
upP49,13, ÄLDREFÖRVALTNINGEN 

Handläggare Datum Diarienummer 
Karlsson Daniel 2017-09-07 ALN-2017-0432.15 

Äldrenämnden 

Bidrag till föreningar 2018 - Anhörigföreningen i Uppsala 

Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslås besluta 

att bevilja Anhörigföreningen i Uppsala 50 000 kr i bidrag för verksamhetsåret 2018. 

Sammanfattning 
Äldrenämnden har vid sammanträdet den 28 september 2017 behandlat samtliga inkomna 
ansökningar om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2018. Anhörigföreningen har ansökt om 
totalt 150 000 kr i bidrag för ADA-helg samt utflykter och andra aktiviteter under 
verksamhetsåret 2018. Äldrenämnden har beslutat att bevilja Anhörigföreningen 50 000 kr i 
bidrag för ADA-helg, däremot inte för övriga delar i ansökan. 

Ärendet 
Anhörigföreningen i Uppsala län är en del av Anhörigas Riksförbund som är en organisation 
som stödjer anhöriga och anhörigvårdare. Anhörigföreningen erbjuder avlastning i form av 
rekreation och utflykter till anhöriga och samverkar med kommunens Anhörigcentrum. 
Anhörigföreningen har ansökt om totalt 150 000 kr i bidrag för ADA-helg (rekreation för 
anhöriga på hotell Duvan) samt utflykter och andra aktiviteter under verksamhetsåret 2018. 

Äldrenämnden har vid sammanträdet den 28 september 2017 behandlat samtliga inkomna 
ansökningar om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2018. Några föreningar har även ansökt 
om bidrag för verksamhetsåren 2019 och 2020. 

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 

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

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



• 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 Anhörigföreningen bidrag 
för ADA-helg, däremot inte för övriga delar i ansökan. 

Ekonomiska konsekvenser 
Bidraget ryms inom budgeten för föreningsbidrag. Budgeten för föreningsbidrag (exklusive 
bidrag till pensionärsföreningar samt bidrag/stöd inom ramen för IOP) föreslås omfatta 
2 644 000 kr 2018 jämfört med 3 259 000 kr 2017. Minskningen förklaras av en omfördelning 
av medel på 615 000 kr från budgeten för föreningsbidrag till budget för id&buret offentligt 
partnerskap (TOP). 

Könskonsekvensbeskrivning 
Förslaget till beslut innebär att det ideella arbetet inom anhörigstöd stöttas. Eftersom en 
majoritet av anhörigstödet utförs av kvinnor kan stödet möjliggöra en avlastning för kvinnor i 
sitt anhörigstöd. Förslaget till beslut adresserar dock inte den strukturella ojämställdheten i 
anhörigstödet, som utförs av kvinnor i betydligt högre utsträckning än av män. 

Konsekvenser för tillgänglighet 
Förslaget till beslut bedöms inte innebära några konsekvenser för tillgängligheten. 

Äldreförvaltningen 

Gunn-Henny Dahl 
Förvaltningsdirektör 
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Ansökan om äldrenämndens bidrag till föreningar 2018 Diarienr.,  
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Sökande förenin /or anisation 
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Antal medlemmar bosatta i Uppsala kommun per sista december föregående år 
Totalt varav kvinnor varav män 

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

0 
Ungefärligt antal volontärergrivilliganstäilda i verksamheten 
Totalt varav kvinnor varav män 

6) 

Styrelsen och revisor 
Antal styrelseledamöter (inklusive suppleanter) 
Totalt varav kvinnor varav män 

Rev. 2017-03-17 



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) 

  

2 (6) 

Bidrag söks för nästkommande är (kr) från annan part Bidrag för (typ av verksamhet) 

  

Bidrag söks för nästkommande år (kr) från annan kommunal nämnd Bidrag för (typ av verksamhet) 

  

Bidrag fås under innevarande år (kr) från annan part Bidrag för (typ av verksamhet) 
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Beskrivning och redogörelse av vad ansökta medel ska användas till. 
Ange särskilt vilken målgrupp verksamheten vänder sig till. 
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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 

Varav eventuell 
finansiering från 
annan 
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Handlingar som ska bifogas med ansökan 
• Stadgar (endast vid stadgeändringar eller om förening inte sökt bidrag hos nämnden tidigare) 
• Arsmötesprotokoll (från senaste årsmötet) 
• Verksamhetsberättelse (från föregående år) 
• Ekonomisk redovisning (från föregående år) 
• Revisionsberättelse (från föregående år) 
• Kopia på hyresavtal vid ansökan om hyres-/lokalkostnader 
• Ifylld redovisningsblankett av verksamheten 2016 (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 

Datum Underskrift Ordförand Namnförtydligande 

i'' 0 
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Planerade kostnader och volymer för de aktiviteter ansökan avser 
Utgå från de aktiviteter er förening söker bidrag för och ange beräknade kostnader för aktiviteten, beräknat antal deltagare samt beräknat antal tillfällen aktiviteten kommer att 
erbjudas. Summan av kostnaderna av aktiviteterna på denna sida ska motsvara summan av sökta bidrag för verksamheten på sidan 3 i denna blankett. 
Aktivitet kan både vara avgränsad aktivitet vid ett visst antal tillfällen såsom medlemsmöten, föreläsningar och kurser eller kontinuerligt pågående aktivitet såsom öppethållande 
av träffpunkt eller joursamtal via telefon. 

Kopia av denna sida sparas av föreningen som fyller i redovisning av sökta aktiviteter och lämnar in till nämnden senast den 31 maj året efter det år som aktiviteterna avser. 
Fälten under redovisning lämnas alltså tomma i denna ansökan. 

Ansökan 2018 Redovisning 2018 (lämnas in senast 31 maj 2019) 
Planerad aktivitet Beräknat 

antal 
deltagare 
per tillfälle 

Varav 
kvinnor 

Varav 
män 

Beräknat antal 
tillfällen aktiviteten 
erbjuds samt period 
för aktivitet 

Beräknade 
totala 
kostnader 
för aktivitet 

Aktivitet 
utförd 
Ja/Nej 

Antal deltagare 
per tillfälle 

Varav 
kvinnor 

Varav 
män 

Antal 
tillfällen 
aktiviteten 
utförts 

Totala 
kostnader 
för utförd 
aktivitet 
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Jusfieringsm n 

Lis Andersson Solweig Backlund 

Årsmötesprotokoll AHR-U 14 maj 2017 

1. Årsmötet öppnades 
2. Dagordningen godkändes 
3. Val av ordförande på mötet Solweig Backlund 
4. Val av sekreterare Maj-Lis Johansson 
5. Val av protokolljusterare Lis Andersson och Solweig Backlund. 
6. Verksamhetsberättelsen gicks igenom och godkändes. 
7. Som firmatecknare valdes var för sig Lis Andersson 570807-1005 och 

Solweig Backlund 491227-7326. 
8. Kassaberättelsen gicks igenom. 
9. Revisionsberättelsen godkändes 
10.Mötet beslutade om ansvarsfrihet. 
11.Val av styrelse för nästkommande period. Inga avsägningar har 

inkommit. 
12. Medlemsavgifter fortsatt 100 kronor/år. 
13.Inga motioner har inkommit. 
14.Övriga ärenden: 

Styrelsen tog beslut om att fortsätta med anhörigcafer 1ggr/månad 
till hösten med olika teman. 
ADA helg bestämd till den 17/11 — 19/11 2017 tillsammans med 
anhörigcenter och Diakonistiftelsen. 
Solweig Backlund meddelar att hon är invald som suppleant i Anhörig 
Riks styrelse. 

15.Mötet avslutades 

kreter5e 

47 

/ 
Maj-Lis Johansson 



Årsberättelse 2016 för Ahr-U 

lokala anhörigföreningen i Uppsala under Anhörigas Riksförbund 

Styrelsens sammansättning 

Solweig Backlund Ordförande och sekreterare 

Lis Andersson Kassör 

Maj-Lis Johansson Ledamot 

Marianne Karlsson Ledamot. 

Sex Styrelsemöten har hållits under 2016 

Samarbete med 

Anhörigcenter 

Diakonistiftelsen Samariterhemmet 

Spridning av verksamheten. 

Medverkat på två anhörigdagar. 

Fyra möten med Rehabprocessen 

Deltagit i Regionkonferens 

Föreningsdialog med kommunen. 

Möten med Anhörigcenter fyra gånger 

Övrig verksamhet 

Tillsammans med Anhörigcenter anordnat en ADA helg på diakonistiftelsen 
Samariterhemmet och dagar på Ekolsnäs. 

Föreningen har haft åtta öppna söndags caféer på Storgatan 11. 

Uppsala den 30 mars 2017 

(,nv :))a LL ?y tc - 
Solweig Backlund 

Ordförande/Sekreterare 



Inkomster 

Uppsala kommun 

Medlemsavgifter 

Återbetalning 

120 000 kr 

1 800 kr 

  

Utgifter 

Samariterhemmet, ADA-helg 38 170,98 

Administration 884,50 

Styrelsen 

Återträff, Ekolsnäs 12 333,74 

Anhörigas riksförbund 352 kr 

Resor, enl spec 518 kr 

Ospec 1571,76 

Behållning 2016-01-01 

Sparkonto 18302720143 199 286,65 

Sparkonto 18442726012 511,03 

Plusgirokonto 361345-2 853,20 

Inkomster 2016 121 800 

Utgifter 2016 51 757,22 

Resultat 2016 

Behållning 2016-12-31 

Sparkonto 18302720143 199 286,65 

Sparkonto 18442726012 511,03 

Plusgirokonto 361345-2 72 837,46 

Differens 



Revisionsredogörelse för lokalavdelningen i Uppsala Anhörigas Riksförbund, verksamhetsåret 2016 

Jag har i den ekonomiska granskningen tagit del av föreningens bokföring för verksamhetsåret 2016. 
Jag har granskat utgifts- och intäktsposter och ställt dessa mot verifikat som kvitton, kontoutdrag och 
fakturor. 

Såväl intäkter som kostnader visar på ett rättmätigt sätt i den ekonomiska redogörelsen för 
lokalavdelningen i Uppsala av Anhörigas Riksförbund. Från revisionens sida kan dock inte nog 
understrykas vikten av att medlemmar märker sina inbetalningar för medlemsavgiften, framförallt 
för styrelsens skull. 

Sammanfattningsvis menar jag att föreningens räkenskaper ger en rättvisande bild av 
organisationens ekonomi och att ekonomin har hanterats på ett korrekt sätt. 

Jag tillstyrker därvid att räkenskaperna fastställs och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2017 års 
ekonomiska förvaltning och 2016 års verksamhet. 

Uppsala 2017-05-07 

Michael Classon 



Lokalavdelningen i Uppsala av anhörigas riksförbund 

Ahr-U Din lokala anhörig förening arbetar för: 

Tillvarata dina behov av stöd i såväl praktiska och medmänskliga frågor 
Skapa goda kontakter med lokala beslutsfattare 
Utveckla personligt lokalt samarbete med omsorgspersonal 
En självklar och naturlig part medverka i nätverk i anhörig frågor, med kommun och 
landsting. 
Samarbeta med frivillig organisationer. 

Varför medlem i Ahr-U? 

Träffa likasinnade 
Stöd av andra i liknande situation 
Aktuell information om frågor som rör anhörig frågor 
Påverka beslutsfattare 
Stödja anhörig vårdarnas alltmer ökande betydelse i samhället 
Om du inte är anhörig vårdare kan du vara en stödjande medmänniska till någon som ofta 
kan vara i en svår arbetsam situation 

Din lokala anhörig förening är till för dig! 
Vi arbetar för alla oberoende av diagnos, ålder och är politiskt oberoende! 

Uppsala lokalförening 
Årsavgift för enskild person: 100 kr/år 

Förening: 150 kr/år 
Organisationsnummer: 81 76 06 — 67 47 

Pg: 361345-2 

Ordförande Solweig Backlund 0733 —261169 
Adress: Luthagsesplanaden 25 

752 25 Uppsala 

Riksorganisationen  
Anhörigas Riksförbund 

Box 28 
360 71 Norrhult 

Telefon: 0474 — 40 400 
Mobil: 070 — 676 60 20 

14P 
MIR ANHÖRIGAS 

RIKSFÖRBUND 



Välkommen 
som medkm i ~avdelningen i Uppsala av Anhörigas riksförbund. 

Vi är en med i en rikstäckande förening och arbetar för att anhörigfrågor 
ska beaktas i kommun och landsting. 

Vi är politiskoberoende. 

Vi arbetar med frågor rörande arla anhöriga oberoende av ålder, sjukdom 
eller kön. 

Vi sitter med i kommunens förberecfanie presidium för äldrenämnden för 
att lägga ett anhörigperspektiv på förslag och beslut. 

Vi anordnar tillsammans rned kommunen rekreation för anhöriga 

Vi försöker hålla oss ajour om nya och gamla boendeformer, avlösningar, 
lagar m.m. 

Vill du arbeta tiffsammans med styrdsen effer har några frågor, är du 
välkommen att ringa 

Solweig Backlund ordförande Mobil: 0733-2611 69 

41111" 
A H R ANHÖRIGAS 

RIKSFÖRBUND 
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Nanerars---,  ket:tn=ek'nr etch vcgiktrar fmrde aitviteter=rii.e‘'sk--;tn avser 
Utgå från de aktiviteter er förenino söker bidrag för och ange beräknade kostnader för aktiviteten, beräknat antal deltagare samt beräknat antal tillfällen aktiviteten kommer att 
erbjudas. Summan av kostnaderna av aktiviteterna på denna sida ska motsvara summan av sökta bidrag för verksamheten på sidan 3 i denna blankett. 
Aktivitet kan både vara avgränsad aktivitet vid ett visst antal tillfällen såsom medlemsmöten, föreläsningar och kurser eller kontinuerligt pågående aktivitet såsom öppethållande 
av träffpunkt eller joursamtal via telefon. 

Kopia ev denna sida sparas av föreningen som fyller i redovisning av sökta aktiviteter och lämnar in till nämnden senast den 31 ma; året efter det år som aktiviteterna avser. 
Fälten under redovisning lämnas alltså tomma i denna ansökan. 
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