetsplan
• Bidrag ges inte till professionell verksamhet
Nämnden har utifrån ovanstående kriterier beslutat att bevilja UPS bidrag för huvuddelen av
ansökan.

Äldrenämnden

Monica Östman
Ordförande

Gunn-Henny Dahl
Förvaltningsdirektör

Postadress: Uppsala kommun, äldrenämnden, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Svartbäcksgatan 44 • Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: aldrenamnden@uppsala.se
www.uppsala.se

Uppcyge

ÄLDRENÄMNDEN
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Datum
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Karlsson Daniel

2016-10-27

ALN-2016-0103.15

Uppsala pensionärsföreningars
samarbetsråd (UP S)
Träffpunkten Storgatan 11

Bidrag till föreningar 2017
Äldrenämnden behandlade vid sammanträdet den 27 oktober 2016 er ansökan om stöd för
verksamhetsåret 2017. Av bifogat underlag framgår vilket ekonomiskt stöd er förening får
2017.
Fördelningen av bidrag till föreningar har gjorts efter följande kriterier:
• Verksamhetens planerade omfattning
• Uppfyllelse av tidigare aktiviteter man fått bidrag för av nämnden.
• I vilken mån verksamheten utgör ett komplement till nämndens ordinarie verksamhet och
annan ideell verksamhet
• Vid ansökan om lönekostnader görs alltid en avvägning om hela eller del av ansökt
lönekostnad bör självfinansieras eller täckas av ideellt arbete
• Bidrag ges i enlighet med bestämmelserna i nämndens riktlinjer för bidrag till föreningar
• Bidrag ges i enlighet med intentionerna i den lokala överenskommelsen mellan
kommunen och föreningslivet
• Bidrag ges i enlighet med intentionerna i kommunens mål och budget och nämndens
verksamhetsplan
• Bidrag ges inte till professionell verksamhet
Äldrenämnden har utifrån ovanstående kriterier beslutat att bevilja er förening medel för
större delen av det ni sökt bidrag för.
I beslutet har hänsyn tagits till hur ersättningsnivåerna till kommunens övriga träffpunkter är
utformade.
Äldrenämnden

Monica Östman
Ordförande

Gunn-Henny Dahl
Förvaltningsdirektör

Postadress: Uppsala kommun, äldrenämnden, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: aldrenamnden@uppsala.se
www. upp s al a. se

UPFUlut

ÄLDRENÄMNDEN

Handläggare

Datum

Diarienummer

Karlsson Daniel

2016-10-27

ALN-2016-0103.15

ABF i Uppsala län

Bidrag till föreningar 2017
Äldrenämnden behandlade vid sammanträdet den 27 oktober 2016 er ansökan om stöd för
verksamhetsåret 2017. Av bifogat underlag framgår vilket ekonomiskt stöd er förening får
2017.
Fördelningen av bidrag till föreningar har gjorts efter följande kriterier:
• Verksamhetens planerade omfattning
• Uppfyllelse av tidigare aktiviteter man fått bidrag för av nämnden.
• I vilken mån verksamheten utgör ett komplement till nämndens ordinarie verksamhet och
annan ideell verksamhet
• Vid ansökan om lönekostnader görs alltid en avvägning om hela eller del av ansökt
lönekostnad bör självfmansieras eller täckas av ideellt arbete
• Bidrag ges i enlighet med bestämmelserna i nämndens riktlinjer för bidrag till föreningar
• Bidrag ges i enlighet med intentionerna i den lokala överenskommelsen mellan
kommunen och föreningslivet
• Bidrag ges i enlighet med intentionerna i kommunens mål och budget och nämndens
verksamhetsplan
• Bidrag ges inte till professionell verksamhet

Nämnden har utifrån ovanstående kriterier beslutat att även 2017 delfmansiera större delen av
sökt bidrag för ABF:s integrationsfrämj ande verksamhet för äldre.
Äldrenämnden

Monica Östman
Ordförande

Gurm-Henny Dahl
Förvaltningsdirektör

Postadress: Uppsala kommun, äldrenämnden, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: aldrenamnden@uppsala.se
www.uppsala.se

Uppsala

ÄLDRENÄMNDEN

Handläggare

Datum

Diarienummer

Karlsson Daniel

2016-10-27

ALN-2016-0103.15

Uppsala Demensförening

Bidrag till föreningar 2017
Äldrenämnden behandlade vid sammanträdet den 27 oktober 2016 er ansökan om stöd för
verksamhetsåret 2017. Av bifogat underlag framgår vilket ekonomiskt stöd er förening får
2017.
Fördelningen av bidrag till föreningar har gjorts efter följande kriterier:
• Verksamhetens planerade omfattning
• Uppfyllelse av tidigare aktiviteter man fått bidrag för av nämnden.
• I vilken mån verksamheten utgör ett komplement till nämndens ordinarie verksamhet och
annan ideell verksamhet
• Vid ansökan om lönekostnader görs alltid en avvägning om hela eller del av ansökt
lönekostnad bör självfinansieras eller täckas av ideellt arbete
• Bidrag ges i enlighet med bestämmelserna i nämndens riktlinjer för bidrag till föreningar
• Bidrag ges i enlighet med intentionerna i den lokala överenskommelsen mellan
kommunen och föreningslivet
• Bidrag ges i enlighet med intentionerna i kommunens mål och budget och nämndens
verksamhetsplan
• Bidrag ges inte till professionell verksamhet
Mot bakgrund av det betydande egna kapital som Uppsala Demensförening uppvisar under
2015 har ett visst avdrag gjorts från den totala summa som sökts.
Mellan åren 2008 och 2014 redovisar er förening en ökning av det egna kapitalet motsvarande
100 000 kr. Huvuddelen av föreningens intäkter har under dessa år kommit från
äldrenämnden och annan kommunal nämnd. Äldrenämnden anser därför att hela den
verksamhet som föreningen sökt bidrag för kan finansieras via beviljat bidrag och i övrigt
genom föreningens egna kapital.

Äldrenämnden

Monica Östman
Ordförande

Gunn-Henny Dahl
Förvaltningsdirektör

Postadress: Uppsala kommun, äldrenämnden, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Svartbäcksgatan 44 • Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: aldrenamnden@uppsala.se
www.uppsala.se

Uppsala

ÄLDRENÄMNDEN

Handläggare

Datum

Diarienummer

Karlsson Daniel

2016-10-27

ALN-2016-0103.15

Uppsala Rödakorskrets

Bidrag till föreningar 2017
Äldrenämnden behandlade vid sammanträdet den 27 oktober 2016 er ansökan om stöd för
verksamhetsåret 2017. Av bifogat underlag framgår vilket ekonomiskt stöd er förening får
2017.
Fördelningen av bidrag till föreningar har gjorts efter följande kriterier:
• Verksamhetens planerade omfattning
• Uppfyllelse av tidigare aktiviteter man fatt bidrag för av nämnden.
• I vilken mån verksamheten utgör ett komplement till nämndens ordinarie verksamhet och
annan ideell verksamhet
• Vid ansökan om lönekostnader görs alltid en avvägning om hela eller del av ansökt
lönekostnad bör självfmansieras eller täckas av ideellt arbete
• Bidrag ges i enlighet med bestämmelserna i nämndens riktlinjer för bidrag till föreningar
• Bidrag ges i enlighet med intentionerna i den lokala överenskommelsen mellan
kommunen och föreningslivet
• Bidrag ges i enlighet med intentionerna i kommunens mål och budget och nämndens
verksamhetsplan
• Bidrag ges inte till professionell verksamhet
Nämnden har utifrån ovanstående kriterier beslutat att bevilja er förening bidrag för de
aktiviteter ni sökt bidrag för 2017. Nämnden anser dock att större delen av de
personalkostnader och marknadsföringskostnader er förening sökt bidrag för bör
självfinansieras inom ramen för föreningens ordinarie verksamhet.
Äldrenämnden

Monica Östman
Ordförande

Gunn-Henny Dahl
Förvaltningsdirektör

Postadress: Uppsala kommun, äldrenämnden, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Svartbäcksgatan 44 • Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: aldrenamnden@uppsala.se
www.uppsala.se

Uppsala

ÄLDRENÄMNDEN

Handläggare

Datum

Diarienummer

Karlsson Daniel

2016-10-27

ALN-2016-0103.15

Afasiföreningen i Uppsala län

Bidrag till föreningar 2017
Äldrenämnden behandlade vid sammanträdet den 27 oktober 2016 er ansökan om stöd för
verksamhetsåret 2017. Av bifogat underlag framgår vilket ekonomiskt stöd er förening får
2017.
Fördelningen av bidrag till föreningar har gjorts efter följande kriterier:
• Verksamhetens planerade omfattning
• Uppfyllelse av tidigare aktiviteter man fått bidrag för av nämnden.
• I vilken mån verksamheten utgör ett komplement till nämndens ordinarie verksamhet och
annan ideell verksamhet
• Vid ansökan om lönekostnader görs alltid en avvägning om hela eller del av ansökt
lönekostnad bör självfinansieras eller täckas av ideellt arbete
• Bidrag ges i enlighet med bestämmelserna i nämndens riktlinjer för bidrag till föreningar
• Bidrag ges i enlighet med intentionerna i den lokala överenskommelsen mellan
kommunen och föreningslivet
• Bidrag ges i enlighet med intentionerna i kommunens mål och budget och nämndens
verksamhetsplan
• Bidrag ges inte till professionell verksamhet
Äldrenämnden har utifrån ovanstående kriterier beslutat av bevilja er förenings ansökan i sin
helhet, med undantag för kostnader för inköp av tidningar och kostnader för porto.
Äldrenämnden

Monica Östman
Ordförande

Gunn-Henny Dahl
Förvaltningsdirektör

Postadress: Uppsala kommun, äldrenämnden, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Svartbäckgatan 44 • Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: aldrenamnden@uppsala.se
www.uppsala.se

Uppsala

ÄLDRENÄMNDEN

Handläggare

Datum

Diarienummer

Karlsson Daniel

2016-10-27

ALN-2016-0103.15

Föreningen FUB-gården

Bidrag till föreningar 2017
Äldrenämnden behandlade vid sammanträdet den 27 oktober 2016 er ansökan om stöd för
verksamhetsåret 2017. Ansökan avslås då verksamheten er förening sökt bidrag för inte
bedöms falla under nämndens ansvarsområde.
Äldrenämnden

Monica Östman
Ordförande

Gunn-Henny Dahl
Förvaltningsdirektör

Postadress: Uppsala kommun, äldrenämnden, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: aldrenamnden@uppsala.se
www.uppsala. se

Uppsala
KOMMUN

ÄLDRENÄMNDEN

Handläggare

Datum

Diarienummer

Karlsson Daniel

2016-10-27

ALN-2016-0103.15

Samarbetsorganisationen för invandrare
i Uppsala (SJU)

Bidrag till föreningar 2017
Äldrenämnden behandlade vid sammanträdet den 27 oktober 2016 er ansökan om stöd för
verksamhetsåret 2017. Av bifogat underlag framgår vilket ekonomiskt stöd er förening far
2017.
Fördelningen av bidrag till föreningar har gjorts efter följande kriterier:
• Verksamhetens planerade omfattning
• Uppfyllelse av tidigare aktiviteter man fått bidrag för av nämnden.
• I vilken mån verksamheten utgör ett komplement till nämndens ordinarie verksamhet och
annan ideell verksamhet
• Vid ansökan om lönekostnader görs alltid en avvägning om hela eller del av ansökt
lönekostnad bör självfinansieras eller täckas av ideellt arbete
• Bidrag ges i enlighet med bestämmelserna i nämndens riktlinjer för bidrag till föreningar
• Bidrag ges i enlighet med intentionerna i den lokala överenskommelsen mellan
kommunen och föreningslivet
Bidrag
ges i enlighet med intentionerna i kommunens mål och budget och nämndens
•
verksamhetsplan
• Bidrag ges inte till professionell verksamhet
Äldrenämnden har utifrån ovanstående kriterier beslutat att bevilja er förening bidrag för
större delen av ansökan, men mot bakgrund av projektets omfattning, inte för större delen av
sökta personalkostnader.
Er förening har även sökt bidrag för verksamhetsåret 2018-2019. Äldrenämnden har inte tagit
ställning till er ansökan för detta verksamhetsår. Er ansökan för 2018 kommer att behandlas
under nästkommande år.
Äldrenämnden

Monica Östman
Ordförande

Gunn-Henny Dahl
Förvaltningsdirektör

Postadress: Uppsala kommun, äldrenämnden, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Svartbäcksgatan 44 • Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: aldrenamnden@uppsala.se
www.uppsala.se

Uppsala

ÄLDRENÄMNDEN

Handläggare

Datum

Diarienummer

Karlsson Daniel

2016-10-27

ALN-2016-0103.15

ULVIS

Bidrag till föreningar 2017
Äldrenämnden behandlade vid sammanträdet den 27 oktober 2016 er ansökan om stöd för
verksamhetsåret 2017. Av bifogat underlag framgår vilket ekonomiskt stöd er förening får
2017.
Fördelningen av bidrag till föreningar har gjorts efter följande kriterier:
• Verksamhetens planerade omfattning
• Uppfyllelse av tidigare aktiviteter man fått bidrag för av nämnden.
• I vilken mån verksamheten utgör ett komplement till nämndens ordinarie verksamhet och
annan ideell verksamhet
• Vid ansökan om lönekostnader görs alltid en avvägning om hela eller del av ansökt
lönekostnad bör självfinansieras eller täckas av ideellt arbete
• Bidrag ges i enlighet med bestämmelserna i nämndens riktlinjer för bidrag till föreningar
• Bidrag ges i enlighet med intentionerna i den lokala överenskommelsen mellan
kommunen och föreningslivet
• Bidrag ges i enlighet med intentionerna i kommunens mål och budget och nämndens
verksamhetsplan
• Bidrag ges inte till professionell verksamhet
Äldrenämnden har utifrån ovanstående kriterier beslutat att bevilja er förening bidrag för att
täcka en del av personalkostnaderna i projektet. Mot bakgrund av projektets omfattning anser
dock nämnden att en stor del av dessa kostnader bör täckas genom självfmansiering eller
ideella insatser.
Er förening har även sökt bidrag för verksamhetsåret 2018-2019. Äldrenämnden har inte tagit
ställning till er ansökan för detta verksamhetsår. Er ansökan för 2018 kommer att behandlas
under nästkommande år.
Äldrenämnden

Monica Östman
Ordförande

Gunn-Henny Dahl
Förvaltningsdirektör

Postadress: Uppsala kommun, äldrenämnden, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: aldrenamnden@uppsala.se
www.uppsala.se

URNOR

ÄLDRENÄMNDEN

Handläggare

Datum

Diarienummer

Karlsson Daniel

2016-10-27

ALN-2016-0103.15

Äldrekontakt

Bidrag till föreningar 2017
Äldrenämnden behandlade vid sammanträdet den 27 oktober 2016 er ansökan om stöd för
verksamhetsåret 2017. Av bifogat underlag framgår vilket ekonomiskt stöd er förening får
2017.
Fördelningen av bidrag till föreningar har gjorts efter följande kriterier:
• Verksamhetens planerade omfattning
• Uppfyllelse av tidigare aktiviteter man fått bidrag för av nämnden.
• I vilken mån verksamheten utgör ett komplement till nämndens ordinarie verksamhet och
annan ideell verksamhet
Vid
ansökan om lönekostnader görs alltid en avvägning om hela eller del av ansökt
•
lönekostnad bör självfinansieras eller täckas av ideellt arbete
• Bidrag ges i enlighet med bestämmelserna i nämndens riktlinjer för bidrag till föreningar
• Bidrag ges i enlighet med intentionerna i den lokala överenskommelsen mellan
kommunen och föreningslivet
• Bidrag ges i enlighet med intentionerna i kommunens mål och budget och nämndens
verksamhetsplan
Bidrag
ges inte till professionell verksamhet
•
Äldrenämnden har utifrån ovanstående kriterier beslutat att bevilja er förenings ansökan i sin
helhet.
Äldrenämnden

Monica Östman

Ordförande

Gunn-Henny Dahl
Förvaltningsdirektör

Postadress: Uppsala kommun, äldrenämnden, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: aldrenamnden@uppsala.se
www.uppsala.se

upP,f3if

ÄLDRENÄMNDEN

Handläggare

Datum

Diarienummer

Karlsson Daniel

2016-10-27

ALN-2016-0103.15

Röda korskretsen i Knutby

Bidrag till föreningar 2017
Äldrenämnden behandlade vid sammanträdet den 27 oktober 2016 er ansökan om stöd för
verksamhetsåret 2017. Av bifogat underlag framgår vilket ekonomiskt stöd er förening får
2017.
Fördelningen av bidrag till föreningar har gjorts efter följande kriterier:
• Verksamhetens planerade omfattning
• Uppfyllelse av tidigare aktiviteter man fått bidrag för av nämnden.
• I vilken mån verksamheten utgör ett komplement till nämndens ordinarie verksamhet och
annan ideell verksamhet
• Vid ansökan om lönekostnader görs alltid en avvägning om hela eller del av ansökt
lönekostnad bör självfinansieras eller täckas av ideellt arbete
• Bidrag ges i enlighet med bestämmelserna i nämndens riktlinjer för bidrag till föreningar
• Bidrag ges i enlighet med intentionerna i den lokala överenskommelsen mellan
kommunen och föreningslivet
• Bidrag ges i enlighet med intentionerna i kommunens mål och budget och nämndens
verksamhetsplan
• Bidrag ges inte till professionell verksamhet
Äldrenämnden har beslutat att bevilja bidrag till rese- och lokalkostnader. Nämnden anser
dock inte att matvaror är en kostnad som är bör bidragsfmansieras.
Er förening har även sökt bidrag för verksamhetsåret 2018-2019. Äldrenämnden har inte tagit
ställning till er ansökan för detta verksamhetsår. Er ansökan för 2018 kommer att behandlas
under nästkommande år.
Äldrenämnden

Monica Östman
Ordförande

Gunn-Henny Dahl
Förvaltningsdirektör

Postadress: Uppsala kommun, äldrenämnden, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Svartbäcksgatan 44 • Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: aldrenamnden@uppsala.se
www.uppsala.se

LOW»

ÄLDRENÄMNDEN

Handläggare

Datum

Diarienummer

Karlsson Daniel

2016-10-27

ALN-2016-0103.15

Uppsala läns Dövas Pensionärsförening

Bidrag till föreningar 2017
Äldrenämnden behandlade vid sammanträdet den 27 oktober 2016 er ansökan om stöd för
verksamhetsåret 2017. Av bifogat underlag framgår vilket ekonomiskt stöd er förening får
2017.
Fördelningen av bidrag till föreningar har gjorts efter följande kriterier:
• Verksamhetens planerade omfattning
• Uppfyllelse av tidigare aktiviteter man fått bidrag för av nämnden.
• I vilken mån verksamheten utgör ett komplement till nämndens ordinarie verksamhet och
annan ideell verksamhet
• Vid ansökan om lönekostnader görs alltid en avvägning om hela eller del av ansökt
lönekostnad bör självfinansieras eller täckas av ideellt arbete
• Bidrag ges i enlighet med bestämmelserna i nämndens riktlinjer för bidrag till föreningar
• Bidrag ges i enlighet med intentionerna i den lokala överenskommelsen mellan
kommunen och föreningslivet
• Bidrag ges i enlighet med intentionerna i kommunens mål och budget och nämndens
verksamhetsplan
• Bidrag ges inte till professionell verksamhet
Uppsala läns Dövas Pensionärsförening har tidigare sökt och beviljats äldrenämndens bidrag
till pensionärsföreningar (pensionärsbidrag). Pensionärsbidraget ges till föreningens olika
aktiviteter och baseras på aktiviteternas frekvens och antal deltagare. Äldrenämnden anser
därför att er förenings aktiviteter redan stöds genom äldrenämndens bidrag till
pensionärsföreningar.
Mot bakgrund av detta har äldrenämnden beslutat att endast bevilja er ett mindre bidrag till er
förenings informations- och opinionsbildande arbete, däremot inte till er förenings övriga
medlemsaktiviteter.
Äldrenämnden

Monica Östinan
Ordförande

Gunn-Henny Dahl
Förvaltningsdirektör

Postadress: Uppsala kommun, äldrenämnden, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Svartbäeksgatan 44- Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: aldrenamnden@uppsala.se
www.uppsala.se

Uppsala
KOMMUN

ÄLDRENÄMNDEN

Handläggare

Datum

Diarienummer

Karlsson Daniel

2016-10-27

ALN-2016-0103.15

Frälsningsarméns sociala arbete i
Uppsala

Bidrag till föreningar 2017
Äldrenämnden behandlade vid sammanträdet den 27 oktober 2016 er ansökan om stöd för
verksamhetsåret 2017. Ansökan avslås då denna inkommit efter ansökningstidens slut.
Äldrenämnden

Monica Östman
Ordförande

Gunn-Henny Dahl
Förvaltningsdirektör

Postadress: Uppsala kommun, äldrenämnden, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Svartbäcksgatan 44 • Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: aldrenamnden@uppsala.se
www.uppsala.se

upilltif

ÄLDRENÄMNDEN

Handläggare

Datum

Diarienummer

Karlsson Daniel

2016-10-27

ALN-2016-0103.15

Hopp Uppsala

Bidrag till föreningar 2017
Äldrenämnden behandlade vid sammanträdet den 27 oktober 2016 er ansökan om stöd för
verksamhetsåret 2017. Ansökan avslås på följande grunder:
•
•

Ansökan har inkommit efter ansökningstidens slut.
Ansökan bedöms inte falla inom äldrenämndens ansvarsområde.

Äldrenämnden

Monica Östman
Ordförande

Gunn-Hermy Dahl
Förvaltningsdirektör

Postadress: Uppsala kommun, äldrenämnden, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Svartbäcksgatan 44 • Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: aldrenamnden@uppsala.se
www.uppsala.se

