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Äldreförvaltningen Äldrenämnden 

Handläggare: 
Karlsson Daniel 

Cykling utan ålder - ansökan om 
äldrenämndens bidrag till föreningar 
2020 
Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta 

att bevilja föreningen Cykling utan ålder 45 000 kr i bidrag för verksamhetsåret 2020. 

Sammanfattning 

Äldrenämnden har vid sammanträdet den 24 oktober 2019 behandlat samtliga 
inkomna ansökningar om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2020. Föreningen 
Cykling utan ålder har ansökt om totalt 369 000 kr i bidrag för verksamhetsåret 2020. 
Äldrenämnden har beslutat att bevilja Cykling utan ålder bidrag för en mindre del av 
ansökan. 

Ärendet 

Cykling utan ålder är en ideell verksamhet där volontärer tar ut äldre personer vid 
äldreboenden samt personer med funktionsnedsättning på cykelturer i specialbyggda 
trehjuliga lådcyklar, rickshaws. Grundtanken är att kommuner, äldreboenden eller 
organisationer köper in rickshaws som rymmer två passagerare eller en specialbyggd 
cykel som kan lastas med en rullstol och cyklas av personalen vid boendena, anhöriga 
eller av volontärer. 
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Fördelningen av bidrag till föreningar har gjorts efter följande kriterier: 

• Verksamhetens planerade omfattning 

• Uppfyllelse av tidigare aktiviteter man fått bidrag för av nämnden. 

• Ivilken mån verksamheten utgör ett komplement till nämndens ordinarie 
verksamhet och annan ideell verksamhet 

• 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 föreningen Cykling 
utan ålder bidrag för bokningssystem, drift av hemsida, informationsmaterial samt 
kostnader vid utflykter. Ansökt bidrag till service, utrustning och inköp av cyklar avslås 
då inköp och service av material inte bedöms falla inom bidragsgivningens huvudsyfte. 
Sökt bidrag för 25 procents tjänst för organisering av verksamheten i Uppsala, med 
dithörande lokalkostnad för personal, beviljas endast till en mindre del. Detta då 
samordning och organisering av Cykling utan ålder i Uppsala till största del bedöms 
kunna ske genom ideella insatser. 

Ekonomiska konsekvenser 

Bidraget ryms inom budgeten för föreningsbidrag. Budgeten för föreningsbidrag 
(exklusive bidrag till pensionärsföreningar samt bidrag/stöd inom ramen förlOP) 
föreslås omfatta 2 644 000 kr år 2020, vilket är detsamma som för innevarande år. 

Äldreförvaltningen 

Carina Juhlin 

Förvaltningsdirektör 
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