
n sa KOMMUN ÄLDREFÖRVALTNINGEN 

Handläggare 	 Datum 	 Diarienummer 
Karlsson Daniel 	 2015-08-25 	ALN-2015-0137.15 

Äldrenämnden 

Bidrag till föreningar 2016 
Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslås besluta 

att fördela bidrag till föreningar för år 2016 enligt förvaltningens förslag, 

att avge skrivelser med motiveringar till berörda föreningar enligt förvaltningens förslag, 
och 

att uppdra åt förvaltningen att under våren 2016 i samråd med föreningslivet utarbeta 
principer för bidragsgivningen. 

Sammanfattning 
Totalt omfattar ansökningarna om bidrag för år 2016 5 683 347 kr. Förvaltningen föreslår 
nämnden att avsätta 3 259 000 kr kronor för år 2016 för bidrag till föreningar, vilket är samma 
summa som utbetalas i föreningsbidrag år 2015. 

Ett antal föreningar har även sökt bidrag för år 2017. Förvaltningen rekommenderar nämnden 
att inte bevilja bidrag till någon förening för detta verksamhetsår. Det innebär att nämnden 
kommer att ta ställning till samtliga bidrag för verksamhetsåret 2017 under nästkommande år. 

Ärendet 
Sista ansökningsdag för nämndens bidrag till föreningar var den 31 maj. 18 föreningar har 
kommit in med ansökningar till nämnden. 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. 
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• 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 
verks amhetsplan 

• Bidrag ges inte till professionell verksamhet 
• Verksamheten ska vara tillgänglig för alla äldre inom den aktuella målgruppen som 

vill delta 
• Vid ansökan om lönekostnader görs alltid en avvägning om hela eller del av ansökt 

lönekostnad bör självfinansieras eller täckas av ideellt arbete 
• Studieförbundsverksamhet ska i huvudsak finansieras inom studieförbundens 

ordinarie verksamhet. Undantag kan gälla avgränsade aktiviteter/projekt som vänder 
sig direkt till någon av nämndens målgrupper 

I bilaga 2 har förvaltningen upprättat förslag till skrivelser till samtliga föreningar som sökt 
bidrag för 2016. 

Föredragning 
Totalt omfattar ansökningarna om bidrag för år 2016 5 683 347 kr. Förvaltningen 
rekommenderar nämnden att avsätta 3 259 000 kr kronor för år 2016 för bidrag till föreningar, 
vilket är samma summa som utbetalas i föreningsbidrag år 2015. 

Ett antal föreningar har även sökt bidrag för år 2017. Förvaltningen rekommenderar nämnden 
att inte bevilja bidrag till någon förening för detta verksamhetsår. Detta innebär att nämnden 
kommer att ta ställning till samtliga bidrag för 2017 under nästkommande år. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut innebär att nämnden år 2016 avsätter 3 259 000 kr kronor i 
bidrag till föreningar, vilket är samma summa som utbetalas i föreningsbidrag år 2015. 
Förslaget till beslut innebär inga ekonomiska åtaganden för nämnden efter år 2016. 

Jämställdhet 
Könsuppdelad statistik samlas in för samtliga föreningar som underlag för 
j ämställdhets analys. 

Äldreförvaltningen 

Gunn-Henny Dahl 
T.f. förvaltningsdirektör 

Bilaga 1. Förslag på fördelning av äldrenämndens bidrag till föreningar för 2016 
Bilaga 2. Skrivelser till föreningar som ansökt om bidrag 



Förening Beslut 2015 Ansökan 2016 
Förslag till 
beslut 2016 

Ansökan 
2017 

Förslag 	till 
beslut 2017 

1 Anhörigföreningen i Uppsala 120 000 100 000 100 000 
2 Uppsala stadsmission/Gränden 375 000 900 000 375 000 
3 Uppsala kristna råd/ Diakonicentrum 240 000 240 000 240 000 
4 Diakonistiftelsen/Kungsängsgården 240 000 400 000 120 000 400 000 
5 UPS 197 000 231 000 215 500 
6 UPS/Träffpunkten Storgatan 11 1 200 000 1 320 000 1 200 000 
7 ABF i Uppsala län 160 000 257 000 163 500 
8 Uppsala Demensförening 15 000 _ 89 275 21 000 89 275 
9 Uppsala Rödakorskrets 325 000 494 000 354 000 

10 Afasiföreningen i Uppsala län 46 000 48 000 48 000 
11 Föreningen FUB-gården/ Tallkrogen 80 000 439 000 0 463 000 
12 SIU 190 000 246 000 190 000 325 000 
13 ULVIS 71 000 448 072 71 000 
14 Vänsam 0 36 000 16 000 
15 Insamlingsstiftelsen för S:t Lukas 0 110 000 0 
16 Äldrekontakt 0 25 000 25 000 
17 Upplands Idrottsförbund 0 290 000 0 
18 Röda korskretsen i Knutby 0 10 000 0 

Buffert 0 0 120 000 
Totalt 3 259 000 5 683 347 3 259 000 1 277 275 0 



P KOMMUN ÄLDRENÄMNDEN 

Handläggare 	 Datum 	 Diarienummer 
Karlsson Daniel 	 2015-10-22 	ALN-2015-0137.15 

Anhörigföreningen i Uppsala län 

Bidrag till föreningar 2016 

Äldrenämnden behandlade vid sammanträdet den 22 oktober 2015 er ansökan om stöd för 
verksamhetsåret 2016. Av bifogat underlag framgår vilket ekonomiskt stöd er förening får 
2016. 

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 
• 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 
• Verksamheten ska vara tillgänglig för alla äldre inom den aktuella målgruppen som vill 

delta 
• Vid ansökan om lönekostnader görs alltid en avvägning om hela eller del av ansökt 

lönekostnad bör självfinansieras eller täckas av ideellt arbete 
• Studieförbundsverksamhet ska i huvudsak finansieras inom studieförbundens ordinarie 

verksamhet. Undantag kan gälla avgränsade aktiviteter/projekt som vänder sig direkt till 
någon av nämndens målgrupper 

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

Äldrenämnden 

Monica Östman 	 Annie Arkebäck-Moren 
Ordförande 	 Sekreterare 
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pp3a - ~im ÄLDRENÄMNDEN 

Handläggare 	 Datum 	 Diarienummer 
Karlsson Daniel 	 2015-10-22 	ALN-2015-0137.15 

Gränden/Uppsala Stadsmission 

Bidrag till föreningar 2016 
Äldrenämnden behandlade vid sammanträdet den 22 oktober 2015 er ansökan om stöd för 
verksamhetsåret 2016. Av bifogat underlag framgår vilket ekonomiskt stöd er förening får 
2016. 

• 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 
• Verksamheten ska vara tillgänglig för alla äldre inom den aktuella målgruppen som vill 

delta 
• Vid ansökan om lönekostnader görs alltid en avvägning om hela eller del av ansökt 

lönekostnad bör självfinansieras eller täckas av ideellt arbete 
• Studieförbundsverksamhet ska i huvudsak finansieras inom studieförbundens ordinarie 

verksamhet. Undantag kan gälla avgränsade aktiviteter/projekt som vänder sig direkt till 
någon av nämndens målgrupper 

Äldrenämnden har utifrån ovanstående kriterier beslutat att bevilja er förening bidrag för 
lokalkostnad och en mindre del av personalkostnaden för träffpunkten. 

Äldrenämnden 

Monica Östman 	 Annie Arkebäck-Morai 
Ordförande 	 Sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, äldrenämnden, 753 75 Uppsala 
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3ala ~UH ÄLDRENÄMNDEN 

Handläggare 	 Datum 	 Diarienummer 
Karlsson Daniel 	 2015-10-22 	ALN-2015-0137.15 

Diakonicentrum 

Bidrag till föreningar 2016 

Äldrenämnden behandlade vid sammanträdet den 22 oktober 2015 er ansökan om stöd för 
verksamhetsåret 2016. Av bifogat underlag framgår vilket ekonomiskt stöd er förening får 
2016. 

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 
• 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 
• Verksamheten ska vara tillgänglig för alla äldre inom den aktuella målgruppen som vill 

delta 
• Vid ansökan om lönekostnader görs alltid en avvägning om hela eller del av ansökt 

lönekostnad bör självfinansieras eller täckas av ideellt arbete 
• Studieförbundsverksamhet ska i huvudsak finansieras inom studieförbundens ordinarie 

verksamhet Undantag kan gälla avgränsade aktiviteter/projekt som vänder sig direkt till 
någon av nämndens målgrupper 

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 	 Annie Arkebäck-Morffi 
Ordförande 	 Sekreterare 

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

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



-KOMMUN 	 ÄLDRENÄMNDEN 

Handläggare 	 Datum 	 Diarienummer 
Karlsson Daniel 	 2015-10-22 	ALN-2015-0137.15 

Diakonstiftelsen Samariterhemmet/ 
Kungsängsgåden 

Bidrag till föreningar 2016 

Äldrenämnden behandlade vid sammanträdet den 22 oktober 2015 er ansökan om stöd för 
verksamhetsåret 2016. Av bifogat underlag framgår vilket ekonomiskt stöd er förening får 
2016. 

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 
• 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 
• Verksamheten ska vara tillgänglig för alla äldre inom den aktuella målgruppen som vill 

delta 
• Vid ansökan om lönekostnader görs alltid en avvägning om hela eller del av ansökt 

lönekostnad bör självfinansieras eller täckas av ideellt arbete 
• Studieförbundsverksamhet ska i huvudsak finansieras inom studieförbundens ordinarie 

verksamhet. Undantag kan gälla avgränsade aktiviteter/projekt som vänder sig direkt till 
någon av nämndens målgmpper 

Äldrenämnden anser inte att verksamheten på Kungsängsgården är att betrakta som tillgänglig 
för alla äldre inom den aktuella målgruppen som vill delta, då den endast vänder sig till de 
boende på Kungsängsgården. Nämnden anser vidare att den verksamhet er förening sökt 
bidrag för främst bör prövas enligt kriterier för fysisk tillgänglighet för av äldrenämnden 
subventionerade trygghetsbostäder. 

Nämnden har därför beslutat att endast bevilja er förening bidrag för första halvåret 2016. 
Äldrenämnden kommer under början av 2016 i samråd med er förening att utreda hur fortsatt 
samverkan mellan nämnden och verksamheten på Kungsängsgården kan utformas. 

Äldrenämnden 

Monica Östman 	 Annie Arkebäck-Moren 
Ordförande 	 Sekreterare 
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uPlatf ÄLDRENÄMNDEN 

Handläggare 	 Datum 	 Diarienummer 
Karlsson Daniel 	 2015-10-22 	ALN-2015-0137.15 

Uppsala pensionärsföreningars 
samarbetsråd (UPS) 

Bidrag till föreningar 2016 

Äldrenämnden behandlade vid sammanträdet den 22 oktober 2015 er ansökan om stöd för 
verksamhetsåret 2016. Av bifogat underlag framgår vilket ekonomiskt stöd er förening får 
2016. 

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 
• 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 
• Verksamheten ska vara tillgänglig för alla äldre inom den aktuella målgruppen som vill 

delta 
• Vid ansökan om lönekostnader görs alltid en avvägning om hela eller del av ansökt 

lönekostnad bör självfinansieras eller täckas av ideellt arbete 
• Studieförbundsverksamhet ska i huvudsak finansieras inom studieförbundens ordinarie 

verksamhet. Undantag kan gälla avgränsade aktiviteter/projekt som vänder sig direkt till 
någon av nämndens målgrupper 

Nämnden har utifrån ovanstående kriterier beslutat att bevilja UPS bidrag för huvuddelen av 
ansökan, med undantag för sökta bidrag för övriga kostnader som nämnden anser bör kunna 
självfinansieras av föreningen. 

Er förening har även ansökt om medel för projekt Minnesforum. Denna delansökan avslås 
med följande motivering: 
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2 (2) 

Projektets syfte är att vara en mötesplats som endast är tillgänglig genom medlemskap. Detta 
strider mot äldrenämndens intentioner om tillgänglighet och syftet med öppna insatser för 
samtliga medborgare över 65 år. Krav på att möta nya behov och göra dem tillgängliga för 
samtliga medborgare finns redan idag på anhörigstödet inom kommunens egen regi. 
Diskretion genom bland annat tysthetslöfte finns också idag inom anhörigstödet. 

Äldrenämnden 

Monica Östman 	 Annie Arkebäck-Moren 
Ordförande 	 Sekreterare 



ppKOMMUN ÄLDRENÄMNDEN 

Handläggare 	 Datum 	 Diarienummer 
Karlsson Daniel 	 2015-10-22 	ALN-2015-0137.15 

Uppsala pensionärsföreningars 
samarbetsråd (UPS) 
Träffpunkten Storgatan 11 

Bidrag till föreningar 2016 

Äldrenämnden behandlade vid sammanträdet den 22 oktober 2015 er ansökan om stöd för 
verksamhetsåret 2016. Av bifogat underlag framgår vilket ekonomiskt stöd er förening får 
2016. 

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 
• 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 
• Verksamheten ska vara tillgänglig för alla äldre inom den aktuella målgruppen som vill 

delta 
• Vid ansökan om lönekostnader görs alltid en avvägning om hela eller del av ansökt 

lönekostnad bör självfinansieras eller täckas av ideellt arbete 
• Studieförbundsverksamhet ska i huvudsak finansieras inom studieförbundens ordinarie 

verksamhet Undantag kan gälla avgränsade aktiviteter/projekt som vänder sig direkt till 
någon av nämndens målgrupper 

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 	 Annie Arkebäck-Mor&I 
Ordförande 	 Sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, äldrenämnden, 753 75 Uppsala 
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«11111UN 	 ÄLDRENÄMNDEN 

Handläggare 	 Datum 	 Diarienummer 
Karlsson Daniel 	 2015-10-22 	ALN-2015-0137.15 

ABF i Uppsala län 

Bidrag till föreningar 2016 

Äldrenämnden behandlade vid sammanträdet den 22 oktober 2015 er ansökan om stöd för 
verksamhetsåret 2016. Av bifogat underlag framgår vilket ekonomiskt stöd er förening får 
2016. 

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 
• 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 
• Verksamheten ska vara tillgänglig för alla äldre inom den aktuella målgruppen som vill 

delta 
• Vid ansökan om lönekostnader görs alltid en avvägning om hela eller del av ansökt 

lönekostnad bör självfinansieras eller täckas av ideellt arbete 
• Studieförbundsverksamhet ska i huvudsak finansieras inom studieförbundens ordinarie 

verksamhet. Undantag kan gälla avgränsade aktiviteter/projekt som vänder sig direkt till 
någon av nämndens målgrupper 

Äldrenämnden anser att de aktiviteter er förening sökt bidrag för kan betraktas som ett 
avgränsat projekt som vänder sig direkt till en av nämndens målgrupper. 

Nämnden har därför utifrån ovanstående kriterier beslutat att även 2016 delfinansiera ABF:s 
integrationsfrämjande verksamhet för äldre. Äldrenämnden anser dock att det är rimligt att 
kostnaderna för projektledare för verksamheten självfinansieras inom ABF:s 
studieförbundsverksamhet. 

Äldrenämnden 

Monica Östman 	 Annie Arkebäck-Moren 
Ordförande 	 Sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, äldrenämnden, 753 75 Uppsala 
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KOMMUN ÄLDRENÄMNDEN 

Handläggare 	 Datum 	 Diarienummer 
Karlsson Daniel 	 2015-10-22 	ALN-2015-0137.15 

Uppsala Demensförening 

Bidrag till föreningar 2016 

Äldrenämnden behandlade vid sammanträdet den 22 oktober 2015 er ansökan om stöd för 
verksamhetsåret 2016. Av bifogat underlag framgår vilket ekonomiskt stöd er förening får 
2016. 

Fördelningen av bidrag till föreningar har gjorts efter följande kriterier: 

• 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 
• Verksamhetens planerade omfattning 
• Bidrag ges i enlighet med intentionerna i kommunens mål och budget och nämndens 

verksamhetsplan 
• Bidrag ges inte till professionell verksamhet 
• Verksamheten ska vara tillgänglig för alla äldre inom den aktuella målgruppen som vill 

delta 
• Vid ansökan om lönekostnader görs alltid en avvägning om hela eller del av ansökt 

lönekostnad bör självfinansieras eller täckas av ideellt arbete 
• Studieförbundsverksamhet ska i huvudsak finansieras inom studieförbundens ordinarie 

verksamhet. Undantag kan gälla avgränsade aktiviteter/projekt som vänder sig direkt till 
någon av nämndens målgrupper 

Mot bakgrund av det betydande egna kapital som Uppsala Demensförening uppvisar under 
2014 har ett större 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. 
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E-post: aldrenamnden@uppsala.se  
www.uppsala.se  



2 (2) 

Er förening har även sökt bidrag för verksamhetsåret 2017. Äldrenämnden har inte tagit 
ställning till er ansökan för detta verksamhetsår. Er ansökan för 2017 kommer att behandlas 
under nästkommande år. 

Äldrenämnden 

Monica Östman 	 Annie Arkebäck-Moren 
Ordförande 	 Sekreterare 



P Aci i  - 
KOMMUN ÄLDRENÄMNDEN 

Handläggare 	 Datum 	 Diarienummer 
Karlsson Daniel 	 2015-10-22 

	
ALN-2015-0137,15 

Uppsala Rödakorskrets 

Bidrag till föreningar 2016 

Äldrenämnden behandlade vid sammanträdet den 22 oktober 2015 er ansökan om stöd för 
verksamhetsåret 2016. Av bifogat underlag framgår vilket ekonomiskt stöd er förening får 
2016. 

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 
• 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 
• Verksamheten ska vara tillgänglig för alla äldre inom den aktuella målgruppen som vill 

delta 
• Vid ansökan om lönekostnader görs alltid en avvägning om hela eller del av ansökt 

lönekostnad bör självfinansieras eller täckas av ideellt arbete 
• Studieförbundsverksamhet ska i huvudsak finansieras inom studieförbundens ordinarie 

verksamhet. Undantag kan gälla avgränsade aktiviteter/projekt som vänder sig direkt till 
någon av nämndens målgrupper 

Nämnden har utifrån ovanstående kriterier beslutat att bevilja er förening bidrag för de 
aktiviteter ni sökt bidrag för 2016. Nämnden anser dock att de personalkostnader och 
marknadsföringskostnader er förening sökt bidrag för bör självfinansieras inom ramen för 
föreningens ordinarie verksamhet. 

Äldrenämnden 

Monica Östman 	 Annie Arkebäck-Morå. 
Ordförande 	 Sekreterare 

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

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



ppsal 
KOMMUN 	 ÄLDRENÄMNDEN 

Handläggare 	 Datum 	 Diarienummer 
Karlsson Daniel 	 2015-10-22 	ALN-2015-0137.15 

Afasiföreningen i Uppsala län 

Bidrag till föreningar 2016 

Äldrenämnden behandlade vid sammanträdet den 22 oktober 2015 er ansökan om stöd för 
verksamhetsåret 2016. Av bifogat underlag framgår vilket ekonomiskt stöd er förening får 
2016. 

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 
• 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 
• Verksamheten ska vara tillgänglig för alla äldre inom den aktuella målgruppen som vill 

delta 
• Vid ansökan om lönekostnader görs alltid en avvägning om hela eller del av ansökt 

lönekostnad bör självfinansieras eller täckas av ideellt arbete 
• Studieförbundsverksamhet ska i huvudsak finansieras inom studieförbundens ordinarie 

verksamhet. Undantag kan gälla avgränsade aktiviteter/projekt som vänder sig direkt till 
någon av nämndens målgrupper 

Äldrenämnden har utifrån ovanstående kriterier beslutat av bevilja er förenings ansökan i sin 
helhet. 

Äldrenämnden 

Monica Östman 	 Annie Arkebäck-Morffi 
Ordförande 	 Sekreterare 

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

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



ppsalla 
KOMMUN 	 ÄLDRENÄMNDEN 

Handläggare 	 Datum 	 Diarienummer 
Karlsson Daniel 	 2015-10-22 	ALN-2015-0137.15 

Föreningen FUB-gården 

Bidrag till föreningar 2016 
Äldrenämnden behandlade vid sammanträdet den 22 oktober 2015 er ansökan om stöd för 
verksamhetsåret 2016. Ansökan avslås då verksamheten er förening sökt bidrag för inte 
bedöms falla under nämndens ansvarsområde. 

Äldrenämnden 

Monica Östman 	 Annie Arkebäck-Morffi 
Ordförande 	 Sekreterare 

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

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



Mcal ÄLDRENÄMNDEN 

Handläggare 	 Datum 	 Diarienummer 
Karlsson Daniel 	 2015-10-22 	ALN-2015-0137.15 

Samarbetsorganisationen för invandrare 
i Uppsala (Sill) 

Bidrag till föreningar 2016 

Äldrenämnden behandlade vid sammanträdet den 22 oktober 2015 er ansökan om stöd för 
verksamhetsåret 2016. Av bifogat underlag framgår vilket ekonomiskt stöd er förening får 
2016. 

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 
• 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 

verks amhetsplan 
• Bidrag ges inte till professionell verksamhet 
• Verksamheten ska vara tillgänglig för alla äldre inom den aktuella målgruppen som vill 

delta 
• Vid ansökan om lönekostnader görs alltid en avvägning om hela eller del av ansökt 

lönekostnad bör självfinansieras eller täckas av ideellt arbete 
• Studieförbundsverksamhet ska i huvudsak finansieras inom studieförbundens ordinarie 

verksamhet. Undantag kan gälla avgränsade aktiviteter/projekt som vänder sig direkt till 
någon av nämndens målgrupper 

Äldrenämnden har utifrån ovanstående kriterier beslutat att bevilja er förening bidrag för 
större delen av ansökan, men mot bakgrund av projektets omfattning, inte för en del av 
kostnaderna för projektkoordinator och projektledare. 

Er förening har även sökt bidrag för verksamhetsåret 2017. Äldrenämnden har inte tagit 
ställning till er ansökan för detta verksamhetsår. Er ansökan för 2017 kommer att behandlas 
under nästkommande år. 

Äldrenämnden 

Monica Östman 	 Annie Arkebäck-Morå. 
Ordförande 	 Sekreterare 

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

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



upPleif, ÄLDRENÄMNDEN 

Handläggare 	 Datum 	 Diarienummer 
Karlsson Daniel 	 2015-10-22 	ALN-2015-0137.15 

ULVIS 

Bidrag till föreningar 2016 

Äldrenämnden behandlade vid sammanträdet den 22 oktober 2015 er ansökan om stöd för 
verksamhetsåret 2016. Av bifogat underlag framgår vilket ekonomiskt stöd er förening får 
2016. 

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 
• 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 
• Verksamheten ska vara tillgänglig för alla äldre inom den aktuella målgruppen som vill 

delta 
• Vid ansökan om lönekostnader görs alltid en avvägning om hela eller del av ansökt 

lönekostnad bör självfinansieras eller täckas av ideellt arbete 
• Studieförbundsverksamhet ska i huvudsak finansieras inom studieförbundens ordinarie 

verksamhet. Undantag kan gälla avgränsade aktiviteter/projekt som vänder sig direkt till 
någon av nämndens målgrupper 

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 självfinansiering eller 
ideella insatser. 

Äldrenämnden 

Monica Östman 	 Annie Arkebäck-Mor6n 
Ordförande 	 Sekreterare 

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

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



nntL  
FKOMMUN ÄLDRENÄMNDEN 

Handläggare 	 Datum 	 Diarienummer 
Karlsson Daniel 	 2015-10-22 	ALN-2015-0137.15 

Vänsam 

Bidrag till föreningar 2016 
Äldrenämnden behandlade vid sammanträdet den 22 oktober 2015 er ansökan om stöd för 
verksamhetsåret 2016. Av bifogat underlag framgår vilket ekonomiskt stöd er förening får 
2016. 

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 
• 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 
• Verksamheten ska vara tillgänglig för alla äldre inom den aktuella målgruppen som vill 

delta 
• Vid ansökan om lönekostnader görs alltid en avvägning om hela eller del av ansökt 

lönekostnad bör självfinansieras eller täckas av ideellt arbete 
• Studieförbundsverksamhet ska i huvudsak finansieras inom studieförbundens ordinarie 

verksamhet. Undantag kan gälla avgränsade aktiviteter/projekt som vänder sig direkt till 
någon av nämndens målgrupper 

Äldrenämnden har utifrån ovanstående kriterier beslutat att bevilja er förening bidrag för 
kulturprogram/kulturtimmar men inte för övriga aktiviteter er förening sökt bidrag för. 

Äldrenämnden 

Monica Östman 	 Annie Arkebäck-Mor6n 
Ordförande 	 Sekreterare 

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

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



uP11,19,3 ÄLDRENÄMNDEN 

Handläggare 	 Datum 	 Diarienummer 
Karlsson Daniel 	 2015-10-22 	ALN-2015-0137.15 

Insamlingsstiftelsen för S:t Lukas i 
Uppsala 

Bidrag till föreningar 2016 
Äldrenämnden behandlade vid sammanträdet den 22 oktober 2015 er ansökan om stöd för 
verksamhetsåret 2016. Ansökan avslås med följande motivering: 

Äldrenämndens bidrag till föreningar har som huvudsyfte att stödja ideell verksamhet inom 
nämndens ansvarsområde som fungerar som komplement till nämndens ordinarie verksamhet. 
Äldrenämnden anser därför inte att subventionering av psykoterapeutiska samtal av 
professionell personal faller inom bidragsgivningens huvudsyfte. 

Monica Östman 	 Annie Arkebäck-MorCn 
Ordförande 	 Sekreterare 

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

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



ppsalL 
KOMMUN 	 ÄLDRENÄMNDEN 

Handläggare 	 Datum 	 Diarienummer 
Karlsson Daniel 	 2015-10-22 	ALN-2015-0137.15 

Äldrekontakt 

Bidrag till föreningar 2016 
Äldrenämnden behandlade vid sammanträdet den 22 oktober 2015 er ansökan om stöd för 
verksamhetsåret 2016. Av bifogat underlag framgår vilket ekonomiskt stöd er förening får 
2016. 

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 
• 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 
• Verksamheten ska vara tillgänglig för alla äldre inom den aktuella målgruppen som vill 

delta 
• Vid ansökan om lönekostnader görs alltid en avvägning om hela eller del av ansökt 

lönekostnad bör självfinansieras eller täckas av ideellt arbete 
• Studieförbundsverksamhet ska i huvudsak finansieras inom studieförbundens ordinarie 

verksamhet. Undantag kan gälla avgränsade aktiviteter/projekt som vänder sig direkt till 
någon av nämndens målgrupper 

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

Äldrenämnden 

Monica Östman 	 Annie Arkebäck-Moren 
Ordförande 	 Sekreterare 

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

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



ÄLDRENÄMNDEN 

Handläggare 	 Datum 	 Diarienummer 
Karlsson Daniel 	 2015-10-22 	ALN-2015-0137.15 

Upplands Idrottsförbund 

Bidrag till föreningar 2016 
Äldrenämnden behandlade vid sammanträdet den 22 oktober 2015 er ansökan om stöd för 
verksamhetsåret 2016. Ansökan avslås med följande motivering: 

Äldrenämndens bidrag till föreningar har som huvudsyfte att stödja ideell verksamhet inom 
nämndens ansvarsområde som fungerar som komplement till nämndens ordinarie verksamhet. 
Nämnden anser att en prova-på verksamhet för äldre kan rymmas inom detta syfte. 
Äldrenämnden är dock inte beredd att från start bidragsfinansiera denna verksamhet i en 
sådan omfattning som efterfrågas. Nämnden ställer sig däremot positiv till att föra en dialog 
med Upplands Idrottsförbund om framtida samverkan för att främja äldres fysiska hälsa. 

Äldrenämnden 

Monica Östman 	 Annie Arkebäck-Moren 
Ordförande 	 Sekreterare 

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

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



Pecauf ÄLDRENÄMNDEN 

Handläggare 	 Datum 	 Diarienummer 
Karlsson Daniel 	 2015-10-22 	ALN-2015-0137.15 

Röda korskretsen i Knutby 

Bidrag till föreningar 2016 
Äldrenämnden behandlade vid sammanträdet den 22 oktober 2015 er ansökan om stöd för 
verksamhetsåret 2016. Ansökan avslås då denna inkommit efter ansökningstidens slut. 

Äldrenämnden 

Monica Östman 	 Annie Arkebäck-Moren 
Ordförande 	 Sekreterare 

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

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