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Äldrenämnden 

Diakonistiftelsen Samariterhemmet - 
Ansökan om icMburet offentligt partnerskap (I0P) 

Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslås besluta 

att ingå en överenskommelse om partnerskap med Diakonistiftelsen Samariterhemmet under 
perioden 2017-05-01 — 2019-12-31, och 

att delfinansiera verksamheten med 1 000 000 kr under år 2017 samt med 1 500 000 kr årligen år 
2018 och 2019. 

Sammanfattning 
Äldreförvaltningen fick i oktober 2016 i uppdrag av äldrenämnden att utreda 
förutsättningarna för att omvandla föreningsbidraget till träffpunkten Gränden till ett ideburet 
offentligt partnerskap (TOP). I december 2016 beslutade även nämnden att avsätta 1 000 000 
kr inom ramen för befintlig budget år 2017, för delfinansiering av ett eventuellt partnerskap 
mellan äldrenämnden och Diakonistiftelsen Samariterhemmet. 

Ett förslag till överenskommelse för perioden 2017-05-01- 2019-12-31 har utarbetats i 
samverkan mellan parterna. Överenskommelsen innefattar en delfinansiering från 
äldrenämnden motsvarande 1 000 000 kr 2017. För åren 2018-2019 innefattar 
överenskommelsen en delfinansiering från nämnden om 1 500 000 kr årligen, vilket bedöms 
kunna finansieras inom ramen för nämndens budget för öppna förebyggande insatser. 

Ärendet 
Äldreförvaltningen och Diakonistiftelsen Samariterhemmet har sedan en tid fört en dialog om 
stiftelsens verksamheter och det föreningsbidrag som getts till dessa. Diakonistiftelsen har 
meddelat att man har för avsikt att avveckla sin nuvarande verksamhet på träffpunkten 
Gränden och i samma lokaler istället starta en ny verksamhet. Verksamheten skulle inte vara 
öppen för alla äldre utan skulle vara särskilt inriktad mot målgruppen ensamboende som 
upplever sig ensamma/socialt isolerade. För att kunna driva denna verksamhet har stiftelsen 
efterfrågat samverkan med nämnden i form av ett ideburet offentligt partnerskap (IOP). För 
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att kunna komma i fråga för tecknande av ett TOP måste föreningen/stiftelsen uppfylla 
kriterierna i de riktlinjer som kommunstyrelsen antagit. Förvaltningen gör bedömningen att 
verksamheten uppfyller dessa krav. 

Äldreförvaltningen fick i oktober 2016 i uppdrag av nämnden att utreda förutsättningarna för 
att omvandla föreningsbidraget till Gränden till ett TOP. I december 2016 beslutade även 
nämnden att avsätta 1 000 000 kr inom ramen för befintlig budget år 2017, för delfinansiering 
av ett eventuellt partnerskap mellan äldrenämnden och Diakonistiftelsen Samariterhemmet. 

En kontinuerlig dialog har sedan dess förts mellan föreningen och äldreförvaltningen i frågan. 
Efter att äldrenämnden fattat beslut om att avsätta medel för ett eventuellt partnerskap för år 
2017 har Diakonistiftelsen Samariterhemmet och äldreförvaltningen fortsatt dialogen om 
tecknande av en överenskommelse, som löper vidare över tre år fram till 2019-12-31. 
Förslaget till överenskommelse har utarbetats i samverkan mellan parterna. 

Diakonstiftelsen har gjort en framställan om önskad kommunal delfinansiering av 
partnerskapet motsvarande 1 500 000 kr årligen under perioden maj 2017-december 2019. 
Förvaltningen gör bedömningen att denna finansiering är rimlig utifrån verksamhetens 
planerade omfattning och målgrupp. Verksamhetens karaktär är närmast att betrakta som ett 
mellanting mellan dagverksamhet och träffpunktsverksamhet för äldre. I jämförelse med 
nämndens träffpunktsverksamhet pekar preliminära beräkningar på att den planerade 
verksamheten är något mer kostsam per besök än kommunens träffpunktsverksamheter, men 
betydligt mindre kostsam per plats för nämnden än kommunens dagverksamhet. Detta under 
förutsättning att verksamheten når så många som den har ambitionen att göra. 

Överenskommelsen kan delas upp i två faser: 
• Den första fasen (uppbyggnadsfasen) infaller maj-december 2017. Under denna period 

fokuserar föreningen främst på att bygga upp verksamheten inför år 2018-2019. 

• Under år 2018 och 2019 förväntas föreningen nå minst 30 deltagande personer per dag 
samt 100 unika personer per vecka.' Om detta inte sker ska överenskommelsen 
omförhandlas. Sker detta under en längre tid kan överenskommelsen också sägas upp. 

Ekonomiska konsekvenser 
2017: 
300 000 kr av kostnaden för partnerskapet finansieras genom omfördelning av medel för 
föreningsbidragen, inom ramen för budgeten för öppna förebyggande insatser 2017. 
700 000 kr av kostnaden för partnerskapet saknar i dagsläget finansiering inom ramen för 
budgeten för öppna förebyggande insatser 2017. 

1 Verksamheten förväntas varje vecka ha minst 30*5= 150 "besök" av minst 100 unika (olika) personer. Vissa 
personer kommer således att besöka verksamheten mer än en gång per vecka. 



2018-2019: 
Under dessa år bedöms kostnaderna för partnerskapet kunna finansieras inom ramen för 
budgeten för öppna förebyggande insatser, enligt bilaga 2. 

Konsekvenser för jämställdhet 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 

Konsekvenser för tillgänglighet 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 

Äldreförvaltningen 

Gunn-Henny Dahl 
Förvaltningsdirektör 

Bilaga 1: Överenskommelse om id6buret offentligt partnerskap 
mellan äldrenämnden i Uppsala kommun och Diakonistiftelsen Samariterhemmet 

Bilaga 2: Redovisning av de ekonomiska förutsättningarna för tecknande av partnerskapet 
med Diakonistiftelsen Samariterhemmet 
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Överenskommelse om 
I&buret Offentligt Partnerskap 
mellan äldrenämnden i Uppsala kommun och Diakonistiftelsen 
Samariterhemmet 



Bakgrund 
Uppsala kommuns samspel med det civila samhället regleras i Överenskommelse mellan Uppsalas 
föreningsliv och Uppsala kommun (LÖK, eller den lokala överenskommelsen) som antogs av 
kommunfullmäktige våren 2013. Överenskommelsen lyfter fram betydelsen av att skapa tydliga 
förutsättningar och strukturer för dialog och samverkan mellan parterna. Ideella organisationers 
självständighet och oberoende ska synliggöras och stärkas, samtidigt som kommunen ska verka för 
möjligheten för ideburna organisationer att utgöra viktiga aktörer inom välfärdsutvecklingen. 

Uppsala kommun vill ta tillvara medborgarnas drivkraft, förmågor och engagemang. Inom det civila 
samhället identifieras behov och initiativ tas till att skapa en positiv samhällsutveckling. 
Utgångspunkten för samspelet med det civila samhället är att stöd och stimulans ska utgå ifrån 
organisationernas integritet och oberoende. 

Ideburet offentligt partnerskap (TOP) är en partnerskapsrelation mellan den offentliga och den 
ideburna sektorn för att stötta en verksamhet som hanterar någon form av samhällsutmaning. En 
överenskommelse om IOP är en form av fördjupat verksamhetsbidrag som bygger på en lång och 
förtrogen relation mellan parterna. Ett IOP innebär att den ideburna organisationen bidrar till 
samhällsutvecklingen på ett mer konkret sätt än vad verksamhetsbidragen ger utrymme till, men som 
inte bygger på marknadsmekanismer och kommersiella kontrakt. 

Syftet är att genom samverkan med civilsamhället ta tillvara det ideella engagemanget och den kraft 
som finns där för att tillsammans med kommunens resurser stärka den sociala hållbarheten. 
Överenskommelsens form som ett ideburet offentligt partnerskap innebär att parternas avsikt är att 
samverka kring en verksamhet som grundas på ett värde och en ide som gynnar ett allmänintresse, 
samt inte syftar till ekonomisk vinst för någon av parterna. Verksamheten bedöms kunna bidra till 
lokal utveckling och delaktighet i samhället och avses drivas under en längre tid. IOP ökar 
möjligheterna att synliggöra och stärka den ideburna sektorns möjligheter att vara en viktig aktör inom 
välfärdsutvecklingen. 

Parter 

Uppsala kommun 
Äldrenämnden i Uppsala kommun 
753 75 Uppsala 
Organisationsnummer: 212000-3005 

Diakonistiftelsen Samariterhemmet 
Dragarbrunnsgatan 70 
75320 Uppsala 
Organisationsnummer: 817600-0803 



Bakgrund till partnerskapet 
Äldrenämnden har inom ramen för föreningsbidrag gett ekonomiskt bidrag till ett flertal föreningar 
inom civilsamhället. Urvalet av föreningar som fått föreningsbidrag har varit de som bedrivit 
verksamhet som ansetts gynna nämndens målsättningar och dess målgrupp. En överenskommelse om 
IOP innebär en mer långsiktig finansiering av Diakonistiftelsen Samariterhemmet än vad 
föreningsbidrag kan ge, detta är något som efterfrågats länge av stiftelsen. 

Äldrenämndens uppfattning är att Diakonistiftelsen Samariterhemmet bedriver en verksamhet av hög 
kvalitet och att de mervärdesinsatser som Diakonistiftelsen Samariterhemmet bidrar med är en resurs i 
arbetet med att förbättra hälsan för målgruppen särskilt utsatta och ensamma äldre. Äldrenämnden har 
inte funnit att det finns någon alternativ aktör som kan tillhandahålla de tilltänkta aktiviteterna med 
motsvarande kvalitetsinnehåll som stiftelsen erbjuder. Diakonistiftelsen Samariterhemmet 
kompletterar därigenom andra verksamheter och erbjuder något annat än vad kommunen kan 
tillhandahålla. 

Antalet äldre i landet och i Uppsala ökar kraftigt under kommande år. De flesta äldre har upp i hög 
ålder resurser och möjlighet att ingå i olika nätverk, men många saknar såväl anhöriga som nätverk 
och möjligheter. På senare år har behovet av existentiell hälsa lyfts fram av bl.a. Världshälsoorganisa-
tionen (WHO) som listar åtta olika perspektiv eller byggstenar för existentiell hälsa: 
Hopp, harmoni, helhet, meningsfullhet, förundran, andlig kontakt, personlig tro och gemenskap. 

Värdegrund 
Partnerskapet ska bygga på öppenhet, dialog och långsiktighet mellan parterna. Verksamheten ska 
bedrivas utifrån Uppsala kommuns och Samariterhemmets respektive värdegrund. Den ska bygga på 
en humanistisk syn om alla människors lika värde med respekt för självbestämmande och integritet. 
Utgångspunkten är äldrenämndens samlade värdegrund (TITORB). Begreppet står för trygghet, infly-
tande, tillgänglighet, oberoende, respekt och bemötande och ska prägla kontakten med de äldre. 

Diakonistiftelsen Samariterhemmets värdegrund synliggör den enskildes möjligheter och behov av 
samtal om existentiella frågor och öppenhet för andliga behov. Verksamheten vänder sig till alla 
oavsett politisk eller religiös tillhörighet. Samariterhemmets värdegrund utgår från: 

• att alla människor har rätt till lika värde och värdighet 
• att varje människa är unik 
• att varje människa har rätt att mötas med respekt och integritet 
• att varje människas har rätt till medinflytande över sin situation 
• att varje människas ska ha rätt till samhörighet och gemenskap 
• att varje människa är en helhet med kroppsliga, psykiska, sociala och existentiella behov 
• att varje människa skall bemötas med generositet och välvilja, respekt och ansvarstagande 



Syftet med överenskommelsen 
Äldrenämnden erbjuder kommunens äldre ett brett utbud av hälsofrämj ande aktiviteter. Det handlar 
dels om fysisk aktivitet, dels om social samvaro och olika former av kunskapshöjande aktiviteter som 
är tillgängliga för samtliga äldre i kommunen. Diakonistiftelsen vill genom sin verksamhet erbjuda en 
kompletterande möjlighet till aktiviteter som är särskilt riktade till äldre som lever ensamma, med 
bristande socialt nätverk och där känslan av ensamhet är stor. Äldrenämnden ser att en sådan 
verksamhet skulle kunna skapa ett mervärde för äldre som trots de övriga aktiviteter som finns till 
buds upplever sig ensamma och socialt isolerade 

Verksamheten ska erbjuda aktiviteter för främjande av den psykiska, fysiska och existentiella hälsan 
för målgruppen och därigenom utgöra ett komplement till nämndens övriga hälsofrämj ande aktiviteter. 
Diakonistiftelsen Samariterhemmet och dess ideburna samverkanspartners utgör i detta fall en resurs, 
med goda kontaktytor gentemot målgruppen. 

Med anledning av detta tecknar äldrenämnden i Uppsala kommun nu en överenskommelse om 
ideburet offentligt partnerskap med Diakonistiftelsen Samariterhemmet. Den avtalade 
överenskommelsen är utarbetad i samverkan mellan dessa parter. 

224395 
Målet med överenskommelsen är att genom uppsökande aktiviteter nå ensamma äldre och genom 
verksamhetens deltagarstyrda program förbättra äldres hälsa, känsla av sammanhang och sociala 
deltagande. 

Strategier för att nå målet är: 
- att i samarbete med verksamheter inom Uppsala kommun, landstinget och andra aktörer inom 

idéburen sektor som har kontaktytor hos målgruppen, identifiera ensamma äldre som lever i 
social isolering 

- att arbeta aktivt för att motivera enskilda att delta i verksamheten 
- att arbeta genom medverkan av volontärer och personal som har förmågan att se, möta och 

samtala utifrån den enskildes situation och önskemål 
att bedriva en personcentrerad verksamhet för ensamma äldre som utgår från ett salutogent 
förhållningssätt 
att främja äldres möjligheter till deltagande i ett socialt sammanhang genom att motivera och 
aktivera utifrån ett långsiktigt perspektiv och med tillvaratagande av den enskildes egna 
intressen, förmågor och resurser. 

Målgrupp 
Målgruppen är personer i Uppsala som är äldre än 65 år, som lever ensamma och som har ett 
bristfälligt socialt nätverk och där känslan av ensamhet är stor. 

Beskrivning av verksamheten 
Verksamheten kommer att bedrivas på Dragarbrunnsgatan 69. Enskilda personer kommer få anmäla 
intresse till att delta i verksamheten, som beräknas kunna ta emot cirka 40 deltagare per dag. Deltagare 
i verksamheten ska ges möjlighet att delta vid åtminstone två halvdagar varje vecka, vilket innebär att 
verksamhetens totala kapacitet uppskattas till cirka 125 unika personer per vecka. Hur länge personer 
deltar i verksamheten kommer att vara individuellt. Målet är att verksamheten ska kunna bidra till att 
enskilda hittar nya kontakter och själva skapar sig ett socialt sammanhang även utanför den 
organiserade verksamheten. 



Verksamheten kommer hålla öppet 9-16 varje vardag och kommer erbjuda aktiviteter som innefattar 
såväl enskilt stöd i form av samtal eller annat praktiskt stöd, gruppaktiviteter som intresserar och 
skapar stimulans, temaföreläsningar samt firande av högtider och liknande. Verksamheten kommer 
även att främja integration genom de möten som sker mellan äldre med olika språklig, kulturell och 
religiös bakgrund. Verksamheten arbetar utifrån en helhetsyn på människan som gäller både fysiska, 
psykiska, existentiella och andliga behov. 

Antalet medarbetare, exklusive volontärer, kommer att uppgå till motsvarande 3,5 årsarbetare. 

Diakonistiftelsen förbinder sig att följa tillämpliga lagar, författningar samt normer och föreskrifter 
som utfårdats av statliga och kommunala myndigheter och verk inom deras verksamhetsområde. 
Diakonistiftelsen är arbetsgivare för medarbetare i verksamheten och svarar för att gällande lagar, 
författningar och avtal följs. 

Kunskapsinhämtning och uppföljning. 
Verksamheten kommer att följas upp utifrån dess påverkan på deltagarnas upplevda ensamhet men 
även utifrån intresset för verksamheten och den samhällseffekt som eventuellt kan påvisas. 
Uppföljning av antalet deltagare görs kvartalsvis, i samband med återrapportering och samrådsmöten 
mellan parterna. 

Verksamheten ska dokumenteras och rapporteras såväl till styrelsen för Diakonistiftelsen som till 
äldrenämnden i Uppsala kommun. Resultatuppföljning kommer att genomföras och målsättningen är 
även att verksamheten följs upp genom extern aktör, såsom högskola/universitet. 

Organisation och samverkan 
Uppsala kommun och Diakonistiftelsen Samariterhemmet förutsätts samverka kring detta avtal och 
den verksamhet som är grund för avtalet. Diakonistiftelsen ansvarar för aktiviteterna/verksamheten 
och för återrapportering till Uppsala kommun samt kallelse till den dialoggrupp som ska bildas. 

Dialoggruppen träffas en gång per kvartal för samråd och återrapportering. I gruppen ingår personal 
från Diakonistiftelsen och företrädare från äldreförvaltningen. Dialoggruppen leds av personal från 
Samariterhemmet. Utöver dessa tillfållen kan initiativ tas av båda parter till ytterligare träffar. Vid 
dessa möten ges möjlighet till kunskapsutbyte samt dialog om och utveckling av partnerskapet. 

Ekonomi 
Verksamhetens ekonomiska omfattning beräknas uppgå till ca 2 000 000 kr för 2017 och därefter ca 
3 000 000 kr årligen under överenskommelsens löptid. 

Uppsala kommun bidrar under 2017 med 1 000 000 kr, vilket betalas ut fördelat över årets månader. 
Diakonistiftelsen bidrar under 2017 med 1 000 000 kr, varav 800 000 kr avser löpande kostnader och 
200 000 kr avser investeringar i lokalanpassningar och inköp av möbler etc. 

Under kommande år fördelas insatserna med 1 500 000 kr för Uppsala kommun och 1 500 000 kr för 
Diakonistiftelsen. Som en del av partnerskapet står Diakonistiftelsen för volontärer, vilket i 
överenskommelsen beräknats utgöra ett värde om ca 500 000 kr 



Kontaktpersoner 
För äldreförvaltningen: 

Daniel Karlsson, utredare 
Telefon: 018-727 85 97 
e-post:  daniel.karlsson@uppsala.se  

För Diakonistiftelsen Samariterhemmet: 

Lennart Lindgren, direktor 
018-56 40 03 
lennart.lindgrenäsamariterhemmet.se  

Period för avtalet 
2017-05-01 tom 2019-12-31 

Överenskommelsen upphör utan uppsägning då denna tidsperiod är slut. 

Omförhandling, uppsägning samt tvist 
Alla parter kan påkalla omförhandling av bestämmelser i denna överenskommelse. Om betydande 
avvikelser från verksamhetsplan och budget planeras ska parterna innan förändringarna genomförs, 
föra en dialog. 

Om det under perioden 1 januari 2018- 31 december 2019 skulle visa sig att antalet deltagare, i 
genomsnitt under ett kvartal, understiger 30 deltagare per dag eller 100 deltagande unika personer per 
vecka ska överenskommelsen omförhandlas. Om antalet deltagare i genomsnitt understiger 30 
deltagare per dag eller 100 unika personer per vecka under två kvartal, utgör detta väsentligt ändrade 
omständigheter. 

Om någon av parterna inte uppfyller villkoren för överenskommelsen eller brister i sina åtaganden, 
eller om väsentligt ändrade omständigheter uppstår, kan endera parten när som helst under perioden 
påkalla nya förhandlingar alternativt säga upp överenskommelsen. I sådana fall gäller 6 månaders 
uppsägningstid. 

Vid händelse av att överenskommelsen bryts kan Diakonistiftelsen bli återbetalningsskyldig för delar 
av eller hela summan utbetalda medel. 

Om tvister uppstår ska dessa i första hand lösas genom dialog mellan överenskommelsens parter. 

Underskrifter 
Denna överenskommelse är upprättad i två likalydande exemplar där båda parter erhållit varsin 
exemplar. 

Uppsala 2017-04- 

För Uppsala kommuns äldrenämnd För Diakonistiftelsen Samariterhemmet 
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uplaffilki ÄLDREFÖRVALTNINGEN 

Bilaga 2. Äldrenämnden 

Redovisning av de ekonomiska förutsättningarna för tecknande 
av partnerskapet med Diakonistiftelsen Samariterhemmet 

Finansiering år 2017 (beräknat på 8 månaders finansiering om 1 000 000 kr) 
I december 2016 beslutade nämnden att avsätta 1 000 000 kr inom ramen för befintlig budget 
år 2017, för delfinansiering av ett eventuellt partnerskap mellan äldrenämnden och 
Diakonistiftelsen Samariterhemmet. I förvaltningens tjänsteskrivelse till beslutet framgår att 
avsättning av medel för ett eventuellt partnerskap föreslås enligt följande: 

• Del av medel för TOP avsätts inom ramen för budgeten för föreningsbidrag. Detta kan 
möjliggöras genom en utfasning av föreningsbidraget till träffpunkten Gränden från 
och med maj 2016. 

• Del av medel för KW avsätts inom ramen för hela budgetområdet öppna förebyggande 
insatser. Detta kan möjliggöras genom det uppehåll i Karl-Johansgårdens 
seniorrestaurang som nämnden beslutade om i oktober och som totalt omfattar en 
kostnadsbesparing för 2017 om drygt 850 000 kr. 

Intentionen var således att en mindre del av finansieringen skulle ske genom omflyttning av 
befintliga medel från nämndens budget för föreningsbidrag. Den större delen av 
finansieringen planerades genom kostnadsbesparing utifrån uppehåll i seniorluncher på 
Seniorrestaurang Karl Johan. 

Nämnden fattade därefter i januari 2017 beslut om att ge äldreförvaltningen i uppdrag att 
fortsätta förhandlingar med Fyrishov med syfte att ersätta luncherna på seniorrestaurangen 
Karl-Johan. I ärendetexten till beslutet framgår dock att detta innebär en kostnadsökning totalt 
sett för nämnden, eftersom frigjorda medel från seniorrestaurang Karl-Johan reserverats till en 
finansiering av idéuret offentligt partnerskap. Efter förhandling med Fyrishov har denna 
kostnad för ersättningsluncher på Fyrishov fastställts till 350 000 kr år 2017. 

Sedan nämndens beslut i januari 2016 har även en engångskostnad för 
lokalåterställningskostnader på Seniorrestaurang Karl-Johan för att möjliggöra inflytt av ny 
hyresgäst tillkommit. Denna kostnad är inte fastställd men har beräknats till ca 600 000 kr. 

Dessa kostnadsökningar innebär en beräknad total kostnadsökning för uppehållet av 
seniorluncher på Seniorrestaurang Karl-Johan under 2017 om 100 000 kr. Denna 
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kostnadsökning beräknas vara tillfällig och vändas i en kostnadsbesparing från och med år 
2018. 

För 2017 kan 400 000 kr omfördelas av befintliga medel från nämndens budget för 
föreningsbidrag för finansiering av IOP. Kvar att finansiera inom ramen för nämnden budget 
för öppna förebyggande insatser är således en kostnad om 700 000 kr. 

Nedan följer en beskrivning av delfinansieringen av partnerskapet genom omfördelning av 
befintliga medel för föreningsbidrag. 

Omflyttning/omfördelning av 400 000 kr av befintliga medel från nämndens budget för 
föreningsbidrag: 

• Avveckling av bidrag om 250 000 kr till träffpunkten Gränden från och med 
2017-04-30. 
Träffpunkten drivs av Diakonistiftelsen Samariterhemmets "systerförening" Uppsala 
stadsmission. Verksamheten avvecklas 2017-04-30. 

• Ytterligare överflyttning/omfördelning av 150 000 kr inom ramen för nämndens 
budget för föreningsbidrag 

Finansiering per år 2018-2019 
(beräknat på 12 månaders finansiering om I 500 000 kr/år) 
För år 2018-2019 har förvaltningen tagit fram ett förslag till finansiering av IOP motsvarande 
1 500 000 kr per år. Finansieringen bygger på ungefär lika delar omflyttning av medel för 
föreningsbidrag, samt kostnadsbesparingar för seniorluncher på Träffpunkt Karl-Johan enligt 
nedan: 

Omflyttning/omfördelning av 700 000 kr av befintliga medel från nämndens budget för 
föreningsbidrag: 

• Avveckling av bidrag till träffpunkten Gränden om 375 000 kr. 
Träffpunkten drivs av Diakonistiftelsen Samariterhemmets "systerförening" Uppsala 
stadsmission. Verksamheten avvecklas 2017-04-30. 

• Avveckling av föreningsbidraget till Kungsängsgården om 240 000 kr. 
Boendet drivs av Diakonistiftelsen Samariterhemmet, medlen överflyttas istället till 
TOP-verksamheten. 

• Ytterligare överflyttning/omfördelning av medel inom ramen för nämndens budget för 
föreningsbidrag om 85 000 kr 



Finansiering om 800 000 kr (inom ramen för nämnden budget för förebyggande verksamhet) 
genom kostnadsbesparing från uppehåll i seniorluncher på Seniorrestaurang Karl-Johan. 

• Kostnadsbesparing om 850 000 kr genom uppehåll i seniorluncher på 
Seniorrestaurang Karl-Johan 

• Kostnadsbesparing om 880 000 för avvecklad hyreskostnad för Seniorrestaurang 
Karl-Johan. 
I detta ingår ett antagande att ny hyresgäst till lokalerna för tidigare seniorrestaurangen 
Karl-Johan flyttat in och övertagit äldrenämndens hyreskostnader från och med senast 
2018-01-01. Om denna flytt försenas medföljer ytterligare kostnad motsvarande upp 
till 73 000 kr för varje månad efter 2018-01-01. 

• Kostnadsökning om 450 000 kr för att ersätta uppehåll i seniorluncher på 
Seniorrestaurang Karl-Johan genom seniorluncher på Fyrishov 

• Buffert för ev. kostnadsökning om upp till 480 000 kr för seniorluncher på Fyrishov. 
Förvaltningen gör bedömningen att antalet lunchbesök på Fyrishov kommer att 
överstiga antalet lunchbesök på seniorrestaurang Karl-Johan. Denna buffert möjliggör 
ökad ersättning för en fördubbling av antalet serverade luncher, jämfört med vad som 
tidigare var fallet på Seniorrestaurang Karl-Johan. 
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