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Ansökan om bidrag för projekt för äldre invandrare 

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta 

att avslå SIU:s ansökan om bidrag för projekt "För bättre liv på äldre dagar" och 

att avge svarsskrivelse t i l l föreningen enligt upprättat förslag. 

Sammanfattning 
Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala (SIU) har i ansökan t i l l 
äldrenämnden ansökt om 100 000 kr i bidrag t i l l projektet "För bättre liv på äldre dagar". 
Ansökan omfattar ett påbörjande av projektet under återstoden av innevarande år. 

Projektet innefattar ett centrum för äldre med invandrarbakgrund som är tänkt att fungera som 
en kontaktpunkt mellan äldre med invandrarbakgrund och olika föreningar för äldre i 
Uppsala. Centrumet har också som syfte att finnas som ett stöd för äldre med 
invandrarbakgrund i deras kontakt med olika myndigheter. 

Ärendet 
Projektet "För bättre liv på äldre dagar" planeras t i l l stor del bygga på ideellt arbete från 
ungdomar från SIU:s medlemsföreningar som fungerar som länk t i l l det svenska samhället för 
de äldre. Projektet har som syfte att öka integrationen och motverka utanförskapet för äldre 
med invandrarbakgrund i Uppsala kommun och därigenom öka möjligheterna för de äldre att 
kunna leva mer självständigt. 

Äldrenämndens bidrag ti l l föreningar för 2013 beslutades och fördelades vid nämndens 
sammanträde den 19 december 2012. Enligt nämnden riktlinjer för bidragsgivningen finns 
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även möjlighet för nystartad förening att löpande ansöka om bidrag för sin verksamhet. För 
2013 finns 100 000 kr avsatt i nämndens budget för detta ändamål. 

Mot bakgrund av äldrenämndens svåra ekonomiska situation under 2013 föreslår kontoret 
nämnden att avslå SIU:s ansökan om projektbidrag. 

Kontoret för hälsa, vård och omsorg 

Direktör 
Inga-Lill Björklund 
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FÖRSLAG 
Samarbetsorganisationen för 
Invandrarföreningar i Uppsala (SIU) 

Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala (SIU) -
Ansökan om bidrag för projekt för äldre invandrare 

Äldrenämnden har mottagit SIU:s ansökan om bidrag för projekt för äldre invandrare. 
Ansökan avslås med följande motivering: 

Huvudregeln vid fördelning av bidrag til l föreningar är att föreningen söker bidrag under 
hösten för nästkommande kalenderår. Vid sitt sammanträde den 19 december 2012 beslutade 
äldrenämnden om fördelning av 2013 års bidrag t i l l föreningar. Enligt nämndens riktlinjer för 
bidrag finns därutöver möjlighet för nystartad förening att löpande söka bidrag för sin 
verksamhet. 

Nämnden anser att SIUs ansökan uppfyller de formella kraven i nämndens riktlinjer för 
bidrag och att integrationsbefrämjande insatser är centrala för nämndens inriktning för 
hälsosamt åldrande. Mot bakgrund av att äldrenämnden för 2013 prognostiserar ett betydande 
ekonomiskt underskott avslås dock er ansökan om bidrag. Er förening har möjlighet att söka 
bidrag för verksamhetsåret 2014. Ansökan om bidrag för 2014 lämnas in senast den 1 oktober 
i år. 

Äldrenämnden 

Ebba Busch 
Ordförande 

Annie Arkebäck-Morén 
Sekreterare 
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UPPSALA KOMMUN 
ALDRENÄMNDEN TiU Uppsala kommun 

Äldrenämnden ink 2013 -03- 2 1 

För bättre liv på äldre dagar 

I I 'Bara för att vi blir äldre betyder inte det att vi inte kan göra saker. I I 

Ett projekt för äldre invandrare 

Härmed SIU söker en start projektet bidrag 100,000 kr från Äldrenämnd 

Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala, SIU, har sedan 1986 drivit ett 
aktivt integrationsarbete i Uppsala. Organisationens syfte är att fungera som ett samverkande 
organ för medlemsföreningarna i Uppsala kommun. SIU skall med förenade krafter driva 
invandrar- och minoritetsfrågor som är gemensamma för medlemsföreningarna, samt verka 
för ett integrerat samhälle. SIU har i dagsläget en bred verksamhet och ett nära samarbete med 
andra aktörer i samhället. 

Uppsala kommun lyfter i sin policy för hållbar utveckling fram att det är viktigt att uppmuntra 
delaktighet i samhällsutvecklingen genom att skapa mötesplatser för människor. Kommunens 
program "Senior i Uppsala - nu och fram till 2030" tar bland annat dels upp att seniorers väg 
till delaktighet och inflytande går via tillgång på information och dels att det är viktigt att inte 
dela upp "äldre" och "äldre med invandrarbakgrund" i separata grupper som behandlas olika, 
istället bör de integreras. Planen poängterar även att andel äldre med invandrarbakgrund i 
Uppsala troligen kommer att öka framöver. 

Detta område, äldre med invandrarbakgrund, är något som SIU ännu inte har etablerat sig 
inom på något officiellt sätt. Under åren har dock organisationen identifierat vissa 
återkommande problem inom området. Dels har pensionärer med invandrarbakgrund vänt sig 
till SIU och bett om hjälp när det gäller exempelvis kontakt med Pensionsmyndigheten och 
Försäkringskassan. Även fast vi gjort allt vad vi kunna för att hjälpa till har vi egentligen inte 
tidigare haft tiden eller resurserna för att egentligen arbeta med dessa ärenden. Dels så har 
SIU varit i kontakt med andra organisationer som samordnar verksamhet för pensionärer, 
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exempelvis PRO och seniomniversitetet. I den kontakten har det framkommit att det varit få 
pensionärer med invandrarbakgrund som engagerat sig där eller deltagit i deras aktiviteter. 

Eftersom kommunens mål inom området och vår kontakt med våra medlemmar och andra 
organisationer pekar åt samma håll anser SIU att det fmns behov av att genomföra ett nytt 
projekt för äldre med invandrarbakgmnd i Uppsala. För att få fler äldre med 
invandrarbakgrund integrerade och aktiva i pensionärslivet i Uppsala har vi tänkt oss skapa ett 
Centrum för äldre med invandrarbakgrund. Detta skulle främst syssla med två olika uppgifter. 
Den ena uppgiften handlar om att fungera som en kontaktpunkt mellan äldre med 
invandrarbakgrund och olika föreningar och likande för äldre i Uppsala. Detta kan innebära 
att dels skapa riktade evenemang för äldre med invandrarbakgmnd men även för att locka fler 
t i l l pensionärsorganisationemas ordinarie verksamhet. Den andra uppgiften skulle vara att 
finnas som ett stöd för äldre med invandrarbakgrund i deras kontakt med olika myndigheter. 
Exempelvis genom att sprida information om vilka riktlinjer som finns för pensionärer i 
Sverige eller vid behov hjälpa till rent praktiskt med att fylla i blanketter och liknande. 
Arbetet skulle till stor del bygga på ideellt arbete från ungdomar från SIUs 
medlemsföreningar. De skulle fungera som en länk till det svenska samhället for de äldre. 
Ungdomarna utbildas om det svenska pensionssystemet och sprider sedan kunskapen vidare 
til l de äldre, vid behov på deras eget modersmål. Kontaktytan som uppstår mellan 
ungdomarna och de äldre är en positiv synergieffekt som båda grupper tjänar på. En form av 
generationsintegration. Dessutom är tanken även vi styra upp gemensamma aktiviteter för de 
äldre i egen regi, exempelvis i form av utflykter till historiskt och kulturellt intressanta platser 
i regionen. 

För att kunna påböija det krävande och koststamma förarbetet under de kommande 7 
månaderna till vår stor projekt, som vi redan ansökt om stöd för, ber vi om projektfinansiering 
til l de kostnaderna som dessa föreberedelser kräver. 
Under sju månader skulle finansiering behöva täcka en projektledare, ungdomer samt 
kontorsmaterial, i form av lokal; tjänstedator och - telefon, overheadkostnader, projektmöten 
och studieresor. Därutöver skulle det även behövas en viss rörlig budget för att ska ha 
möjlighet att genomfora evenemang i egen regi vid behov; exempelvis informationsmöten, 
utbildning etc. Projektet skulle passa som en del i SIUs verksamhet eftersom vi redan har god 
kontakt med målgruppen och även andra berörda parter. 
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Budget för under 2013 

Projektledare 250 kr/4 timmar -2 dag*4 veckor* 7 m 1 36000 

Koordinator 250 kr/2^ timmar *4 veckor*7 må 18 000 

Aktiviter 4 g i månader*7* 850 kr 24 000 

Ungdomar 4 Ungdomar* 3 timmar* 6 må* 170 kr 12 000 

Lokal-hyra 6000 

Resor Buss-biljetter för aktiviter 5 000 

Utrustning Dator, tele... 5000 

SIU egna insats Ideellt arbete, bl.a. radio 25 000 

Totalt 131 000 

SIU bidrar med lokal hyra och ideellt arbete på 31 000 kr 

V i söker 100 000 kr från Äldrenämnden 
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Till Uppsala kommun 
Äldre nämnden 

För bättre liv på äldre dagar 

"Bara för att vi blir äldre betyder inte det att vi inte kan göra saker." 

Ett projekt för äldre invandrare 

Inledning 

I takt med att Uppsala blivit alltmer mångkulturellt och andelen äldre med annan etnisk 
bakgrund har växt så har intresset ökat för att utveckla metoder för att tillgodose deras behov. 
De äldres sociala situation och behov varierar beroende på när i livet och under vilka 
omständigheter migrationen t i l l Sverige skedde. 
Drygt 11 % av Uppsalas befolkning som är 65 år och äldre har en annan etnisk bakgrund. 
Kunskap idag visar att andelen äldre med annan etnisk bakgrund som aktivt deltar i olika 
pensionsaktiviteter eller som brukare av äldreomsorg är procentuellt sett färre än svenskfödda 
äldre. Detta kan bero på att dessa äldre saknar kunskaper/information om hur det svenska 
samhället fungerar och vad samhället har att erbjuda när man blir äldre. 
Eftersom kommunens mål inom området och vår kontakt med våra medlemmar och andra 
organisationer pekar åt samma håll anser SIU att det finns ett behov av att genomföra ett nytt 
projekt för äldre med invandrarbakgrund i Uppsala. 
För att få fler äldre med invandrarbakgrund att integrera och aktivt delta i pensionärslivet i 
Uppsala, vi l l vi göra ett pilotprojekt för äldre med invandrarbakgrund. 

Äldre med annan etnisk bakgrund 

De äldre med annan etnisk bakgrund som finns i Uppsala idag utgör ingen homogen grupp i 
social, etnisk eller ekonomisk bemärkelse. Många av dagens äldre med annan etnisk bakgrund 
tillhör 1950-, 60- och 70-talets arbetskraftsinvandrai-e, vilka successivt håller på att 
pensioneras. Gruppen inkluderar även personer som invandrat t i l l Sverige som flyktingar, 
anhöriginvandare eller av andra sociala skäl. De som har invandrat t i l l Uppsala kommer från 
nästan alla länder i världen och tillhör inte bara olika kulturer utan även olika religioner, olika 

Besöksadress: 
Skolgatan 18 
75 332 UPPSALA 

WWW.siuppsala.se 
Organisationsnr: 817602-4712 
E-post siu@comhem.se 

Telefon: 0 1 8 - 6 9 45 80 

Postgiro: 36 41 41 - 2 



samhällsklasser och olika typer av samhällen. De har kommit t i l l Sverige vid olika tidpunkter 
och under olika förhållanden. 

Man kan urskilja två generella kategorier av äldre personer med annan etnisk bakgrund. 

• Den första kategorin är äldre personer med annan etnisk bakgrund som under lång tid 
varit bosatta i Sverige och varit arbetsverksamma. 

• Den andra kategorin är äldre personer med annan etnisk bakgrund som kommit t i l l 
Uppsala som vuxna och inte har varit arbetsverksamma. Detta gör att de finner sig 
själva främmande i det svenska samhället. (Socialstyrelsen och Statens Invandrarverk, 
1991) 

• Många äldre som emigrerat ti l l Sverige sent i livet har låg eller ingen utbildning, 
bristfälliga kunskaper i svenska och dålig insyn i det svenska samhället samt inga eller 
få kontakter med svenskar och det leder t i l l att man har låg pension och känner 
utanförskap. 

Bakgrund 
Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala, SIU, har sedan 1986 drivit ett 
aktivt integrationsarbete i Uppsala. Organisationens syfte är att fungera som ett samverkande 
organ för medlemsföreningarna i Uppsala kommun. SIU skall med förenade krafter driva 
invandrar- och minoritetsfrågor som är gemensamma för medlemsföreningarna, samt verka 
för ett integrerat samhälle. SIU har i dagsläget en bred verksamhet och ett nära samarbete med 
andra aktörer i samhället. SIU engagerar och är ti l l för människor i alla åldrar och från alla 
kulturer. 

Uppsala kommun lyfter i sin policy för hållbar utveckling fram att det är viktigt att uppmuntra 
delaktighet i samhällsutvecklingen genom att skapa mötesplatser för människor. Kommunens 
program Senior i Uppsala - nu och fram till 2030 tar bland annat dels upp att seniorers väg t i l l 
delaktighet och inflytande går via tillgång på information och dels att det är viktigt att inte 
dela upp "äldre" och "äldre med invandrarbakgrund" i separata grupper som behandlas olika, 
istället bör de integreras. Planen poängterar även att andelen äldre med invandrarbakgrund i 
Uppsala troligen kommer att öka framöver. Ökningen som kommer att ske utgörs t i l l stor del 
av de generationer som arbetskraftsinvandrade under 1970- och -80-talen. Denna stora grupp 
förstagenerationsinvandrare får sin första kontakt med livet som pensionär och äldre i Sverige 
och vi tror att det kommer att behövas ett extra stöd för en lyckad integration av den gruppen i 
den nya situationen. 
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Problemställning 
Detta område, äldre med invandrarbakgrund, är något som SIU vi l l etablera sig inom på ett 
officiellt sätt. Under åren har nämligen organisationen identifierat vissa återkommande 
problem inom området. 

• Dels har pensionärer med invandrarbakgrund vänt sig t i l l SIU och bett om hjälp när 
det gäller exempelvis kontakt med Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan. 
Även fast SIU egentligen inte tidigare haft tiden eller resurserna för att egentligen 
arbeta med dessa ärenden har organisationen gjort allt den kunnat för gruppen. 

• Dels så har SIU varit i kontakt med andra organisationer som samordnar verksamhet 
för pensionärer, exempelvis PRO Uppsala, Senioruniversitetet med flera. I den 
kontakten har det framkominit att det varit få pensionärer med invandrarbakgrund 
som engagerat sig där eller deltagit i deras aktiviteter. 

Dessa olika aspekter gör att vissa äldre personer med invandrarbakgrund hamnai- vid sidan av 
systemet och kan få problem med sina rättigheter som pensionär men även med att 
upprätthålla ett socialt liv på äldre dagar. 

Syfte med projektet 
- Att öka integration, motverka utanförskapet och att sprida och stärka kunskapen om 

det svenska pensionssystemet och det svenska pensionärslivet för äldre med 
invandrarbakgrund i Uppsala kommun. 

- Att ge ett stöd för äldre med invandrarbakgrund i deras kontakt med olika 
myndigheter. 

- Att minska isoleringen genom ömsesidigt stödjande nätverk och uppmuntra ett aktivt 
liv, förbättra äldres hälsa och välbefinnande. 

- Att främja sociala kontakter och ett aktivt engagemang i samhället. 
- Att bidra t i l l att äldre med invandrarbakgrund kan leva självständigt i säkerhet och 

med värdighet. 
- Att äldre kan leva självständigt i säkerhet och med värdighet. 

- Att etablera kontaktpunkter och informationskanaler för att: 

• Se t i l l att äldre människor med invandrarbakgmnd och deras familjer har 
tillgång t i l l bästa möjliga information. 

Målet 
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• Belysa möjligheten för denna grupp att få stöd och möjlighet att vara aktiva i 
samhället och att utmana föreställningar om beroende. 

- Att organisera aktiviteter för att förbättra självförtroende, att inspirera til l livsglädje 
och för att uppfylla det sociala områdets behov. Genom aktiviteterna kan unga 
människor kan dra nytta av erfarenheter från äldre människor. Under projektet 
erbjuder vi våra ungdomar och deras äldre anhöriga att få arbeta tillsammans. Som ett 
resultat, är huvudmålet att skapa ömsesidig medvetenhet och orienteringsatmosfär. 

Målgruppen 

Målgruppen är äldre med annan etnisk bakgrand 65 år och äldre även personer som är 55 år 

och "daglediga" ska ingå i projektet. Med annan etnisk bakgrund menas här att personen har 

ett annat födelseland än Sverige. Med "daglediga" menas här personer som på grand av 

nedsatt arbetsförmåga erhåller sjukersättning från Försäkringskassan. 

Utförande 

Projektet ska främst syssla med två olika uppgifter 

- Den ena uppgiften skulle vara att finnas som ett stöd för äldre med invandrarbakgrund 
i deras kontakt med olika myndigheter. Exempelvis genom att sprida information om 
vilka riktlinjer som finns för pensionärer i Sverige eller vid behov hjälpa t i l l rent 
praktiskt med att fylla i blanketter och liknande. 

- Den andra uppgiften handlar om att fungera som en kontaktpunkt mellan äldre med 
invandrarbakgrund och olika föreningar för att locka fler t i l l 
pensionärsorganisationernas ordinarie verksamhet; detta kan innebära att dels skapa 
riktade evenemang för äldre med invandrarbakgrund också dels att motverka 
utanförskapet. 

• För att utföra ovan nämnda uppgifter kommer vi att utbilda ungdomar om det 
svenska pensionssystemet och de sprider sedan kunskapen vidare t i l l de äldre, 
vid behov på deras eget modersmål. Kontaktytan som uppstår mellan 
ungdomarna och de äldre är en positiv synergieffekt som båda grupper tjänar 
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på. En form av generationsintegration är uppnådd. Projektet skulle t i l l stor del 
bygga på ideellt arbete från ungdomar från SIUs medlemsföreningar. 

• I samarbete med våra samarbetspartner kommer vi att anordna föreläsningar 
och diskussionsgrupper för att sprida aktuell samhällsinformation. 

Föreläsning/Diskussionsgrupp 
- Äldre och mänskliga rättigheter 
- Demokrati, ex rösträtt, information om olika partier 
- lämställdhet 
- Integrering 
- Historia 
- Aktuella händelser i Uppsala 
- Litteratur/Poesi 
- Musik 
- Livsfrågor och åldrande Svensk kultur och nya vanor i Sverige, t i l l exempel 

storfamiljens förändrade roll i det svenska samhället 

1. V i kommer att jobba aktivt med PRO och Senioruniversitetet för att dra äldre 
invandrare t i l l deras verksamheter. 

2. Dessutom är tanken att även styra upp gemensamma aktiviteter för de äldre i egen 

regi, exempelvis i form av utflykter t i l l historiskt och kulturellt intressanta platser i 

regionen, 

3. Att anordna studiebesök då man bland annat besöker olika 
myndigheter, stadsbiblioteket, andra föreningar eller teatrar. 

Resurser 

• I Uppsala finns det en tradition av livaktiga invandrarföreningar. Av dessa är 40 
anslutna t i l l organisationen för invandrarföreningar i Uppsala (SIU). 

• SIU integrationsprojekt" Uppsala vision 2030". 
• SIU internationella kvinnokaféet. 
• SIU Radio RIU som sänder på 11 språk. 
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Samarbetspartner 
Uppsala kommun, PRO, Senioruniversitet, Hela Sverige Ska leva, 
God Livsmiljö, och studieförbund. 

Utvärdering 
Äldrenämnden, PRO, Senioruniversitet kommer att erbjudas ha en plats som referensgrupp 

som träffas var tre månader för att utvärdera projektets framgång och hinder. 

En utvärdering kommer med slutrapporten 

Projektledare SIU ordförande 

Meshesha Andargachew Amil Sarsour 
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Budget för ett år 

Projektledare 250 kr/4 timmar -4dag*4 veckor* 12 96 000 

Koordinator 250 kr/3 timmar *4 veckor* 12 36 000 

Aktiviter 1 Aktiviter *4 g i månader* 12* 1000 ki 48 000 

Ungdomar 5 Ungdomar*4 timmar* 12* 170 kr 41 000 

Lokal-hyra 6 000 

Resor Buss-biljetter för aktiviter 12 000 

Utrustning Dator, tele... 8 000 

SIU egna insats Ideellt arbete 50 000 

Totalt 297 000 

Besöksadress: 
Skolgatan 18 
75 332 UPPSALA 

WWW.siuppsala.se 
Organisationsnr: 817602-4712 
E-post siu@comhem.se 

Telefon: 0 1 8 - 6 9 45 80 

Postgiro: 36 41 41 - 2 
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