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Handläggare Datum Diarienummer 
Karlsson Daniel 2017-09-07 ALN-2017-0421.15 

Äldrenämnden 

Bidrag till föreningar 2018 - Äldrekontakt 

Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslås besluta 

att bevilja Äldrekontakt 30 000 kr i bidrag för verksamhetsåret 2018. 

Sammanfattning 
Äldrenämnden har vid sammanträdet den 28 september 2017 behandlat samtliga inkomna 
ansökningar om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2018. Föreningen Äldrekontakt har 
ansökt om 30 000 kr i bidrag för föreningens Uppsalaverksamhet för verksamhetsåret 2018. 
Äldrenämnden har beslutat att bevilja Äldrekontakts ansökan i sin helhet. Verksamheten är 
volontärbaserad och utgörs av månadsvisa fikaträffar för äldre personer. 

Ärendet 
Äldrekontakt har ansökt om 30 000 kr i bidrag för föreningens Uppsalaverksamhet för 
verksamhetsåret 2018. Verksamheten är volontärbaserad och utgörs av månadsvisa fikaträffar 
för äldre personer i tre grupper, i syfte att motverka ensamhet och isolering. 

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 fått bidrag för av nämnden. 
• I vilken 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 

Postadress: Uppsala kommun äldrefervaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-72700 00 (växel) 

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



• 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 Äldrekontakts ansökan i 
sin helhet. 

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 ideburet offentligt 
partnerskap (I0P). 

Könskonsekvensbeskrivning 
Ca 90 procent av de äldre i verksamheten är kvinnor, vilket är betydligt högre än andelen 
kvinnor i befolkningen 65 år och äldre. Förslaget till beslut i form av beviljat bidrag förväntas 
således i högre grad nå kvinnor än män, relativt könsfördelningen i befolkningen i nämndens 
målgrupp 65 år och äldre. 

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

Äldreförvaltningen 

Gunn-Hermy Dahl 
Förvaltningsdirektör 



varav kvinnor 
3 

Totalt 
6 

varav män 
3 

Ordförande 
Robert Gyll 

Telefon 

070-726 78 22 
E-postadress 
robertgyll @segersta.eu  

Telefon 
08-37 22 34 

Sekreterare 

Lovisa Öhuell 
E-postadress 
lovisa.ohnell@segersta.eu  

Telefon E-postadress 

Uppsala KOMMUN 
ÄLDRENÄMNDEN 

Ansökan om äldrenämndens bidrag till föreningar 2018 

Sökande föreninu/orcianisation 
Föreningens/organisationens namn 

Äldrekontakt 
Organisationsnummer 
802443 

Besöksadress 
Norrlandsgatan 7 
Eventuell do adress 

Postadress (om annan än besöksadress) Postnummer och ort 
11143 Stockholm 

E-postadress till föreningen 
info@aldrekontakt.se  

Telefon 
076-0526800 

Webbadress 
www .aldrekontakt.se 

Antal medlemmar bosatta i Uppsala kommun per sista december föregående år 
Totalt varav kvinnor varav män 

38 34 4 
Antal anställda föregående och innevarande år, samt tjänstgöringsgrad 
Totalt varav kvinnor varav män 

4 4 
Ungefärligt antal volontärer/frivilliganställda i verksamheten 
Totalt varav kvinnor varav män 

498 435 63 

Styrelsen och revisor 

Kassör 
Therese Gyll 

Rev. 2017-03-17 

therese.gyll@aldrekontakt.se  070-564 30 56 

E-postadress 
niklas.jonsson@sc.pwc.com  

Telefon 
010-212 59 56 

UPPSALA IANA MUN 
ÄLDRENÄMNDEN 

Ink. 2017 46- G"1 

DiarienrALi\(  '20 R --9924 
Aktbil 

Föreningen ansöker om totalt 
30.000 kr 

kr Ar 2 kr Ar 3 kr 

Ansökan bidrag 
Bankgiro/plusgirokonto 
PG 90 02 63-5 
Ansökan avser 

E i år El 3 år Ar 1 

Kontaktperson 
Therese Gyll 

Telefon dagtid 
070-564 30 56 

Kontaktperson 

E-postadress 
therese.gyLl@aldrekontakt.se  

Antal styrelseledamöter (inklusive suppleanter) 

Revisor 
Niklas Jonsson 



Bidrag söks för nästkommande år (kr) från annan part 

Vi har inte påbörjat bidragsökande för 2018 ännu. 
Bidrag för (typ av verksamhet) 

Vi har inte påbörjat bidragsökande för 2018 
ännu. 

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

Vi har inte sökt bidrag från någon annan kommunal 
nämnd för 2018. 

Bidrag för (typ av verksamhet) 

Vi har inte sökt bidrag från någon annan 
kommunal nämnd för 2018. 

Andra sökta och beviljade bidrag (från till exempel landstinget, annan kommunal nämnd, 
projektbidrag etc. för verksamhet som vänder sig till sersoner över 65 år  

Bidrag fås under Innevarande år (kr) från annan kommunal nämnd 

Vi har inte sökt bidrag frän någon annan kommunal 
nämnd i Uppsala. 

Bidrag för (typ av verksamhet) 

Vi har inte sökt bidrag från någon annan 
kommunal nämnd i Uppsala. 
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Bidrag fås under innevarande år (kr) från annan part 

Socialstyrelsen 
Kungsholmens, Norrmalms, Södermalms (m fl) SDF 
Företagssponsorer 

Bidrag för (typ av verksamhet) 

Uppstart och drift av nya fikagrupper. Vi söker 
bidrag från alla stadsdelar och kommuner där vi 
driver verksamhet. Bidragen täcker endast 
kostnader för aktiviteter i resp kommun/stadsdel. 
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Beskrivning och redogörelse av vad ansökta medel ska användas till. 
Ange särskilt vilken målgrupp verksamheten vänder sig till. 

Äldrekontakt arbetar för att minska isolering och ensamhet bland äldre ensamboende pensionärer över 75 
år. Vår målgrupp lever ofta i hög grad av isolering och har svårigheter att själva nå ut till och träffa nya 
vänner och riskerar att drabbas av nedstämdhet, depressioner mm på grund av sin sociala situation. 
Gruppen är ofta underprioriterad då de är "tillräckligt friska" för att klara att bo i eget boende och inte är 
beroende av kontinuerlig omsorg, men samtidigt har de särskilda behov för att kunna åldras aktivt och med 
glädje. De har svårt att bryta sin ensamhet helt på egen hand och de vi riktar oss till befinner sig i 
riskzonen att drabbas av en snabbt nedåtgående hälsospiral med försämrad hälsa och funktionsförmåga. 
med utökat omsorgs- och vårdberoende som följd. Enligt en undersökning känner sig ca 30% av äldre över 
75 år uttalat ensamma, men vänner, social aktivitet och gemenskap ger livet mening och håller oss friska, 
också på äldre dagar. Äldrekontakt vill bryta denna negativa hälsospiral i ett tidigt skede vilket ökar 
chanserna att leva ett innehållsrikt liv högt upp i åren. 

Äldrekontakt driver volontärverksamhet som gör det möjligt för ensamma äldre, som har det svårt att ta sig 
ut på egen hand, att komma ut och knyta nya bekantskaper i sitt närområde. Vi hjälper 6-8 ensamma äldre i 
samma område att lära känna varandra över en fika. Våra volontärvärdar öppnar upp sina hem och våra 
volontärchaufförer ledsagar de äldre till fikorna och sedan hem igen. På så sätt får de nya vännerna hjälp 
att träffas en gång i månaden så länge de vill och kan vara med. Träffarna sker i hemmamiljö för att kännas 
trygga och samma grupp äldre träffas varje gång så att vänskap kan utvecklas över tid. Vår modell 
innehåller alla de komponenter som en internationell studie menar framgångsrikt bryter social isolering 
långsiktigt, nämligen att regelbundet träffa andra i samma situation i grupp. Vi har därför som policy att 
aldrig ställa in en planerad fika och har back-up rutiner för detta. 

Nu söker vi bidrag för driften av våra 3 lokala fikagrupper vi driver i Uppsala för 2018. För det sökta 
anslaget kommer vi att säkra drift och kvalitet i våra befintliga grupper. 
Vi arbetar aktivt med uppföljning av verksamheten, ser över rutiner och administrations- och 
kommunikationsprocesser, för att kunna förbättra och effektivisera föreningens arbete och våra lokala 
grupper. Allt för att kunna ta hand om vår äldre gäster på ett tryggt och säkert sätt. Under 2018 har vi som 
målsättning att: 

• Vidareutveckla vårt webbaserade IT-system (med alla deltagares kontakter och personliga behov) med en 
app-funktion och vidare användning av ett kommunikationsforum där volontärer med framgång kan 
kommunicera med varandra inför och efter fikaträffarna. Detta är av största vikt då våra volontärer lätt 
behöver komma åt informationen för att ha kännedom om gästernas eventuella allergier samt kunna nå 
anhöriga under pågående uppdrag. 

• Uppföljning av alla fikaträffar i fornt av rapporter över deltagarantal samt tillse att det finns tillräckligt 
med gäster och volontärer i respektive grupp för gruppernas fortlevnad. Här får vi också rapporter över hur 
själva fikaträffarna fortlöpt; om det är något av särskilt positiv eller negativ art som vi behöver ta ställning 
till och vidarebefordra till gruppledaren för respektive fikagrupp. 

• Vidareutbildning av gruppledarna gällande såväl IT-systemet som andra kunskaper som är viktiga i 
interaktion med gästerna — allt ifrån att inkludera i samtal till ergonomi 

• Regelbunden stöttning av alla gruppledare inför  träffar, support med schemaläggning, uppföljning av hur 
gäster och volontärer trivs och upplever fikaträffarna samt kunskap om hur stötta osäkra gäster och märka 
av begynnande demens. 

• En årlig postal och anonym utvärderingsenkät till alla gäster som varit aktiva i minst 6 månader. Vi följer 
upp hur gästerna upplever vår volontärservice, hur rutiner uppfattas, hur man som gäst trivs i sin grupp och 
hur känslan av ensamhet har påverkats genom deltagandet i Äldrekontakt. 

Under 2016 har vi rekryterat sju nya gäster till grupperna då befintliga gäster inte orkat delta i samma 
utsträckning. Utöver dessa har vi också rekryterat 4 chaufförer och en gruppledare då befintliga volontärer 
inte har kunnat fortsätta sina åtaganden. Under våren 2017 startade vi vår tredje fikagrupp i Uppsala. 
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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. 

av kostnad Typ
.  

.,. 

... .. . . 
Budgeterad kostnad 

...,.-,..:,.., 

' Varav sökta 
bidrag från 

- äldrenämndeb' 

Varav eventuell. 
finansiering från: 
annan  

Arbetstimmar för drift av tre lokala fikagrupper 25.000 kr 25.000 kr 

Mjukvara IT-system 1.500 kr 1.500 kr 

Kontorsmaterial (manualer, porto, kuvert mm) 1.500 kr 1.500 kr 

Annonsering/DR nå ut till nya gäster/volontärer 2.000 kr 2.000 kr 

Summa: 
30.000 30.000 
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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 Und.flift d . i  Namnförtydligande 

6 ( 



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

Fikaträff januari 

Fikaträff februari 

Fikaträff mars 

Fikaträff april 

Fikaträff maj 

Fikaträff juni 

Fikaträff augusti 

Fikaträff september 

Fikaträff oktober 

Fikaträff november 

Fikaträff december 

Beräknat antal 
tillfällen aktiviteten 
erbjuds samt period 
för aktivitet 

2 timmar 

2 timmar 

2 timmar 

2 timmar 

2 timmar 

2 timmar 

2 timmar 

2 timmar 

Varav 
kvinnor 

Varav 
män 

Beräknade 
totala 
kostnader 
för aktivitet 

Aktivitet 
utförd 
Ja/Nej 

Antal deltagare 
per tillfälle 

Antal 
tillfällen 
aktiviteten:. 
utförts 

Totala 
kostnader 
för utförd! 

, aktivitet 

Beräknat 
antal 
deltagare 
per tillfälle 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

2 timmar 

2 timmar 

2 timmar 

" .. 
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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 fylleri 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. 



Protokoll från Årsstämma i Äldrekontakt den 16 maj 2017 
i föreningens lokaler på Norrlandsgatan 7, Stockholm. 

1. Robert Gyll valdes till ordförande för stämman och hälsade alla välkomna. 

2. Årsstämman befanns vara stadgeenligt utlyst. 

3. Stämman fastställde och godkände dagordningen. 

4. Lovisa Öhnell valdes till protokollförare för mötet. 

5. Therese Gyll valdes som justerare och rösträknare. 

6. Therese Gyll föredrog årsredovisningen med årets räkenskaper och resultat. Årsstämman 
beslutade att godkända årsredovisningen och lägga den till handlingarna. 

7. Revisionsberättelsen redogjordes av Therese Gyll. 

8. Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter full ansvarsfrihet. 

9. Therese Gyll redogjorde för årets budget och verksamhetsplan vilket stämman biföll. 

10. Stämman fastställde att medlemsavgiften fortsatt ska vara avgiftsfri för gäster och 
volontärer och 100 kr för stödmedlemmar. 

11. Inga förslag från medlemmar lades fram. 

12. Antalet ordinarie ledamöter ska under 2017 vara tre och antalet suppleanter tre. 

13. Årsstämman valde Robert Gyll till ordförande för ett år (omval), och följande ledamöter 
och suppleanter: Lovisa Öhnell - ledamot (omval), Sören Gyll - ledamot (ny), Therese 
Gyll - suppleant (ny), Gustav Gyll - suppleant (omval) och Tomas Eurenius - suppleant 
(omval). 

14. Revisionsbolaget PwC i Stockholm med Niklas Jonsson som ansvarig revisor valdes för 
ett år. 

15. Inga övriga frågor behandlades. 

16. Mötesordföranden tackade alla och förklarade årsstämman avslutat. 

Protokollförare 

_ 
Lovisa Öhnell 

   

   

Robert Gyll 

Justerare 

LV 
Therese Gyll 



Äldrekontakt 
Org nr 802443-2364 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 

Styrelsen avger följande årsredovisning. 

Innehåll Sida 

förvaltningsberättelse 2 
resultaträkning 7 
balansräkning 8 
noter 9 

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i svenska kronor. Uppgifter inom parentes avser 
föregående år. 

1(14) 
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Förvaltningsberättelse 

Allmänt om verksamheten 

Äldrekontakt är en ideell förening vars mål är att förbättra äldres hälsa och välbefinnande genom att 
hjälpa dem ur ofrivillig ensamhet och social isolering. Föreningen är religiöst och politiskt obunden 
och drivs helt utan ekonomiskt vinstsyfte. Äldrekontakt grundades i Stockholm under hösten 2008 
av familjen Gyll. 
Behovet av sociala kontakter är stort - även på äldre dagar. Fler än 800 000 människor i Sverige är 
äldre än 75 år och studier visar att omkring 30% av alla äldre känner sig ensamma. Ensamheten blir 
värre upp i åldrarna och drygt hälften av alla över 85 år har ett mycket begränsat umgänge. Social 
isolering är det första steget i en snabbt accelererande negativ hälsospiral som medför stora 
kostnader för samhället. Det är också ett problem som befintlig sjuk- och äldrevård har svårt att 
lösa. Problemet går inte över av sig själv, utan ökar snarare i omfattning. 

Enligt SCB kommer Sverige år 2040 ha fler än en miljon människor äldre än 85 år. 

Äldrekontakt har tagit fram en lösning på detta och bygger nu en långsiktig infrastruktur för att 
hjälpa äldre att ta sig ur sin isolering. Istället för att äldre i samma kvarter ska sitta ensamma i 
varsin lägenhet och längta efter gemenskap, ordnar Äldrekontakt så att de får träffas över en fika 
hemma hos våra volontärer. 

Via lokala samarbeten med exempelvis hemtjänst och distriktssköterskor söker vi upp socialt 
isolerade äldre samt äldre i riskzonen för social isolering och bildar grupper om 6-8 personer, 
samtidigt som vi etablerar ett stödnätverk med volontärer i deras närhet. Våra volontärvärdar 
öppnar sina hem och bjuder "sin" grupp på kafferep. Våra volontärchaufförer eskorterar de äldre till 
och från träffarna och finns med som stöd under tiden. På så sätt lär tidigare isolerade känna 
varandra över en kaffe och bulle och får sedan hjälp att träffas en gång i månaden så länge de vill 
och kan vara med. Det kostar ingenting att vara med i Äldrekontakt. 

Våra träffar blir en ljuspunkt i en annars ensam vardag. Man välkomnas till en värdfamiljs privata 
hem, får träffa de nya vännerna i sin grupp, kommer hemifrån och får andra intryck än hemmets 
fyra väggar. Den hjälpande handen från dörren och sällskapet av en volontärchaufför är en trygghet 
och en viktig del i att våga följa med. Våra regelbundna träffar blir något att se fram emot i 
vardagen och ger känslan av att vara en del av en gemenskap. 

Äldrekontakts koncept innehåller alla de komponenter som en stor internationell forskningsöversikt 
över hälsofrämjande insatser visar bäst bryter ensamhet bland äldre, med långsiktig effekt: att 
träffas i grupp, möjlighet till socialt stöd från personer med liknande erfarenheter och möjligheten 
att träffas regelbundet. Eftersom kontinuiteten är en så pass avgörande faktor för att uppnå effekt 
ställer vi aldrig in en planerad fika. 

Per den 31 december 2016 drev Äldrekontakt 44 fikagrupper på 15 orter. Under året hjälpte 
omkring 500 volontärer knappt 400 äldre gäster att träffas en gång i månaden. Våra träffar 
genererade under 2016 nästan 9 900 (8 000 år 2015) timmars individuell glädje för Äldrekontakts 
gäster och våra volontärers engagemang knappt 7 000 timmars frivilligt arbete. Sedan starten 2008 
har Äldrekontakts fikaträffar skapat cirka 34 000 individuella timmar av glädje för våra äldre 
gäster. 
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Under året har Äldrekontakt startat upp 12 nya fikagrupper och har stärkt sin verksamhet i 
Stockholm, Göteborg, Malmö och Borås. Utöver att starta nya grupper har vi fortsatt vårt arbete 
med att kvalitetssäkra befintlig verksamhet i fikagrupperna. För att uppfylla funktionen av en social 
plattform skall våra grupper bestå av minst sex och max åtta aktiva äldre gäster, just för att 
säkerställa att tillräckligt många gäster verkligen dyker upp på respektive fikaträff. Till varje 
fikagrupp behöver vi utöver gästerna engagerade volontärer som ansvarar för planering och 
koordination, att eskortera gästerna till och från fikagruppema samt värdar som står för respelctiva 
fika. För att en fikagrupp skall anses vara komplett behöver vi ha fem fikavärdar, fyra chaufförer 
och en koordinator. 

Under Q1 spelade Äldrekontakt in tre infonnationsfilmer om verksamheten som syftar till att 
informera om isolerade äldres situation samt hur Äldrekontakt förebygger och bryter social 
isolering. Dessa har visats i Viasats kanaler MTV, TV8 och Comedy Central vid olika tillfallen 
under året vilket har väckt intresse för verksamheten och hjälpt oss att få in volontärer och gäster. 

I april genomfördes Tillsammans mot Ensamhet, en tillställning som syftade till att öka 
kännedomen om social isolering. Knappt 300 individer kontaktades med information och 80 
personer tillbringade en eftermiddag med våra gäster och volontärer som delade med sig av sina 
upplevelser. 
Arrangemanget samlade även in medel till föreningen genom en auktion av föremål och 
upplevelser som konstnärer, artister, författare och restauranger hade donerat till förmånen. 
Eventet genomfördes i 7A:s lokaler på Strandvägen i Stockholm. 

I september genomfördes eventet Alla Äldres Dag i Stockhohn och Göteborg. Under dagen bjöds 
föreningens alla gäster in till ett gigantiskt kafferep på en offentlig, väl synlig och lättillgänglig 
plats. Förutom att det är en fantastisk dag för de äldre handlar det om att synliggöra vår verksamhet 
och en grupp människor som ofta glöms bort, eller som i debatten tilldelas en offerroll, nämligen de 
äldre. Genom att fika, sjunga och skratta tillsammans på en offentlig plats kan vi visa allmänheten, 
media och politiker att äldre är som du och jag - de har bara levt lite längre. Alla Äldres Dag ger 
även nyfikna äldre som inte är en del av vår verksamhet möjlighet att vara med och provfika, 
naturligtvis utan att det kostar dem något. 

Tår hölls eventen i Tessinparken i Stockholm och i Trädgårdsföreningen i Göteborg. Båda 
arrangemangen fick stor uppslutning och totalt deltog 240 äldre (både gäster och nyfikna äldre) 
under tillställningarna som uppmärksammades i radio och kvällspress. Eftersom föreningen sedan 
tidigare år hade fonderat medel avsatta till arrangemanget kunde man i år hyra in ett extra stort tält 
för att bjuda in fler nyfikna äldre, addera nya programpunkter till eftermiddagen och ge goodie bags 
till alla besökare. 
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Sedan 2012 genomför Äldrekontakt en årlig utvärdering bland de gäster som deltagit i 
verksamheten längre än sex månader. Syftet är att kvalitetssäkra vår verksamhet och säkerställa att 
vi uppfyller vårt syfte. Även i år fick vi mycket positiva resultat, vilket indikerar att vår verksamhet 
har god effekt och i hög grad uppfyller sitt syfte för de äldre vi når ut till. 

- 96% menar att fikaträffarna är viktiga för deras välbefinnande 
- 85% menar att fikaträffarna gör skillnad i deras liv 
- 80% känner sig mindre ensamma sedan de började fika hos oss 
- 53% säger sig ha fått ett, bättre självförtroende sedan de började fika med oss 
- 30% umgås med någon ifrån Äldrekontakts fikaträffar vid sidan av fikaträffarna 

Vidare angav 11% av gästerna att de träffar vänner/familj max en gång per år medan 14% berättade 
att de aldrig lämnar sitt hem annat än för Äldrekontakts fikaträffar. 

På frågan om vad Äldrekontakts fikaträffar betyder för gästerna fick vi bland annat svaren att 

"Träffarna ger en kontinuitet till livet. Man kommer ut ur sin isolering på ett smidigt sätt och 
behöver inte tänka på tider att passa till evenemang som ska bo/ars. Man slipper stressen. Man kan 
föra samtal som berör åldersgrupper och ge varandra tips. Det är lagom tid 2 tim en söndag em." 

"Jag är gladare och piggare när jag kommer hem från fikaträffarna. Vi skrattar och skojar och ger 
varandra ide& och uppslag om olika saker." 

"Har förlorat mitt enda barn, begravningen är idag. Har Äldrekontakt på söndag, min enda tröst 
just nu," 

När vi frågade vad gästerna har lärt sig under fikaträffama fick vi svaren 

"Jag är inte ensam om att vara ensam." 

"Det är så bra att man får prata lite. Annars glömmer man bort att prata. Rösten blir skrovlig." 

"Att se och träffa personer i liknande sits som mig själv. Att inte själv vara så ensam som jag 
ibland tror." 

Gästerna stärks och mår bättre av att delta i verksamheten och föreningen uppfyller alltså sitt syfte 
att främja hälsa och välbefinnande hos äldre. 

Arbetet med att implementera övergången i det nya IT-systemet har pågått under året och vi har 
utbildat alla volontärer i det nya verktyget. 

Äldrekontakts kansli bestod per den 31 december av 3,7 anställda varav en var på föräldraledighet. 
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Förändringar i eget kapital 

Ingående balans 
Ändamålsbestämt av styrelsen 
Årets resultat 

Belopp vid årets utgång  

Fika- Event- Tryckmat- 
fond fond erial fond 

28 661 34 307 

28 661 34 307 0  

5(14) 

Cafe& Alla äldres Balanserat Totalt eget 
fond dags fond kapital kapital 

40 000 82 204 800 185 972 
-40 000 -82 204 122 204 

- -122071 -122071 

0 0 933 63 901 

Resultat och ställning 

Flerårsjämförelse - föreningens ekonomiska utveckling i sammandrag. 

Flersårsjämförelse 2016 2015  
Verksamhetsintäkter tkr 2 327 2 287 
Resultat efter finansiella poster tkr -122 18 
Balansomslutning tkr 867 561 
Antal anställda st 3,7 3,5 
Antal grupper över landet st 44 36 
Antal individuella glädjestunder för äldre gäster 
under året st 3 376 2 776 
Administration och insamlingskostnader % 13 13 

2014 2013 
1 687 1 372 

-25 1 
631 324 
2,4 2,1 
31 23 

2 260 1 450 
9 8 

Intäkterna har legat på en stabil nivå och större återkommande bidragsgivare är företaget Segersta, 
Socialstyrelsen och Stockholm Stad. 

Administrationskostnaderna håller fortsatt låg nivå och av föreningens totala ändamålskostnader är 
det största kostnadsposterna arbete med att starta upp nya grupper samt driva och kvalitetssälcra 
befintliga grupper. Övriga stora kostnadsposter är insamling och bidragsansökningar. 

9 
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Förvaltning och personal 

Styrelsen har haft fem ordinarie styrelsemöten samt ett per capsulam. Föreningens dagliga arbete 
sköts av ett centralt kontor i Stockholm som under 2016 drevs av 2,7 heltidstjänster samt en 
föräldraledighet. Det låga antalet anställda möjliggörs av en i starkt decentraliserad struktur 
bestående av självständiga lokala grupper som drivs av en gruppledare, en lokal volontär som 
lägger ca 8 volontärtimmar på sitt uppdrag varje månad, Vi arbetar också med stöd genom 
manualer och säkerhetsrutiner och coachar de lokala gruppledarna. 

Årligen administrerar förvaltningen omkring 425 fikaträffar som involverar 960 äldre och 
volontärer på 15 orter runt om i landet. 

Utöver bildandet av nya grupper samt kvalitetssäkring av pågående verksamhet ansvarar det 
nationella kontoret för att ordna Alla Äldres Dag, genomföra andra projekt som på olika sätt 
främjar föreningens syfte, samt att säkra föreningens ekonomi genom bidragsansökningar, 
redovisning av projekt och att bedriva insamling bland företag och allmänhet. 

Information 

Äldrekontakts 90-konton: 

PG 900263-5 
BG 900-2635 
Hemsida: www.aldrekontakt.se  
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Resultaträkning 

Verksamhetsintäkter 

Not 

2 

2016 2015 

Gåvor 3 1 625 861 1 707 963 
Bidrag 4 700 790 578 750 

Summa verksamhetsintäkter 2 326 651 2 286 713 

Verksamhetskostnader 5, 6 
Ändamålskostnader -2 202 806 -1 969 117 
Insamlingskostnader -45 000 -23 000 
Administrationskostnader -201 000 -277 000 

Summa verksamhetskostnader -2 448 806 -2 269 117 

Verksamhetsresultat -122 155 17 596 

Resultat från finansiella investeringar 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 84 56 

Summa resultat från finansiella investeringar 84 56 

Resultat efter finansiella poster -122 071 17 652 

Årets resultat -122 071 17 652 

Fördelning av årets resultat 
Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan) -122 071 17 652 
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel/fonderingar från 
tidigare år 122 204 
Reservering av ändamålsbestämda medel/fonderingar som 
erhållits men inte utnyttjats under året -16 852 

Kvarstående belopp för året/balanserat kapital 133  800 
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Balansräkning Not 

Tillgångar 
Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 

2016-12-31 2015-12-31 

Kundfordringar 50 000 - 
Övriga kortfristiga fordringar 363 532 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 24 000 18 242 

74 363 18 774 

Kassa och bank 792 255 542 634 

Summa omsättningstillgångar 866 618 561 408 

Summa tillgångar 866  618 561 408 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 
Ändainålsbestämda medel 62 968 185 172 
Balanserat kapital 933 800 

63 901 185 972 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 5 709 17 431 
Övriga kortfristiga skulder 65 192 100 837 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 731 816 257 168 

802 717 375 436 

Summa eget kapital och skulder 866 618 561 408  
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Noter 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Insarnlingsorganisationens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med 
årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och FRIls Styrande riktlinjer för årsredovisning. 

Resultaträkningen 

Verksamhetsintäkter 

Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som föreningen erhållit eller kommer att 
erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt 
anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas. 
Nedan beskrivs, för respektive intäktspost, när intäktsredovisning sker. 

Medlemsavgifter 

Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Äldrekontakt. 
Medlemsavgifter redovisas vid inbetalning flin medlemmen och intäktsredovisas 
över den tidsperiod som avses. 

Gåvor och bidrag 

En transaktion i vilken föreningen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett 
värde utan att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet 
bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att organisationen uppfyllt eller 
kommer att uppfylla vissa villkor och om organisationen har en skyldighet att 
återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det 
inget bidrag är det en gåva. 

Gåvor 

Gåvor redovisas enligt huvudregeln som intäkt när de erhålls. En gåva som 
intäktsförts redovisas antingen som en tillgång eller en kostnad beroende på om 
gåvan förbrukas direkt eller inte. Gåvor som organisationen avser att stadigvarande 
bruka i verksamheten redovisas som anläggningstillgångar. Övriga gåvor, som inte 
förbrukats, redovisas som omsättningstillgångar. 

Gåvor värderas enligt huvudregeln till verkligt värde. 

Som gåvor inkluderas mottagna gåvor från allmänheten, företag, organisationer, samfund, privata 
och ideella fonder och stiftelser samt sponsring. Till gåvor räknas även testamentsgåvor och 
donationer, värdet av skänkta tillgångar samt intäkter från insamlade medel med gåvobevis, t ex 
nål- och brevmärken. 

Erhållna gåvor värderas till verkligt värde, dvs försäljningsvärde eller återanskaffningsvärde. 
Erhållna gåvor redovisas netto, dvs efter avdrag för försäljnings- och hanteringskostnader 
(exempelvis eventuell gåvoskatt). 
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Bidrag 

Som bidrag räknas likvida medel som en förening erhåller från en bidragsgivare som är ett 
offentligrättsligt organ. Ett villkorat bidrag är ett bidrag som förenats med villkor som innebär 
återbetalningsskyldighet om villkoret inte uppfyllts. 

Ett bidrag intäktsredovisas i den period när bidraget utbetalats till föreningen. En förening som 
erhåller bidrag från en svensk myndighet eller kommun kan istället välja att intäktsföra bidraget 
redan i den period när myndigheten eller kommunen fattat ett beslut att bevilja bidraget. Om 
bidraget är till för att täcka specifika kostnader, exempelvis ett administrationsbidrag, sker 
intäktsredovisning på sådant sätt att intäkten ställs mot de kostnader som bidraget är avsett att 
täcka. 
Intäktsredovisning sker endast när det med hög grad av sannolikhet kan bedömas att bidraget inte 
kommer att återkrävas. 
Inga bidrag nettoredovisas mot kostnader. 

Nettoomsättning 

Intäkt vid försäljning av varor och tjänster redovisas normalt vid 
försäljningstillfället. 

Övriga intäkter 

Övriga intäkter beror på föreningens huvudsaldiga verksamhet. Intäkter som i en 
förening är att klassificera som övrig intäkt kan i en annan klassificeras som 
huvudintäkt och redovisas därmed högre upp i resultaträkningen. Varje förening 
måste se över hur olika intäkter ska klassificeras under intäkter. 

Övriga intäkter är i de flesta fall poster av engångskaraktär till exempel kan vara en 
realisationsvinst vid försäljning av en fastighet, erhållna skadestånd eller erhållna 
försäkringsersättningar. I det fall övriga intäkter förekommer beskrivs när dessa har 
redovisats och hur värdet har fastställs. 
Verksamhetskostnader 

Ändamålskostnader 
Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till Äldrekontakts uppdrag enligt dess 
stadgar. Här ingår den del av kostnaden för personal som är anställd för att möjliggöra 
genomförandet av de verksamheter som fastställs av styrelsen, samt omkostnader av administrativ 
art som är en direkt följd av föreningens åtaganden för att uppfylla ändamålen. Den största 
ändamålskostnaden i föreningen är uppstart av nya grupper för att hjälpa fler äldre, vilket 
inbegriper dels rekrytering av volontärer och dels upprättande av samarbeten för att nå ut till 
isolerade äldre. Andra ändamålskostnader är exempelvis underhåll av befintliga grupper och 
stödsystem till volontärer så att föreningens lokala grupper kan arbeta så självständigt som möjligt, 
och behovet av hjälp från avlönad personal minimeras. 

Insamlingskostnader 
Insamlingskostnader är sådana kostnader vars syfte är att generera externa intäkter i form av 
insamlade medel och gåvor från privatpersoner och företag här ingår även del av kostnader för 
personal. 
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Administrationskostnader 
Administrationskostnader omfattar bland annat revision samt kostnader förknippade med stadgar 
och legala krav, som exempelvis styrelse, medlemsregister, årsstämma, personal, hyra, 
kontorsmaterial, IT och redovisning som inte fördelats på ändamålskostnader, samt direkta 
kostnader vid ansökan om bidrag. 

Ersättningar till anställda 

Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande. 
kostnadsförs i takt med att de anställda utför tjänster. Eftersom alla 
pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år 
pensionen tjänas in. 

Balansräkningen  

Tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan. 

Finansiella tillgångar 

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. 

Ändamålsbestämda medel 

I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade 
gåvor och andra ändamålsbestämda medel. Se även noten till eget kapital. 

Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag 

1 de fall föreningen fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd och meddelat 
mottagaren men inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld. 

Not 2 Uppskattningar och bedömningar 

Vi bedömer att vi inte har några osäkerheter på balansdagen som innebär betydande risk eller 
väsentlig justering. 
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Not 3 Gåvor 

Gåvor redovisade i resultaträkningen 

Insamlade medel 

2016 2015 

Allmänheten 216 374 87 230 
Företag 1 110 987 1 257 400 
Externa stiftelser och fonder 298 500 363 333 

Summa 1 625 861 1 707 963 

Gåvor som inte redovisats i resultat- och balansräkningen 

Insamlade medel (Uppskattat ej bokfört belopp) 
Värden har upplåtit sina lokaler hyresfritt 100 000 100 000 

Utöver det som specificeras i tabellen har också följande gåvor erhållits 
Ett konsultföretag har genomfört ett pro bono-projekt där de anpassat ett CRM-system till vår verksamhet. 
Värdet är svårbestämt men det rör sig om cirka två veckors arbete för en konsult. 

Föreningens arbete med att bryta social isolering och främja hälsa och välbefinnande hos äldre bygger på 
volontärverksamhet. Under 2016 har drygt 550 volontärer arbetat ideellt i föreningen, framförallt som 
volontärer i våra 44 lokala grupper som fikavärdar, chaufförer och gruppledare. Vi har utöver dessa haft 
volontärer som arbetat ideellt på olika Alla Äldres Dag i Stockholm och Göteborg. Slutligen arbetar 
Äldrekontakts styrelse ideellt. Vi uppskattar antalet timmar av nedlagd tid till knappt 7.000 timmar. Under 
året har Viasat vid valda tillfällen kostnadsfritt visat 30 sekunders filmer om Äldrekontakt bl.a. på kanalerna 
TV8, MTV och Comedy Central, På liknande sätt har plug-in annonser om Äldrekontakt visats på tomma 
annonsplatser på nätet, vilket har hjälpt föreningen att sprida sitt budskap och rekrytera volontärer. Värdet på 
dessa exponeringar är mycket svåra att skatta och har inte tagits upp under intäkter. 

Not 4 Bidrag 

2016 2015 

Bidrag och offentliga bidrag redovisade i resultaträkningen 
Bidrag från kommuner 450 790 378 750 
Bidrag från myndigheter 250 000 200 000 

700 790 578 750 
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Not 5 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 

2016 2015 

Antal anställda 
Kvinnor 3,7 3,5 
Män 

Totalt 3,7 3,5 

I medelantalet anställda ingår inte anställda som uppburit ersättning som understiger ett halvt prisbasbelopp. 
Detta har gjorts med stöd av punkt 6 i BRNAR 2002:9. 

Löner och andra ersättningar: 
Övriga anställda 1 545 061 1 179 781 

Totala löner och ersättningar 1 545 061 1 179 781 

Sociala kostnader 490 215 403 896 

Ideellt arbete 
Under året har ca 550 personer arbetat ideellt för föreningen, framförallt som volontärer i våra 44 lokala 
grupper som fikavärdar, chaufförer eller gruppledare. Vi har utöver dessa haft volontärer som arbetat ideellt 
på Alla äldres dag i Stockholm och Göteborg.Vi uppskattar antalet timmar av nedlagd tid till knappt 7.000 
timmar.Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen. 

Föreningens styrelseledamöter arbetar även de ideellt. 

Not 6 Operationella leasingavtal - leasetagare 

Föreningen redovisar inga leasing eller hyreskostnader. Hyresvärden upplåter sina lokaler utan 
några kostnader. 
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Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

2016 2015 

Övriga poster 731 816 257 168 

Summa 731 816 257 168 

Robert Gy 1 

Vår revisionsberättelse har lämnats  Uri-  -C) -  C) 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

kj lc 
Niklas Jonsson-- -- 
Auktoriserad revisor 
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Revisionsberättelse 
Till föreningsstämman i Äldrekontakt, org.nr  802443-2364 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Äldrekontakt för år 2016. 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess 
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. 
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta 
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta 
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till 
att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet 
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de 
enskilt eller tinsamrnans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen. 
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granslcningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker 
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för 
en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för vår revision 
för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att 
uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet 
av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida 
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda 
till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det 
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finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vii revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar 
är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden 
göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten. 

e utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på 
ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande brister 
i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Äldrekontakt 
för år 2016. 
Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt 
avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot föreningen. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot föreningen. 
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på 
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana 
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle 
ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 

Stockholm den 30 april 2017 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

, 

Nildas Jonssbfr— - 
Auktoriserad revisor 
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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 är som aktiviteterna avser. 
Fälten under redovisning lämnas alltså tomma i denna ansökan. 

Ansökan 2016 Redovisning 2016 (lämnas in senast 31 maj 2017) 
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 

Fikaträff januari 20 2 timmar 
..)\. 1 

Fikaträff februari februari 90 2 timmar < i l'Y 

Fikaträff mars 20 2 timmar 
u, 

Fikaträff april 90 2 timmar •K.  

Fikaträff maj 20 2 timmar / i»..  

Fikaträff juni 90 2 timmar 

Fikalräff augusti 90 2 timmar K z7o 
Fikaträff september 20 2 timmar :X. 1 

Fikaträff oktober 20 2 timmar 
>5( 

/7 
Fikaträff november go 2 timmar V i -:( 

Fikaträff december 20 2 timmar \Y- / 5'/ 
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Från: Karlsson Daniel (ÄLF, Strategisk avdelning) 
Skickat: den 29 juni 2017 13:45 
Till: ÄLN Äldrenämnden 
Ämne: VB: Bidragsansökan till äldrenämnden 

Kategorier: Röd kategori 

Hej! 

Redovisas som komplettering till ansökan på ärende ALN-2017-0421. 

Vänliga hälsningar 

DANIEL KARLSSON 

Utredare 

Postadress: Uppsala kommun, äldreförvaltningen 

753 75 Uppsala 

Besöksadress: Fyrisborgsgatan 1 

Telefon: 018-727 85 97 

E-post: daniel.karlssonuppsala.se   

Från: Therese Gyll [mailto:therese.gyll@aldrekontakt.se]  
Skickat: den 29 juni 2017 13:37 
Till: Karlsson Daniel (ÄLF, Strategisk avdelning) 
Ämne: Re: Bidragsansökan till äldrenämnden 

Hej Daniel, 

Vår verksamhet är väldigt kvinnodominerad då kvinnor i regel överlever sina män. Fördelningen idag ser ut så här 
i Uppsala: 

Kvinnor: 89 % 
Män: 11% 

Totalt över hela Sverige ligger vi på 91% kvinnor, så i förhållande till andra kommuner har vi fler manliga gäster 
och volontärer :-) 

Vänliga hälsningar, 

Therese 

Från: "Strategisk avdelning)" <daniel.karlsson@uppsala.se> 
Datum: onsdag 28 juni 2017 13:01 
Till: Therese Gyll <therese.gyll@aldrekontakt.se> 

http ://doka.uppsala. se/Asp/Downl  oad. asp?inline=1 &FILEREF= 1 6 03 4 6 6&frame= 1 2017-09-08 
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Ämne: Bidragsansökan till äldrenämnden 

Hej! 

Jag har en kort fråga angående er ansökan: 

Hur ser fördelningen ut kvinnor/män bland de äldre i fikagrupperna? 
Vi efterfrågar könsuppdelad statistik i verksamheten hos alla föreningar, för att ha underlag för 
jämställdhetsanalyser. 

Vänliga hälsningar 

DANIEL KARLSSON 

Utredare 

Postadress: Uppsala kommun, äldreförvaltningen 

753 75 Uppsala 

Besöksadress: Fyrisborgsgatan 1 

Telefon: 018-727 85 97 

E-post: daniel.karlssonauppsala.se   

http://doka.uppsala.se/Asp/Download.asp?inline=1&FILEREF=16034668drame=1 2017-09-08 
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