
Upliniut ÄLDREFÖRVALTNINGEN 

Handläggare Datum Diarienummer 
Karlsson Daniel 2017-03-30 ALN-2016-0103.15 

Äldrenämnden 

Föreningsbidrag till Kungsängsgården maj-december 2017 

Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslås besluta 

att bevilja Kungängsgården 160 000 kr i bidrag för perioden maj-december 2017. 

Ärendet 
Äldrenämnden beslutade på sitt sammanträde den 12 december 2016 att bevilja 
Diakonistiftelsen Samariterhemmet föreningsbidrag för perioden januari-april 2017 med 
80 000 kronor för boendet Kungsängsgården. Beslut har ej fattats om bidrag till föreningen 
för resterande månader under 2017. 

Äldreförvaltningen föreslår nämnden att bevilja Diakonistiftelsen Samariterhemmet 160 000 
kr för verksamheten på Kungsängsgården under perioden maj-december 2017. Bidraget är 
lika stort som det som getts för perioden januari-april på årsbasis. Från och med 
verksamhetsåret 2018 är intentionen att detta föreningsbidrag avvecklas och medlen istället 
används för att delfinansiera partnerskapsöverenskommelse mellan Diakonistiftelsen och 
äldrenämnden, för målgruppen äldre i upplevd ensamhet och social isolering. 

Ekonomiska konsekvenser 
Bidraget ryms inom ramen för den ordinarie budgeten för nämndens föreningsbidrag. 

Äldreförvaltningen 

Gunn-Henny Dahl 
Förvaltningsdirektör 

Bilaga 1: Ansökan om bidrag till Kungsängsgården (treårsansökan giltig för åren 2015-2017) 
Bilaga 2: Historik Kungsängsgården 

Postadress: Uppsala kommun äldreförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: aldreforvaltningen@uppsala.se  
www.uppsala.se  





Telefon 

018-56 40 08 
Sekreterare 

Elisabeth Grahn 
E-postadress 

elisabeth.grahn@samariterhernmet.se  

Kassör 

Eva Hemryd 
Telefon 

018-56 40 11 eva.hemryd@samariterhemmet.se  
E-postadress 

Bankgiro/plusgirokonto 

Bankgiro 230-0366, plusgiro 8766-8 
Föreningen ansöker om totalt 

1.200.000:- kr 

Telefon dagtid 

018-56 40 03 
Kontaktperson 

Lennart Lindgren 

Totalt 

9 
varav män 

5 
varav kvinnor 

4 

Kontaktperson 

Styrelsen och revisor 
Antal styrelseledamöter (inklusive suppleanter) 

E-postadress Telefon 

018- 10 72 22 

Ansökan avser 

[1] 1 år IE 3 år Ar 1 400.000:- kr Är 2 400.000:- kr År 3 400.000:- kr 

E-postadress 

lennart.lindgren@sammariterhemmet.se  

Ordförande 

Dan Lanneö 

E-postadress 

oskar.wall@se.ey.com  
Telefon 

018-19 42 65 
Revisor 

Oskar Wall, EY AB 

Uppsala 
KOMMUN 

ÄLDRENÄMNDEN 

Ansökan om äldrenämndens bidrag till föreningar 2015  

UPPSALA KO MUN 
ÄLDRENÄMNIDEN 

Ink. 2014 -OS- 30 

Marlon( tt 
A tbil 

Sökande förening/organisation 
Föreningens/organisationens namn 

Diakonistiftelsen Samariterhemmet 
Organisationsnummer 

1 817600-0803 
Besöksadress 

Kungsängsgården, Kungsängstorg 4 
Eventuell c/o adress 

Postadress (om annan än besöksadress) 

Samaritergränd 2 
Postnummer och ort 

753 19 Uppsala 
E-postadress till föreningen Telefon 

Webbadress 

WWW,samariterhemmet.se  

Antal medlemmar bosatta i Uppsala kommun per sista december föregående år 
Totalt varav kvinnor varav män 

50 43 7 

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

1 100% 

Ungefärligt antal volontärer/frivilliganställda i verksamheten 
Totalt varav kvinnor varav män 

6 3 3 

Ansökan bidrag 

Rev, 2014-04-11 
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Andra sökta och beviljade bidrag (från till exempel landstinget, annan kommunal nämnd, 
projektbidrag etc.) för verksamhet som vänder sig till personer över 65 år  
Bidrag fås under innevarande år (kr) från annan kommunal nämnd Bidrag för (typ av verksamhet) 

0. 

Bidrag fås under innevarande år (kr) från annan part 

0:- 

Bidrag för (typ av verksamhet) 

  

- 
Bidrag söks för nästkommande år (kr) från annan kommunal nämnd 

0:- 

Bidrag för (typ av verksamhet) 

Bidrag söks för nästkommande år (kr) från annan part 

0:- 

Bidrag för (tio av verksamhet) 
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Beskrivning och redogörelse av vad ansökta medel ska användas till. 
Ange särskilt vilken målarunn verksamheten vänder sia till 

Ansökan avser verksamhet i äldreboende för personer över 65 år för de tre verksamhetsåren 2015, 2016 
och 2017. 

Diakonstiftelsen Samariterhemmet erbjuder boende i Kungsängsgården i centrala Uppsala för personer 
över 65 år, Av de boende i Kungsängsgården är detta år 3 personer i åldrarna 65-70 år, 16 st 71-80 år, 20 
st 81-90 år och 10 st 91-101 år. 

Det är vår strävan att trygghet, service och omsorg ska vara ledord i verksamheten på Kungsängsgården. 

Medel söks nu för att vi i fortsättningen på heltid under vardagar ska kunna ha en boendesamordnare/ 
värdinna tillgänglig i huset som stöd och hjälp till de äldre som bor där. Genom att egen personal finns 
tillgänglig i huset skapas trygghet och möjligheter att bryta isolering för våra äldre, så att insatser från 
andra samhällsinstanser efterfrågas i mindre utsträckning. 

Boendesamordnaren/värdinnan finns till hands varje vardag som socialt stöd till de boende och deras 
närstående, De boende som inte har hemtjänst får hjälp med praktiska ärenden som t.ex. apoteksinköp, 
post- och bankärenden m. fl. närbutiksärenden samt som stöd och sällskap vid läkarbesök, till 
Samariterhemmets syförening, kyrka och trädgårdskaffe i Samariterhemmets trädgård. Att samordnaren/ 
värdinnetjänsten finns för alla boende i Kungsängsgården bidrar till att de äldre vill bo kvar hemma så 
länge som möjligt. 

Ett husråd med representanter för hyresgästerna från varje våning träffar husets värdinna några gånger 
årligen och tar upp angelägna hyresgäst- och trivselfrågor. Där avhandlas synpunkter och frågor omkring 
aktiviteter i lokalen inomhus eller utomhus. De boende har tillgång till en egen uteplats med flaggstång 
och täppa för plantering av vårlök mm. Denna uteplats används flitigt av de boende sommartid. 

VI söker också medel för de gemensamma lokaler som finns i huset, där det anordnas"olika trivselträffar 
under året. Det fmns ett större sällskapsrum med kök. Sällskapsrummet är inrett med sittgrupper, tv och 
piano. Denna lokal används flitigt av de boende förutom vid husets gemensamma alctivitetema som 
veckovis anordnas av personalen. Det ordnas tisdagskaffen, filmvisningar, gruppgymnastik, traditionella 
årstidssamkväm som t.ex, påsklunch, midsommarfirande och julaktiviteter. Vid prinsessdop, bröllop och 
vissa idrottstävlingar följs dessa föreställningar gemensamt på tv av en festklädd äldregrupp framför ett 
pyntat kaffebord, 
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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 från 
äldrenämnden 

Personalkostnader, boendesamordnare 100 % 
tjänstgöring inklusive sociala kostnader 
445.000:- /år. 

1.335.000:- 900.000:- 

Mottagningsexpedition 40.000:- / år 120.000:- 120.000:- 

Föreningslokal med kök 82.500:- / år 247.500:- 150.000:- 

30.000:- 
Aktivitetsmaterial som blomsterlökar och 
blommor, pynt till festdukning, hobbymaterial 
som t.ex. liusmassa och filmhyror 10.000:- / år. 

30.000:- 

Varav eventuell 
finansiering från 
annan 

435,000:- 

0:- 

0:- 

0:- 

Summa: 1.732.500:- 1.200.000:- 435.000:- 
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Handlingar som ska bifogas med ansökan 
8 Stadgar (endast vid stadgeändringar eller om förening inte sökt bidrag hos nämnden tidigare) 
. Årsmötesprotokorl (från senaste årsmötet) -. ,Z-' 1,. i- c äu l',_ A ,,I,  ?) dt, f-c J.:/.4 el iii 
• Verksamhetsberättelse (från föregående år) I .: .- Y —. r i ....7 i i,. _, _ 1_2 -, .. 1 
• Ekonomisk redovisning (från föregående år) L' ,; ' " '' - ' • '. " - ''---.. - - 
• f 4 f.."--41, 1 cl /3 ss.,,,-,,..e, ,,1,,//„_. ,,,,.„4„ - Revisionsberättelse (från föreoående år) 
. Kopia på hyresavtal vid ansökan om hyres-/lokalkostnader '''''''...?'-'' '.- ' (h.  lie-- ,1-\-; -)-1,;-/-L.-/ - /5,  
ö Ifylld redovisningsblankett av verksamheten 2013 (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 

Namnförtydligande 

Dan Lannerä 
Datum 

2014-05-27 
Underskrift Ordförande 
( ,4 

  





Uppsala 
KOMMUN ÄLDREFÖRVALTNINGEN 

Handläggare Datum Diarienummer 
Daniel Karlsson 2017-04-05 ALN-2016-0103.15 

Bilaga 2. Förtydligande av tidigare bidrag till Diakonistiftelsen 
Samariterhemmet (Kungsängsgården) 

Historisk beskrivning av äldrenämndens stöd till Kungsängsgården 
Kungsängsgården har fått bidrag av äldrenämnden sedan nämnden inrättades år 2003. Innan 
dess fick Kungsängsgården bidrag av Centrala stadens kommundelsnämnd, åtminstone 
tillbaka till år 2000, möjligen ännu tidigare. Storleken på bidraget har under dessa år varierat 
mellan ca 240 000- 280 000 kr per år. 

Åren 2000-2008 söktes och erhålls bidrag för följande (viss variation från år till år): 

• Dagliga besök hos de boende som så önskar 
• Hjälp med tvätt 
• Hämtning av medicin på apoteket 
• Ledsagning till läkarbesök, optiker, tandläkare, hårfrisörska mm 
• Hjälp med bankbesök och bankärenden hemifrån 
• Inköp av livsmedel 
• Praktisk hjälp vid andra privata inköp, såsom klädinköp 
• Gemensamt kaffe i samlingssalen 

År 2009 ändrades ansökan då de olika servicetjänsterna inte beskrevs lika utförligt 
utan bidrag istället söktes som schablon för 60 % tjänst samt för kostnad för 
gemensamhetslokal. Detta hör sannolikt ihop med äldreboendedelagationens 
slutbetänkande under hösten 2008 som bl.a. berörde frågan om trygghetsbostäder. 
Kungsängsgården har från år 2009 framhållit sina planer att utöka verksamheten med 
trygghetsboende och ansökan har allt tydligare tagit foimen av ansökan om bidrag för 
värdinna och gemensamhetslokaler, d v s motsvarande innehåll som ansökan om 
subvention enligt trygghetsbostad. 

Under hösten 2009 antog också äldrenämnden kriterier för subventionering av 
trygghetsbostäder. Diakonstiftelsen Kungängsgården har dock dröjt med ansökan om 
subvention enligt nämndens kriterier tills år 2016. Denna ansökan avslogs av nämnden 
då kriterierna (ska-krav för hissmått) ej uppfylldes. Det fanns även ett antal andra 

Postadress: Uppsala kommun, äldreförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: aldreforvaltningen@uppsala.se  
www.uppsala.se  
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kriterier där oklarheter kvarstod om boendet uppfyllde dessa. I och med att det var 
tydligt att ska-kraven för hissmått inte uppfylldes prövades inte om boendet uppfyllde 
övriga kriterier. 

Varför har nämnden beviljat föreningen bidrag? 
Några utförliga motiveringar till varför nämnden beviljat bidrag till verksamheten har inte 
getts under åren. I underlagen under åren 2003-2012 kan dock följande skäl utläsas: 

• De förebyggande och sociala insatserna på boendet ger förutsättningar för de boende 
att kunna bo kvar i sin invanda miljö. 

• Verksamheten ger ökad trygghet och gemenskap för de boende 
• Verksamheten minskar behovet av insatser från andra aktörer, ex. hemtjänstinsatser 

2012 antog äldrenämnden riktlinjer för föreningsbidragen (tidigare hade sådana inte funnits). 
Riktlinjerna utgörs främst av formella/organisatoriska krav som föreningen/organisationen 
ska uppfylla för att kunna beviljas bidrag. Däremot ges i riktlinjerna ingen vägledning om 
vilken typ av verksamhet som ska stödjas. Riktlinjerna tillämpades för första gången när 
nämnden fördelade sina bidrag 2013 och har fortsatt tillämpats sedan dess (med bara smärre 
revideringar av innehållet i kriterierna). 

Sedan 2013 avger även nämnden motiveringar till samtliga föreningar som ansöker om 
bidrag. Motiveringarna är tänkta att komplettera kriterierna i nämndens riktlinjer och visar 
kortfattat efter vilka kriterier som nämnden fördelat bidragen till de olika föreningarna. 
Fördelningen av nämndens bidrag har gjorts utifrån en samlad bedömning av dessa kriterier 
och det är inte alltid att någon annan mer specifik motivering har getts till föreningen. 

Kriterierna har utökats något sedan 2013, och bestod vid senaste ansökningstillfället av 
följande punkter (utan inbördes rangordning): 

1. Bidrag ges i enlighet med bestämmelserna i nämndens riktlinjer för bidrag till 
föreningar 

2. Bidrag ges inte till professionell verksamhet 
3. Bidrag ges i enlighet med intentionerna i den lokala överenskommelsen mellan 

kommunen och föreningslivet 
4. Bidrag ges i enlighet med intentionerna i kommunens mål och budget och nämndens 

verksamhetsplan 
5. Bidrag ges utefter i vilken mån verksamheten utgör ett komplement till nämndens 

ordinarie verksamhet och annan ideell verksamhet 
6. Bidrag ges utefter verksamhetens planerade omfattning 
7. Bidrag ges utefter uppfyllelse av tidigare aktiviteter man fått bidrag för av nämnden. 
8. Vid ansökan om lönekostnader görs alltid en avvägning om hela eller del av ansökt 

lönekostnad bör självfinansieras eller täckas av ideellt arbete 



Som motivering från nämnden till att bevilja ansökan under åren 2013-2016 har ingen 
särskild motivering getts, annat än att verksamheten är betydelsefull för de boende på 
Kungängsgården. 

Fråga för nämnden att ta ställning till 
Nämnden har som ovan redovisats fastslagit kriterier för subventionering av 
trygghetsbostäder i form av stöd till värdinna och gemensamhetslokaler. Kungsängsgården 
som tillhandahåller bostäder på den ordinarie bostadsmarknaden för äldre beviljas fortfarande 
stöd i form av föreningsbidrag. Den fråga som uppstår är därför om föreningsbidraget även 
fortsatt, trots regelverket kring subventionering av trygghetsbostäder, ska användas för att 
stödja värdinna och gemensamhetslokaler på Kungsängsgården. Det innebär i så fall att stöd 
kan sökas för värdinna och gemensamhetslokaler, i äldrebostäder på den ordinarie 
bostadsmarknaden, utifrån två olika kommunala stöd/subventioner. 

3 (3) 




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

