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) r 'KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG 

Handläggare Datum Diarienummer 
Karlsson Daniel 2013-11-27 ALN-2013-0198.15 

Äldrenämnden 

Äldrenämndens bidrag till föreningar 2014 

Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslås besluta 

att fördela 2014 samt del av 2015 och 2016 års bidrag t i l l föreningar enligt kontorets förslag 
och 

att avge skrivelser med motiveringar t i l l berörda föreningar enligt kontorets förslag. 

Sammanfattning 
Inför 2014 har 17 föreningar ansökt om äldrenämndens bidrag t i l l föreningar. Totalt omfattar 
ansökningarna för 2014 4 305 278 kr. Budget för äldrenämndens bidrag t i l l föreningar för 
2014 har inte fastställts av nämnden. Kontoret rekommenderar nämnden att avsätta 3 065 000 
kr för äldrenämndens bidrag t i l l föreningar för 2014 vilket är en ökning med 365 000 kr 
jämfört med 2013. Hela ökningen förklaras med en föreslagen ökning av bidraget t i l l 
träffpunkten Storgatan 11. 

Ärendet 
Kontoret har upprättat förslag t i l l fördelning av bidrag ti l l föreningar i bilaga 1. Som underlag 
för kontorets bedömning av fördelningen av bidrag fungerar bilaga 2.1 denna bilaga har varje 
förening bedömts utifrån följande kriterier: 

• Verksamhetens omfattning 
• I vilken mån föreningens verksamhetsområde är prioriterat i nämndens uppdragsplan. 
• Kompletterar nämndens ordinarie verksamhet och annan ideell verksamhet 
• Särskilda skäl som kan påverka bidragstilldelningen. 

Postadress: Uppsala kommun, kontoret för hälsa, vård och omsorg, 753 75 Uppsala 
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En beskrivning av kriterierna ges i bilaga 2. Utifrån dessa kriterier ges sedan en 
sammanfattande bedömning av samtliga föreningar. I bilaga 3 har kontoret upprättat förslag 
t i l l slcrivelser med motiveringar t i l l beslutet om bidragsfördelningen ti l l samtliga föreningar 
som sökt bidrag för 2014. 

Kontoret bedömer att förslaget t i l l beslut ger möjligheter t i l l en viss positiv 
kvalitetsförändring för nämnden och föreningslivet utifrån den totala budgeten och gjorda 
prioriteringar. 

Inför fördelningen av bidrag til l föreningar 2015 avser kontoret att påbörja arbetet med 
jämställdhetsintegrering av bidragsfördelningen genom att begära in könsuppdelad statistik 
från föreningarna. 

Kontoret för hälsa, vård och omsorg 

Inga-Lill Björklund 
Direktör 

Bilaga 1. Förslag på fördelning av äldrenämndens bidrag t i l l föreningar för 2014 
Bilaga 2. Beslutsunderlag för fördelning av bidrag ti l l föreningar för 2014 
Bilaga 3. Skrivelser t i l l föreningar som ansökt om bidrag 



Förening Ansökan 2013 Förslag till be slut 
Verksamhetens 

omfattning 

Prioriterad 
verksamhet enligt 
uppdragsplanen 

Kompletterar övrig 
verksamhet Totalt Övrigt 

1 Anhörigföreninqen i Uppsala 120 000 100 000 1 3 2 6 Lägerveckor i Järlåsa med stor betydelse för en av nämnden prioriterad målgrupp i uppdragsplanen. 
2 Uppsala stadsmission/Gränden 375 000 320 000 2 3 3 8 Träffpunkt med relativt månqa besökare. Verksamhet som är prioriterad i uppdragsplanen. 
3 Uppsala kristna råd/ Diakonicentrum 300 000 235 000 2 2 2 6 Relativt bred verksamhet som är ett komplement till nämndens ordinarie verksamhet. 
4 Diakonistiftelsen/Kunqsänqsqården 300 000 240 000 2 1 1 4 Föreslås ej få medel för fastighetskostnader. 
5 UPS 210 000 150 000 1 1 3 5 Se motivering till förening för ytterligare information. 
6 UPS/Träffpunkten Storgatan 11 1 300 000 1 200 000 3 2 8 Omfattande och personalintensiv verksamhet. Prioriterad i uppdragsplanen. 
7 ABF i Uppsala län 291 600 150 000 2 1 3 6 Verksamhet av medelstor omfattning för en särskild utsatt målgrupp. 
8 Uppsala Demensförening 76 321 65 000 1 1 3 5 Verksamhet av beqränsad omfattninq men av stort värde för en av nämnden viktig målgrupp. 
9 Uppsala Rödakorskrets 317 000 317 000 3 3 8 Bred verksamhet som är ett komplement till nämndens ordinarie verksamhet. 

10 Afasiföreningen i Uppsala län 50 000 34 000 1 1 3 5 Verksamhet av beqränsad omfattninq men av stort värde för en av nämnden prioriterad målqrupp. 
11 Föreningen FUB-gården/ Tallkrogen 290 000 90 000 1 1 3 5 Personalintensiv verksamhet av särskild betydelse för målgruppen. 
12 Vänsam 24 000 24 000 1 1 2 4 Föreslås få ansökan beviljad i sin helhet. 
13 Insamlingsstiftelsen för S:t Lukas 200 000 0 1 1 2 Se motiverinq till föreninq för ytterligare information. 
14 SIU 262 000 140 000 2 1 2 5 Proiekt som är tänkt att fungera som komplement till nämndens ordinarie verksamhet. 
15 Svensk-kurdiska föreningen 20 000 0 1 1 2 Se motiverinq till föreninq för ytterliqare information. 
1B ULVIS 149 357 0 1 1 2 4 Se motiverinq till föreninq för ytterliqare information. 
17 Alborz Kulturförening 20 000 0 1 0 1 2 Se motiverinq till föreninq för ytterliqare information. 

Buffert 0 0 
Totalt 4 305 278 3 065 000 

Bedömningsområden 

Verksamhetens omfattning 
Prioriterad verksamhet 
uppdragsplanen 
Kompletterar övrig verksamhet 

enligt 

Varje förening har tilldelats ett värde mellan 0 och 3 på varje bedömningsområde och en totalpoäng bestående av summan av poängen på alla bedömningsområden. 
Ju högre poäng desto högre bedöms föreningen uppfylla de aktuella bedömningsområdet. För varje förening ges också en kortfattad kommentar kopplat till den samlade bedömningen. 

Verksamhetens omfattning under föregående år och planerad omfattning av föreningens verksamhet under 2014 (avser den verksamhet man söker bidrag för hos äldrenämnden) 

Prioriterad verksamhet enligt uppdragsplanen (inriktningmål, effektmål, indikatorer uppdrag etc.) 

Kompletterar nämndens ordinarie verksamhet och annan ideell verksamhet, bidrar till att nämnden uppfyller sitt samhällsuppdrag 



Förening Beslut 2013 Ansökan 2014 
Förslag till 
beslut 2014 

Ansökan 
2015 

Förslag till 
beslut 2015 

Ansökan 
2016 

Förslag till 
beslut 2016 

1 Anhörigföreningen i Uppsala 90 000 120 000 100 000 
2 Uppsala stadsmission/Gränden 315 000 375 000 320 000 -

3 Uppsala kristna råd/ Diakonicentrum 235 000 300 000 235 000 
4 Diakonistiftelsen/Kungsängsgården 250 000 300 000 240 000 
5 UPS 150 000 210 000 150 000 
6 UPS/Träffpunkten Storgatan 11 835 000 1 300 000 1 200 000 
7 ABF i Uppsala län 150 000 291 600 150 000 
8 Uppsala Demensförening 65 000 76 321 65 000 
9 Uppsala Rödakorskrets 360 000 317 000 317 000 

10 Afasiföreningen i Uppsala län 30 000 50 000 34 000 
11 Föreningen FUB-gården/ Tallkrogen 90 000 290 000 90 000 301 000 90 000 
12 Vänsam 30 000 24 000 24 000 
13 Insamlingsstiftelsen för S:t Lukas 0 200 000 0 
14 SIU 100 000 262 000 140 000 
15 Svensk-kurdiska föreningen 0 20 000 0 20 000 0 20 000 0 
16 ULVIS 0 149 357 0 149 357 0 149 357 0 
17 Alborz Kulturförening 0 20 000 0 

Buffert 0 0 
Totalt 2 700 000 4 305 278 3 065 000 301000 90000 0 0 
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Handläggare 
Karlsson Daniel 

Datum 
2013-11-27 ALN-2013-0198.15 

Diarienummer 

Anhörigföreningen i Uppsala 

Äldrenämndens bidrag till föreningar 2014 

Äldrenämnden behandlade vid sammanträdet den 27 november 2013 er ansökan om stöd för 
verksamhetsåret 2014. Av bifogat protokollsutdrag framgår vilket ekonomiskt stöd er 
förening får 2014. 

Fördelningen av bidrag ti l l föreningar har gjorts efter följande kriterier: 

• Omfattningen av de olika organisationernas verksamhet, exempelvis i form av antal 
deltagande personer, öppettider och tillfällen för aktiviteter. 

• I vilken grad föreningens verksamhet kompletterar nämndens ordinarie verksamhet 
och annan ideell verksamhet. 

• I vilken mån föreningens verksamhetsområde är prioriterat i nämndens uppdragsplan. 
• Särskilda skäl som kan påverka bidrags tilldelningen. 

Nämnden anser att er förenings verksamhet är av särskild betydelse för en av nämnden 
prioriterad målgrupp. Anhörigvård är även ett verksamhetsområde som är särskilt 
prioriterat i nämndens uppdragsplan. Äldrenämnden har därför beslutat att bevilja er 
förening bidrag för anordnande av Järlåsaveckorna även under 2014 och att bevilja en del 
av det sökta bidraget för Diakonihelgen. 

Äldrenämnden 

Ebba Busch Thor Annie Arkebäck-Morén 
Ordförande Sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, äldrenämnden, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 87 00 (växel) • Fax: 018-727 87 10 

E-post: aldrenamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se 
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Handläggare 
Karlsson Daniel 2013-11-27 

Datum Diarienummer 
ALN-2013-0198.15 

Uppsala stadsmission/Gränden 

Äldrenämndens bidrag till föreningar 2014 

Äldrenämnden behandlade vid sammanträdet den 27 november 2013 er ansökan om stöd för 
verksamhetsåret 2014. Av bifogat protokollsutdrag framgår vilket ekonomiskt stöd er 
förening får 2014. 

Fördelningen av bidrag t i l l föreningar har gjorts efter följande kriterier: 

• Omfattningen av de olika organisationernas verksamhet, exempelvis i form av antal 
deltagande personer, öppettider och tillfällen för aktiviteter. 

• I vilken grad föreningens verksamhet kompletterar nämndens ordinarie verksamhet 
och annan ideell verksamhet. 

• I vilken mån föreningens verksamhetsområde är prioriterat i nämndens uppdragsplan. 
• Särskilda skäl som kan påverka bidragstilldelningen. 

Äldrenämnden anser att verksamheten på Gränden i hög grad kompletterar nämndens 
ordinarie verksamhet. Träffpunkts verksamheten är även ett verksamhetsområde som är 
särskilt prioriterat i nämndens uppdragsplan. Mot bakgrund av detta beviljas er förening ett 
något högre bidragsbelopp 2014 jämfört med innevarande år. 

Äldrenämnden 

Ebba Busch Thor Annie Arkebäck-Morén 
Ordförande Sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, äldrenämnden, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 87 00 (växel) • Fax: 018-727 87 10 

E-post: aldrenamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se 
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Uppsala 

A L D R E N Ä M N D E N 

Handläggare 
Karlsson Daniel 

Datum 
2013-11-27 

Diarienummer 
ALN-2013-0198.15 

Uppsala kristna råd/ Diakonicentrum 

Äldrenämndens bidrag till föreningar 2014 

Äldrenämnden behandlade vid sammanträdet den 27 november 2013 er ansökan om stöd för 
verksamhetsåret 2014. Av bifogat protokollsutdrag framgår vilket ekonomiskt stöd er 
förening får 2014. 

Fördelningen av bidrag ti l l föreningar har gjorts efter följande kriterier: 

• Omfattningen av de olika organisationernas verksamhet, exempelvis i form av antal 
deltagande personer, öppettider och tillfällen för aktiviteter. 

• I vilken grad föreningens verksamhet kompletterar nämndens ordinarie verksamhet 
och annan ideell verksamhet. 

• I vilken mån föreningens verksamhetsområde är prioriterat i nämndens uppdragsplan. 
• Särskilda skäl som kan påverka bidragstilldelningen. 

Äldrenämnden anser att er förening uppfyller de tre första av ovanstående kriterier i relativt 
hög utsträckning och gör samma bedömning av er förenings verksamhet i bidragstilldelningen 
som föregående år. Mot bakgrund av detta har nämnden beslutat av bevilja er förening samma 
bidragssumma för 2014 som för innevarande år. 

Äldrenämnden 

Ebba Busch Thor Annie Arkebäck-Morén 
Ordförande Sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, äldrenämnden, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 87 00 (växel) • Fax: 018-727 87 10 

E-post: aldrenamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se 
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Handläggare 
Karlsson Daniel 

Datum 
2013-11-27 

Diarienummer 
ALN-2013-0198.15 

Diakonistiftelsen S amariterhemmet/ 
Kungsängsgården 

Äldrenämndens bidrag till föreningar 2014 

Äldrenämnden behandlade vid sammanträdet den 27 november 2013 er ansökan om stöd för 
verksamhetsåret 2014. Av bifogat protokollsutdrag framgår vilket ekonomiskt stöd er 
förening får 2014. 

Fördelningen av bidrag t i l l föreningar har gjorts efter följande kriterier: 

• Omfattningen av de olika organisationernas verksamhet, exempelvis i form av antal 
deltagande personer, öppettider och tillfällen för aktiviteter. 

• I vilken grad föreningens verksamhet kompletterar nämndens ordinarie verksamhet 
och annan ideell verksamhet. 

• I vilken mån föreningens verksamhetsområde är prioriterat i nämndens uppdragsplan. 
• Särskilda skäl som kan påverka bidragstilldelningen. 

Äldrenämnden har beslutat att bevilja Kungsängsgården medel för värdinna för 2014, dock 
inte för de fastighetskostnader som föreningen sökt bidrag för. 

Äldrenämnden 

Ebba Busch Thor Annie Arkebäck-Morén 
Ordförande Sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, äldrenämnden, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 87 00 (växel) • Fax: 018-727 87 10 

E-post: aldrenamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se 
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Handläggare 
Karlsson Daniel 

Datum 
2013-11-27 

Diarienummer 
ALN-2013-0198.15 

Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd 
(UPS) 

Äldrenämndens bidrag till föreningar 2014 

Äldrenämnden behandlade vid sammanträdet den 27 november 2013 er ansökan om stöd för 
verksamhetsåret 2014. Av bifogat protokollsutdrag framgår vilket ekonomiskt stöd er 
förening får 2014. 

Fördelningen av bidrag t i l l föreningar har gjorts efter följande kriterier: 

• Omfattningen av de olika organisationernas verksamhet, exempelvis i form av antal 
deltagande personer, öppettider och tillfällen för aktiviteter. 

• I vilken grad föreningens verksamhet kompletterar nämndens ordinarie verksamhet 
och annan ideell verksamhet. 

• I vilken mån föreningens verksamhetsområde är prioriterat i nämndens uppdragsplan. 
• Särskilda skäl som kan påverka bidragstilldelningen. 

Äldrenämnden anser att UPS i hög grad kompletterar nämndens ordinarie verksamhet och har 
en viktig roll som samordnande part mellan nämnden och pensionärsföreningarna. Att 
nämnden beviljar UPS ett lägre bidrag för 2014 än det man sökt beror på att UPS år 2012 
uppvisade ett eget kapital på 270 000 kr. I fördelningen av bidrag för 2014 har nämnden haft 
utgångspunkten att bidraget tillsammans med det egna kapitalet ska finansiera UPS kostnader 
för 2014. 

Äldrenämnden 

Ebba Busch Thor Annie Arkebäck-Morén 
Ordförande Sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, äldrenämnden, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 87 00 (växel) • Fax: 018-727 87 10 

E-post: aldrenamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se 
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* "KOMMUN A L D R E N Ä M N D E N 

Handläggare 
Karlsson Daniel 

Datum 
2013-11-27 

Diarienummer 
ALN-2013-0198.15 

UPS/Träffpunkten Storgatan 11 

Äldrenämndens bidrag till föreningar 2014 

Äldrenämnden behandlade vid sammanträdet den 27 november 2013 er ansökan om stöd för 
verksamhetsåret 2014. Av bifogat protokollsutdrag framgår vilket ekonomiskt stöd er 
förening får 2014. 

Fördelningen av bidrag t i l l föreningar har gjorts efter följande kriterier: 

• Omfattningen av de olika organisationernas verksamhet, exempelvis i form av antal 
deltagande personer, öppettider och tillfällen för aktiviteter. 

• I vilken grad föreningens verksamhet kompletterar nämndens ordinarie verksamhet 
och annan ideell verksamhet. 

• I vilken mån föreningens verksamhetsområde är prioriterat i nämndens uppdragsplan. 
• Särskilda skäl som kan påverka bidragstilldelningen. 

Verksamheten på Storgatan 11 uppvisade per 30 september 2012 ett eget kapital på 784 000 
kr. I fördelningen av bidrag för 2013 beviljade därför nämnden UPS en betydligt mindre 
bidragssumma än den man sökt med motiveringen att bidraget tillsammans med det egna 
kapitalet skulle användas för att finansiera träffpunktens verksamhetskostnader för 2013. 

I ansökan för verksamheten 2014 har UPS i den ekonomiska redovisningen per 30 september 
2013 redovisat en prognos för helåret 2013 som innebär att större delen av det egna kapitalet 
kommer att vara förbrukat innan årets slut. Mot bakgrund av detta har äldrenämnden beslutat 
att kraftigt öka det tilldelade bidraget till träffpunkten för 2014. 

Äldrenämnden anser att träffpunktsverksamheten på Storgatan 11 är av betydande omfattning 
och ledande i kommunen när det gäller kunskapsgivande aktiviteter. I fördelningen av 
bidraget til l träffpunkten 2014 har hänsyn tagits t i l l hur ersättningen ti l l kommunens övriga 
träffpunkter är utformade. 

Äldrenämnden 

Ebba Busch Thor Annie Arkebäck-Morén 
Ordförande Sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, äldrenämnden, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 87 00 (växel) • Fax: 018-727 87 10 

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



Uppsala 
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Handläggare 
Karlsson Daniel 

Datum 
2013-11-27 

Diarienummer 
ALN-2013-0198.15 

ABF i Uppsala län 

Äldrenämndens bidrag till föreningar 2014 

Äldrenämnden behandlade vid sammanträdet den 27 november 2013 er ansökan om stöd för 
verksamhetsåret 2014. Av bifogat protokollsutdrag framgår vilket ekonomiskt stöd er 
förening får 2014. 

Fördelningen av bidrag ti l l föreningar har gjorts efter följande kriterier: 

• Omfattningen av de olika organisationernas verksamhet, exempelvis i form av antal 
deltagande personer, öppettider och tillfällen för aktiviteter. 

• I vilken grad föreningens verksamhet kompletterar nämndens ordinarie verksamhet 
och annan ideell verksamhet. 

• I vilken mån föreningens verksamhetsområde är prioriterat i nämndens uppdragsplan. 
• Särskilda skäl som kan påverka bidragstilldelningen. 

ABF i Uppsala län tilldelades för verksamhetsåret 2013 ett högre bidrag än för 2012. Bidraget 
avser integrationsverksamhet för äldre personer. Äldrenämnden gör samma bedömning av 
verksamheten inför nästkommande år i bidragsfördelningen och har därför beslutat att bevilja 
föreningen ett lika stort bidrag för 2014 som för 2013. 

Äldrenämnden 

Ebba Busch Thor Annie Arkebäck-Morén 
Ordförande Sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, äldrenämnden, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 87 00 (växel) • Fax: 018-727 87 10 

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



(2) 
Uppsala 

• ^ • K O M M U N Ä L D R E N Ä M N D E N 

Handläggare 
Karlsson Daniel 2013-11-27 

Datum Diarienummer 
ALN-2013-0198.15 

Uppsala Demensförening 

Äldrenämndens bidrag till föreningar 2014 

Äldrenämnden behandlade vid sammanträdet den 27 november 2013 er ansökan om stöd för 
verksamhetsåret 2014. Av bifogat protokollsutdrag framgår vilket ekonomiskt stöd er 
förening får 2014. 

Fördelningen av bidrag ti l l föreningar har gjorts efter följande kriterier: 

• Omfattningen av de olika organisationernas verksamhet, exempelvis i form av antal 
deltagande personer, öppettider och tillfällen för aktiviteter. 

• I vilken grad föreningens verksamhet kompletterar nämndens ordinarie verksamhet 
och annan ideell verksamhet. 

• I vilken mån föreningens verksamhetsområde är prioriterat i nämndens uppdragsplan. 
• Särskilda skäl som kan påverka bidragstilldelningen. 

Av ovanstående kriterier anser nämnden att er förening har en viktig uppgift i att komplettera 
nämndens ordinarie verksamhet och att verksamheten är särskilt viktig för den aktuella 
målgruppen. Nämnden har utefter detta beslutat att tilldela er förening större delen av den 
sökta bidragssumman, vilket innebär samma belopp som föregående år. 

Äldrenämnden 

Ebba Busch Thor Annie Arkebäck-Morén 
Ordförande Sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, äldrenämnden, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 87 00 (växel) • Fax: 018-727 87 10 

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



Uppsala 
A L D R E N Ä M N D E N 

Handläggare 
Karlsson Daniel 

Datum 
2013-11-27 

Diarienummer 
ALN-2013-0198.15 

Uppsala Rödakorskrets 

Äldrenämndens bidrag till föreningar 2014 

Äldrenämnden behandlade vid sammanträdet den 27 november 2013 er ansökan om stöd för 
verksamhetsåret 2014. Av bifogat protokollsutdrag framgår vilket ekonomiskt stöd er 
förening får 2014. 

Fördelningen av bidrag t i l l föreningar har gjorts efter följande kriterier: 

• Omfattningen av de olika organisationernas verksamhet, exempelvis i form av antal 
deltagande personer, öppettider och tillfällen för aktiviteter. 

• I vilken grad föreningens verksamhet kompletterar nämndens ordinarie verksamhet 
och annan ideell verksamhet. 

• I vilken mån föreningens verksamhetsområde är prioriterat i nämndens uppdragsplan. 
• Särskilda skäl som kan påverka bidragstilldelningen. 

Äldrenämnden anser att er förenings verksamhet är av betydande omfattning och ett viktigt 
komplement t i l l nämndens ordinarie verksamhet. Nämnden har därför beslutat att bevilja er 
förening hela den ansökta bidragssumman för 2014. 

Äldrenämnden 

Ebba Busch Thor Annie Arkebäck-Morén 
Ordförande Sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, äldrenämnden, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 87 00 (växel) • Fax: 018-727 87 10 

E-post: aldrenamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se 
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Handläggare 
Karlsson Daniel 

Datum 
2013-11-27 

Diarienummer 
ALN-2013-0198.15 

Afasiföreningen i Uppsala län 

Äldrenämndens bidrag till föreningar 2014 

Äldrenämnden behandlade vid sammanträdet den 27 november 2013 er ansökan om stöd för 
verksamhetsåret 2014. Av bifogat protokollsutdrag framgår vilket ekonomiskt stöd er 
förening får 2014. 

Fördelningen av bidrag ti l l föreningar har gjorts efter följande kriterier: 

• Omfattningen av de olika organisationernas verksamhet, exempelvis i form av antal 
deltagande personer, öppettider och tillfällen för aktiviteter. 

• I vilken grad föreningens verksamhet kompletterar nämndens ordinarie verksamhet 
och annan ideell verksamhet. 

• I vilken mån föreningens verksamhetsområde är prioriterat i nämndens uppdragsplan. 
• Särskilda skäl som kan påverka bidragstilldelningen. 

Äldrenämnden anser att er förenings verksamhet är av relativt begränsad omfattning men att 
PPR-verksamheten är ett viktigt komplement til l nämndens ordinarie verksamhet och särskilt 
viktig för den aktuella målgruppen. Äldrenämnden har därför beslutat att även för 2014 
bevilja er förening bidrag för värdinnan på PPR, hyra samt inköp av tidningar och porto. 
Ti l l detta tillkommer en mindre summa för delfinansiering av utbildning i Lexia eller 
logopedassistans. 

Äldrenämnden 

Ebba Busch Thor Annie Arkebäck-Morén 
Ordförande Sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, äldrenämnden, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 87 00 (växel) • Fax: 018-727 87 10 

E-post: aldrenamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se 
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Handläggare 
Karlsson Daniel 

Datum 
2013-11-27 

Diarienummer 
ALN-2013-0198.15 

Föreningen FUB-gården/Tallkrogen 

Äldrenämndens bidrag till föreningar 2014 

Äldrenämnden behandlade vid sammanträdet den 27 november 2013 er ansökan om stöd för 
verksamhetsåret 2014. Av bifogat protokollsutdrag framgår vilket ekonomiskt stöd er 
förening får 2014. 

Fördelningen av bidrag ti l l föreningar har gjorts efter följande kriterier: 

• Omfattningen av de olika organisationernas verksamhet, exempelvis i form av antal 
deltagande personer, öppettider och tillfällen för aktiviteter. 

• I vilken grad föreningens verksamhet kompletterar nämndens ordinarie verksamhet 
och annan ideell verksamhet. 

• I vilken mån föreningens verksamhetsområde är prioriterat i nämndens uppdragsplan. 
• Särskilda skäl som kan påverka bidrags tilldelningen. 

Äldrenämnden anser att den verksamhet er förening har sökt bidrag för är av relativt 
begränsad omfattning men att den är av särskild betydelse för den aktuella målgruppen och 
kan ses som ett viktigt komplement til l nämndens ordinarie verksamhet. Mot bakgrund av 
detta har nämnden beslutat ätt bevilja er förening bidrag för hälften av den lägerverksamhet ni 
sökt bidrag för, d v s motsvarande lägerverksamhet för fem personer 2014 och 2015. 

Äldrenämnden 

Ebba Busch Thor Annie Arkebäck-Morén 
Ordförande Sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, äldrenämnden, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 87 00 (växel) • Fax: 018-727 87 10 

E-post: aldrenamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se 
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Handläggare 
Karlsson Daniel 

Datum 
2013-11-27 

Diarienummer 
ALN-2013-0198.15 

Vänsam 

Äldrenämndens bidrag till föreningar 2014 

Äldrenämnden behandlade vid sammanträdet den 27 november 2013 er ansökan om stöd för 
verksamhetsåret 2014. Av bifogat protokollsutdrag framgår vilket ekonomiskt stöd er 
förening får 2014. 

Fördelningen av bidrag ti l l föreningar har gjorts efter följande kriterier: 

• Omfattningen av de olika organisationernas verksamhet, exempelvis i form av antal 
deltagande personer, öppettider och tillfällen för aktiviteter. 

• I vilken grad föreningens verksamhet kompletterar nämndens ordinarie verksamhet 
och annan ideell verksamhet. 

• I vilken mån föreningens verksamhetsområde är prioriterat i nämndens uppdragsplan. 
• Särskilda skäl som kan påverka bidragstilldelningen. 

Äldrenämnden har utefter ovanstående kriterier beslutat att bevilja er förenings ansökan i sin 
helhet. 

Äldrenämnden 

Ebba Busch Thor Annie Arkebäck-Morén 
Ordförande Sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, äldrenämnden, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 87 00 (växel) • Fax: 018-727 87 10 

E-post: aldrenamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se 
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Handläggare 
Karlsson Daniel 2013-11-27 

Datum 
ALN-2013-0198.15 
Diarienummer 

Insamlingsstiftelsen för S:t Lukas i Uppsala 

Äldrenämndens bidrag till föreningar 2014 

Äldrenämnden behandlade vid sammanträdet den 27 november 2013 er ansökan om stöd för 
verksamhetsåret 2014. Ansökan avslås med följande motivering: 

Äldrenämndens bidrag ti l l föreningar har som huvudsyfte att stödja ideell verksamhet inom 
nämndens ansvarsområde som fungerar som komplement til l nämndens ordinarie verksamhet. 
Äldrenämnden anser därför inte att subventionering av psykoterapeutiska samtal av 
professionell personal faller inom bidragsgivningens huvudsyfte. Att ge bidrag t i l l en 
samtalsmottagning via en stiftelse skulle också betyda att nämnden otillbörligt gynnar en 
särskilt aktör på en konkurrensutsatt marknad och därmed handlar i strid mot principen om 
konkurrensneutralitet. 

Äldrenämnden 

Ebba Busch Thor Annie Arkebäck-Morén 
Ordförande Sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, äldrenämnden, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 87 00 (växel) • Fax: 018-727 87 10 

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



Uppsala 
• "KOMMUN Ä L D R E N Ä M N D E N 

Handläggare 
Karlsson Daniel 

Datum 
2013-11-27 

Diarienummer 
ALN-2013-0198.15 

Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i 
Uppsala (SIU) 

Äldrenämndens bidrag till föreningar 2014 

Äldrenämnden behandlade vid sammanträdet den 27 november 2013 er ansökan om stöd för 
verksamhetsåret 2014. Av bifogat protokollsutdrag framgår vilket ekonomiskt stöd er 
förening får 2014. 

Fördelningen av bidrag t i l l föreningar har gjorts efter följande kriterier: 

• Omfattningen av de olika organisationernas verksamhet, exempelvis i form av antal 
deltagande personer, öppettider och tillfällen för aktiviteter. 

• I vilken grad föreningens verksamhet kompletterar nämndens ordinarie verksamhet 
och annan ideell verksamhet. 

• I vilken mån föreningens verksamhetsområde är prioriterat i nämndens uppdragsplan. 
• Särskilda skäl som kan påverka bidragstilldelningen. 

2013 tilldelades SIU 100 000 kr för förberedelse för projektet "För bättre liv på äldre dagar". 
För projektets fortsättning under 2014 beviljas er förening ett större bidrag, dock inte hela den 
ansökta bidragssumman. 

Äldrenämnden 

Ebba Busch Thor Annie Arkebäck-Morén 
Ordförande Sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, äldrenämnden, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 87 00 (växel) • Fax: 018-727 87 10 

E-post: aldrenamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se 
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Uppsala 
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Handläggare 
Karlsson Daniel 2013-11-27 

Datum Diarienummer 
ALN-2013-0198.15 

Svensk-kurdiska föreningen 

Äldrenämndens bidrag till föreningar 2014 

Äldrenämnden behandlade vid sammanträdet den 27 november 2013 er ansökan om stöd för 
verksamhetsåret 2014. Ansökan avslås med följande motivering: 

Äldrenämndens bidrag ti l l föreningar har som huvudsyfte att stödja ideell verksamhet inom 
nämndens ansvarsområde som fungerar som komplement till nämndens ordinarie verksamhet. 
Bidrag t i l l etniska föreningar ges av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och er 
förenings verksamhet bedöms därför inte ligga inom äldrenämndens ansvarsområde. 

Pensionärsföreningar kan däremot ansökan om pensionärsbidrag hos äldrenämnden. Ansökan 
om pensionärsbidrag görs senast den 31 mars. För att kunna söka detta bidrag behöver ni 
starta en självständig pensionärsförening för er äldreverksamhet. 

Äldrenämnden 

Ebba Busch Thor Annie Arkebäck-Morén 
Ordförande Sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, äldrenämnden, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 87 00 (växel) • Fax: 018-727 87 10 

E-post: aldrenamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se 
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Uppsala 
^ "KOMMUN Ä L D R E N Ä M N D E N 

Handläggare 
Karlsson Daniel 2013-11-27 

Datum Diarienummer 
ALN-2013-0198.15 

Unga lär vuxna Internet på deras eget språk 
(ULVIS) 

Äldrenämndens bidrag till föreningar 2014 

Äldrenämnden behandlade vid sammanträdet den 27 november 2013 er ansökan om stöd för 
verksamhetsåret 2014. 

Fördelningen av bidrag ti l l föreningar har gjorts efter följande kriterier: 

• Omfattningen av de olika organisationernas verksamhet, exempelvis i form av antal 
deltagande personer, öppettider och tillfällen för aktiviteter. 

• I vilken grad föreningens verksamhet kompletterar nämndens ordinarie verksamhet 
och annan ideell verksamhet. 

• I vilken mån föreningens verksamhetsområde är prioriterat i nämndens uppdragsplan. 
• Särskilda skäl som kan påverka bidragstilldelningen. 

Mot bakgrund av ovanstående kriterier har äldrenämnden valt att inte prioritera er förening i 
bidragstilldelningen för 2014. Er ansökan för 2014 avslås därmed men ansökan kommer att 
prövas på nytt i bidragstilldelningen för 2015 och 2016. 

Äldrenämnden 

Ebba Busch Thor Annie Arkebäck-Morén 
Ordförande Sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, äldrenämnden, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 87 00 (växel) • Fax: 018-727 87 10 

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



Uppsala 
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Handläggare 
Karlsson Daniel 

Datum 

2013-11-27 
Diarienummer 
ALN-2013-0198.15 

Alborz Kulturförening 

Äldrenämndens bidrag till föreningar 2014 

Äldrenämnden behandlade vid sammanträdet den 27 november 2013 er ansökan om stöd för 
verksamhetsåret 2014. Ansökan avslås med följande motivering: 

Äldrenämndens bidrag t i l l föreningar har som huvudsyfte att stödja ideell verksamhet inom 
nämndens ansvarsområde som fungerar som komplement t i l l nämndens ordinarie verksamhet. 
Bidrag t i l l etniska föreningar ges av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och er 
förenings verksamhet bedöms därför inte ligga inom äldrenämndens ansvarsområde. 

Pensionärsföreningar kan däremot ansökan om pensionärsbidrag hos äldrenämnden. Ansökan 
om pensionärsbidrag görs senast den 31 mars. För att kunna söka detta bidrag behöver ni 
starta en självständig pensionärsförening för er äldreverksamhet. 

Äldrenämnden 

Ebba Busch Thor Annie Arkebäck-Morén 
Ordförande Sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, äldrenämnden, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 87 00 (växel) • Fax: 018-727 87 10 

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


