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Postadress: Uppsala kommun, Postadress, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: Email 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Ansökan om bidrag för samtalsstöd för äldre 
från Diakonistiftelsen Samariterhemmet  

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta  

1.  att bevilja Diakonistiftelsen Samariterhemmet 100 380 kr i bidrag för 
samtalsstöd för äldre under perioden juli-december 2020. 

 

 

Sammanfattning 
Diakonistiftelsen Samariterhemmet har ansökt om totalt 200 760 kr i bidrag för andra 
halvåret 2020 för samtalsstöd för äldre. Ansökan är ställd gemensamt till 
socialnämnden och äldrenämnden. Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att 
bevilja stiftelsen 100 380 kr i bidrag för verksamheten under andra halvåret 2020.  
 
Målet för verksamheten är att underlätta för äldre att våga söka och få det samtalsstöd 
de är i behov av och att vara en ingång och ett komplement till det kvalificerade stöd 
och behandling som erbjuds av Region Uppsala och privata aktörer.  
 

Ärendet 
Diakonistiftelsen Samariterhemmet har ansökt om total 200 760 kr i bidrag för andra 
halvåret 2020 för drift av samtalsstöd för äldre. Ansökan är ställd gemensamt till 
socialnämnden och äldrenämnden. Målsättningen är att under 2020 erbjuda tio 
stödsamtal per vecka. 

Målet för verksamheten är att underlätta för äldre att våga söka och få det samtalsstöd 
de är i behov av. De som tar emot samtalen är själva över 60 år. Hög tillgänglighet och 

Socialnämnden   Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till Socialnämnden 2020-06-04 SCN-2020-00308 
  
Handläggare:  
Sofia Venemalm 

 
 
 

http://www.uppsala.se/


Sida 2 (2) 

låga trösklar är tänkt att fungera som en ingång och ett komplement till det 
kvalificerade stöd och behandling som erbjuds av Region Uppsala och privata aktörer.  

Erbjudandet om stödsamtal gäller alla äldre och utgår från de äldres egna uppfattade 
svårigheter och önskemål. Exempel på detta kan vara relationsproblem, suicidtankar, 
olika former av våld, kronisk sjukdom, ångest eller depression. Samtalsstödet utgör en 
del i en helhet inom ramen för Diakonistiftelsens sociala verksamheter tillsammans 
med exempelvis Äldrecenter, Livsberättargrupper och, för den som så önskar, 
musikmeditationer och annat i anslutning till Samariterhemmets kyrka.  

Samtalsstödet är anpassat till den rådande Coronaepidemin. Alla stödsamtal bedrivs 
tillsvidare per telefon och erbjudande om stödsamtal riktas specifikt till äldre som på 
olika sätt har drabbats av pandemin.  

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att bevilja Diakonistiftelsen 
Samariterhemmet 100 380 kr i bidrag för verksamheten under andra halvåret 2020, 
motsvarande halva det ansökta beloppet. Finansiering för den andra halvan av 
ansökan beslutas av äldrenämnden, utifrån att verksamheten utifrån målgruppen 
bedöms ligga inom båda nämnders ansvarsområde. 

Målet är att verksamheten ska kunna bidra till att bryta ensamhet och isolering för 
äldre under den pågående Coronapandemin, samt utgöra en ingång och ett 
komplement till det kvalificerade stöd och behandling som erbjuds av Region Uppsala 
och privata aktörer.   

Beredning 

Ärendet har beretts gemensamt av enheten för strategiskt stöd och avdelningen för 
avtal och marknad, äldreförvaltningen. 

Ekonomiska konsekvenser 

Stödet föreslås finansieras inom ramen för nämndens budget för föreningsbidrag.   

Beslutsunderlag 

Bilaga. Ansökan om bidrag för samtalsstöd för äldre från Diakonistiftelsen 
Samariterhemmet 

 

Socialförvaltningen 

 

Ola Jeremiasen 
T.f. Förvaltningsdirektör 

 

 



 Sida 1 (7) 

  

20
19

-0
5-

09
 

 

Ansökan om äldrenämndens bidrag till föreningar 2020 

Läs anvisningarna på sista sidan innan du fyller i blanketten. 

Sökande förening/organisation 
Föreningens/organisationens namn Organisationsnummer 

  
Besöksadress 

 
Eventuell c/o adress 

 
Postadress (om annan än besöksadress) Postnummer och ort 

  
E-postadress till föreningen Telefon 

  
Webbadress 

 
Antal medlemmar bosatta i Uppsala kommun per sista december föregående år 

Totalt varav kvinnor varav män 

Antal anställda föregående och innevarande år, samt tjänstgöringsgrad 

Totalt varav kvinnor varav män 

Ungefärligt antal volontärer/frivilliganställda i verksamheten 

Totalt varav kvinnor varav män 

Ansökan bidrag 
Bankgiro/plusgirokonto Föreningen ansöker om totalt 

  kr 
Ansökan avser 

 1 år   3 år År 1  kr År 2 kr År 3 kr 

Kontaktperson 
Kontaktperson Telefon dagtid 

  
E-postadress 

 

Styrelsen och revisor 
Antal styrelseledamöter (inklusive suppleanter) 

Totalt varav kvinnor varav män 

Ordförande E-postadress Telefon 

   
Sekreterare E-postadress Telefon 

   
Kassör E-postadress Telefon 

   
Revisor E-postadress Telefon 
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Andra sökta och beviljade bidrag (från till exempel landstinget, annan kommunal 

nämnd, projektbidrag etc.) för verksamhet som vänder sig till personer över 65 år 
Bidrag fås under innevarande år (kr) från annan kommunal nämnd Bidrag för (typ av verksamhet) 

  

 

Bidrag fås under innevarande år (kr) från annan part Bidrag för (typ av verksamhet) 

  

 

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

  

 

Bidrag söks för nästkommande år (kr) från annan part Bidrag för (typ av verksamhet) 
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Beskrivning och redogörelse av vad ansökta medel ska användas till.  

Ange särskilt vilken målgrupp verksamheten vänder sig till. 
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Planerade kostnader för verksamheten under perioden 
Ekonomisk planering/preliminär budget för verksamheten under perioden med information om eventuella 

medfinansiärer. Ange typ av kostnad, (ex. personalkostnad, lokalhyra, el, resekostnader, telefon-abonnemang, 

administration etc.) budgeterad kostnad, sökt bidragssumma samt eventuell finansiering från annan part.  

Eventuell personalkostnad ska anges inklusive arbetsgivaravgifter. 

Typ av kostnad Budgeterad kostnad Varav sökta  

bidrag från 

äldrenämnden 

Varav eventuell 

finansiering från 

annan 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Summa: 
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Handlingar som ska bifogas med ansökan 
• Stadgar (endast vid stadgeändringar eller om förening inte sökt bidrag hos nämnden tidigare) 

• Årsmötesprotokoll (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 2018 (endast om föreningen beviljats bidrag av nämnden för 

detta år) 

Underskrift 
Att uppgifterna i ansökan jämte bilagor är korrekta intygas. Föreningen förbinder sig att lämna verksamhetsberättelse, 

resultat- och balansräkning och revisionsberättelse för det år föreningen beviljats bidrag. 

Datum Underskrift Ordförande Namnförtydligande 

   

 

Vi behandlar och skyddar din information i detta formulär enligt reglerna i Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om Uppsala 

kommuns hantering av personuppgifter och dina rättigheter som uppgiftslämnare på www.uppsala.se/gdpr. 
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Planerade kostnader och volymer för de aktiviteter ansökan avser 
Utgå från de aktiviteter er förening söker bidrag för och ange beräknade kostnader för aktiviteten, beräknat antal deltagare samt beräknat antal tillfällen aktiviteten  

kommer att erbjudas. Summan av kostnaderna av aktiviteterna på denna sida ska motsvara summan av sökta bidrag för verksamheten på sidan 3 i denna blankett. 

Aktivitet kan både vara avgränsad aktivitet vid ett visst antal tillfällen såsom medlemsmöten, föreläsningar och kurser eller kontinuerligt pågående aktivitet såsom  

öppethållande av träffpunkt eller joursamtal via telefon. 

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

Fälten under redovisning lämnas alltså tomma i denna ansökan. 

Ansökan 2020 Redovisning 2020 (lämnas in senast 31 maj 2021) 

Planerad aktivitet Beräknat 

antal 

deltagare 

per tillfälle 

Varav 

kvinnor 

Varav män Beräknat antal 

tillfällen aktiviteten 

erbjuds samt 

period för aktivitet 

Beräknade 

totala 

kostnader 

för aktivitet 

Aktivitet 

utförd 

Ja/Nej 

 

Antal 

deltagare 

per tillfälle 

Varav 

kvinnor 

Varav män Antal 

tillfällen 

aktiviteten 

utförts 

Totala 

kostnader 

för utförd 

aktivitet 
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Anvisningar 
Till blankett för ansökan om ekonomiskt stöd för föreningar och organisationer. 

Redogör för den planerade verksamheten så att beskrivningen kan förstås av den som inte 
tidigare känner till föreningens verksamhet. Det är viktigt att uppgifterna är så konkreta som 
möjligt och att nämnden kan bedöma hur stor omfattning verksamheten har. Varje förenings 

verksamhet måste beskrivas utifrån sin egenart, men nedan har angivits exempel på aktiviteter 

som är förekommande i de föreningar som nu får bidrag. Utöver de uppgifter ni själva bedömer 
som viktiga ange således uppgifter som framgår av nedanstående. 

Om någon av föreningens uppgifter är att 

ge stöd till anhöriga: 

ange hur ofta stöd ges och beräknat antal deltagare 

ge stöd till ökad trygghet och/eller ökad social samvaro (ex. trygghetsringning, ledsagarservice, 
besöksverksamhet och fixartjänster) ange beräknad tid och beräknat antal deltagare för 

insatserna. 

vara en träffpunkt: 

ange öppettider och beräknat genomsnittligt antal besökare/öppethållandetillfällen. 

organisera fritidsaktiviteter: 

ange för varje aktivitet hur ofta den anordnas och beräknat genomsnittligt antal deltagare. 

ge utbildning/information: 

ange ämne, mottagare, beräknat antal utbildnings-/info-timmar och beräknat antal utbildnings-

/info-mottagare. 

Om föreningen bedriver annan typ av verksamhet ange omfattning på liknande sätt som i 
ovanstående exempel.  

Samtliga uppgifter på blanketterna måste vara ifyllda. Alternativt kan ansökan kompletteras 

muntligt. 

Blanketten ska vara äldreförvaltningen tillhanda senast den 31 maj 2019 och skickas till 

nedanstående adress: 
Uppsala kommun 

Äldrenämnden 
753 75 Uppsala Kommun 

Blanketten ska skickas in i två exemplar. För att underlätta kontorets hantering av 
ansökningarna ber vi er att undvika häftklamrar för att fästa ihop ansökan. Använd istället 
plastficka eller gem och undvik i möjligaste mån att blanda enkelsidiga och dubbelsidiga 

utskrifter av ansökningsblanketter och bilagor. 

Vid frågor om blanketten kontakta: 

Daniel Karlsson 

Äldreförvaltningen 
Telefon: 018-727 85 97 
daniel.karlsson@uppsala.se 
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	~ SCN-2020-00308-1 Ansokan-om-aldrenamndens-bidrag-till-foreningar 15 maj 2020 (002) 866387_1_1.PDF

	Föreningensorganisationens namn: Diakonistiftelsen Samariterhemmet
	Organisationsnummer: 817600-0803
	Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 70
	Eventuell co adress: 
	Postadress om annan än besöksadress: 
	Postnummer och ort: 753 20
	Epostadress till föreningen: charlotte.engel@samariterhemmet.se
	Telefon: 076 805 33 11, 018 564024
	Webbadress: www.samariterhemmet.se
	Antal medlemmar bosatta i Uppsala kommun per sista december föregående år Totalt: Stiftelse
	Antal medlemmar bosatta i Uppsala kommun per sista december föregående år varav kvinnor: 
	Antal medlemmar bosatta i Uppsala kommun per sista december föregående år varav män: 
	Antal anställda föregående och innevarande år samt tjänstgöringsgrad Totalt: 79/83
	Antal anställda föregående och innevarande år samt tjänstgöringsgrad varav kvinnor: 75/80
	Antal anställda föregående och innevarande år samt tjänstgöringsgrad varav män: 17/19
	Ungefärligt antal volontärerfrivilliganställda i verksamheten Totalt: ca 52
	Ungefärligt antal volontärerfrivilliganställda i verksamheten varav kvinnor: 30
	Ungefärligt antal volontärerfrivilliganställda i verksamheten varav män: 22
	Bankgiroplusgirokonto: bg 230-0366
	Föreningen ansöker om totalt kr: 200 760
	1 år: On
	3 år: Off
	Ansöker År 1 kr: 200 760
	Ansöker År 2 kr: 
	Ansöker År 3 kr: 
	Kontaktperson: Charlotte Engel
	Telefon dagtid: 076  805 33 11
	Epostadress: charlotte.engel@samariterhemmet.se
	Antal styrelseledamöter Totalt: 11
	Antal styrelseledamöter varav kvinnor: 6
	Antal styrelseledamöter varav män: 5
	Ordförande: Ann-Christin Norrström
	Epostadress_2: anki.norrström@gmail.com
	Telefon_2: 018-256425
	Sekreterare: Erik Eckerdal
	Epostadress_3: erik.eckerdal@samariterhemmet.se
	Telefon_3: 072-2224869
	Kassör: Eva Hemryd
	Epostadress_4: eva.hemryd@samariterhemmet.se
	Telefon_4: 018-564011
	Revisor: Ernst&Young AB Maria Lennmark
	Epostadress_5: Maria.lennmark@se.ey.com
	Telefon_5: 018-194273
	Bidrag fås under innevarande år kr från annan kommunal nämnd: Bidrag för innevarande år söks;100 807:- Äldrenämnden100 807:- Socialnämnden
	Bidrag för typ av verksamhet: Samtalsmottagning för Äldre
	Bidrag fås under innevarande år kr från annan part: 150 000:- Johanniterorden i Sverige1 000 050:- Stiftelsen Edla och Gustaf Th Lindbergs Donationsfond. 
	Bidrag för typ av verksamhet_2: Samtalsmottagning för Äldre
	Bidrag söks för nästkommande år kr från annan kommunal nämnd: Bidrag för nästkommande år söks i augusti;200 000:- Äldrenämnden200 000:- Socialnämnden
	Bidrag för typ av verksamhet_3: Samtalsmottagning för Äldre
	Bidrag söks för nästkommande år kr från annan part: 337 000:- Ulla och Curt Nicolins Stiftelse
	Bidrag för typ av verksamhet_4: Samtalsmottagning för Äldre
	Ange särskilt vilken målgrupp verksamheten vänder sig till: Det finns ett väl dokumenterat behov hos äldre att tala om svåra och existentiella livsfrågor och att få tillgång till stödjande samtal för att få nya färdigheter att bemästra en svår livssituation. Äldre måste ges förutsättningar att berätta vad de har varit med om. Att vara utsatt för våld, eller sviterna av det våld man utsatts för tidigare i livet, att tänka på suicid, åldras med hiv eller leva med ångest och depression och inte kunna prata om det är ett stort lidande. Den ökade ensamhetsproblematiken aktualiserar dessutom behovet av att det finns någon som kan lyssna på den särskilda historia varje människa bär med sig. Samtal som kan bidra till att man ser och försonas med livet, sådant det blev. Även om samtal visat sig ha god effekt på de vanligaste psykiska besvären hos äldre, är det få äldre som får de samtal de behöver. Samariterhemmet har därför startat en samtalsmottagning dit äldre kan vända sig för stödjande samtal och där de också kan få råd om vart de ska vända sig om de behöver annat kvalificerat stöd eller behandling för sina svårigheter. De äldre erbjuds stödsamtal i en miljö där det finns viktiga komplementära gemenskapsbyggande aktiviteter som Livsberättargrupper och Äldrecenter samt, för den som så önskar, musikmeditationer och annat i anslutning till Samariterhemmets kyrka. Målet för samtalsmottagningen är att underlätta för äldre att våga söka och få det samtalsstöd de är i behov av. Tabun och rädsla kan hindra äldre från att söka samtalsstöd, även kostnadsfritt sådant. Många äldre har förtroende för verksamheter med kyrklig huvudman, och det underlättar för äldre att söka stöd hos Samariterhemmet. En annan faktor som underlättar, är att de som tar emot för samtal själva är ”ålderskompetenta”, dvs från 60 år och uppåt. Samtalsmottagningen utgör på så vis, med hög tillgänglighet och låga trösklar, både en ingång – och ett komplement till kvalificerat stöd och behandling som äldre erbjuds inom region, kommun eller på den privata marknaden.Erbjudandet om stödsamtal gäller alla äldre, och samtalen utgår ifrån deras egna uppfattade svårigheter och önskemål. De flesta som kommer har aldrig tidigare sökt samtalsstöd. Trots en mycket tung livssituation (exv de livslånga effekterna av en dysfunktionell barndom, relationsproblem, suicidtankar, olika former av våld, kronisk eller livshotande sjukdom, ångestproblematik eller depression) har många av dem aldrig tidigare talat om detta, med någon.  Samtalsmottagningen har tydligen konstruerats och introducerats på ett sätt som gör att dessa äldre för första gången i sitt liv söker ett stöd de säger sig alltid ha saknat men inte vågat ta emot eller unnat sig tidigare. Mot bakgrund av att flertalet konfidenter är över 80 år blir samtalen av en speciell karaktär och har en hög existentiell densitet; att välja att tala om det som har plågat eller begränsat ibland under ett helt liv, när detta liv så påtagligt går mot sitt slut.Samtalsmottagningens verksamhet har anpassats till den rådande coronapandemin. Från den 18 mars bedrivs alla stödsamtal per telefon. Erbjudandet om samtalsstöd riktas specifik till äldre som drabbas av pandemin; 1) äldre i ofrivillig isolering i hemmet som får information genom Uppsala Stadsbiblioteks bokkassar, 2) anhöriga med närstående på äldreboenden där besöksförbud i kombination med faktiskt eller befarad smittspridning genererar stor oro samt 3) äldre post covid-19 patienter efter intensivvård/respirator. De medel som söks för hösten 2020 avser i första hand arvoden till terapeuterna som erbjuder stödsamtal samt omkostnader för att driva samtalsmottagningen. Målsättningen för 2020 är att erbjuda tio stödsamtal per vecka fördelat på fem terapeuter. Verksamheten utvärderas kontinuerligt.
	Typ av kostnadRow1: Arvoden (10 samtal/vecka, juli - december)
	Budgeterad kostnadRow1: 162 000:-(ej moms
	Varav sökta bidrag från äldrenämndenRow1: 162 000:-
	Varav eventuell finansiering från annanRow1: 
	Typ av kostnadRow2: Kollegiehandledning/APT (juli - december)
	Budgeterad kostnadRow2: 20 250 (ej moms)
	Varav sökta bidrag från äldrenämndenRow2: 20 250:- 
	Varav eventuell finansiering från annanRow2: 
	Typ av kostnadRow3: Lokalhyra
	Budgeterad kostnadRow3: 3375:-
	Varav sökta bidrag från äldrenämndenRow3: 3375:-
	Varav eventuell finansiering från annanRow3: 
	Typ av kostnadRow4: Administration (lön inkl soc avg)
	Budgeterad kostnadRow4: 14 292:-
	Varav sökta bidrag från äldrenämndenRow4: 14 292:-
	Varav eventuell finansiering från annanRow4: 
	Typ av kostnadRow5: OH
	Budgeterad kostnadRow5: 843:-
	Varav sökta bidrag från äldrenämndenRow5: 843:-
	Varav eventuell finansiering från annanRow5: 
	Typ av kostnadRow6: Utv av strategi att nå äldre män
	Budgeterad kostnadRow6: 25 000:-
	Varav sökta bidrag från äldrenämndenRow6: 
	Varav eventuell finansiering från annanRow6: 25 000:-
	Typ av kostnadRow7: Infomaterial/lansering/pr
	Budgeterad kostnadRow7: 25 000:-
	Varav sökta bidrag från äldrenämndenRow7: 
	Varav eventuell finansiering från annanRow7: 25 000:-
	Typ av kostnadRow8: Expansionsbudget 2020
	Budgeterad kostnadRow8: 150 000:- 
	Varav sökta bidrag från äldrenämndenRow8: 
	Varav eventuell finansiering från annanRow8: 150 000:-
	Typ av kostnadRow9: Expansionsbudget (Ej bunden till budgetår)
	Budgeterad kostnadRow9: 1 000 000:-
	Varav sökta bidrag från äldrenämndenRow9: 
	Varav eventuell finansiering från annanRow9: 1 000 000:-
	Typ av kostnadRow10: 
	Budgeterad kostnadRow10: 
	Varav sökta bidrag från äldrenämndenRow10: 
	Varav eventuell finansiering från annanRow10: 
	Typ av kostnadRow11: ENLIGT ÖVERENSKOMMELSE;
	Budgeterad kostnadRow11: 
	Varav sökta bidrag från äldrenämndenRow11: 
	Varav eventuell finansiering från annanRow11: 
	Typ av kostnadRow12: Av summan sökt medel; från Äldrenämnden
	Budgeterad kostnadRow12: 
	Varav sökta bidrag från äldrenämndenRow12: 100 380:-
	Varav eventuell finansiering från annanRow12: 
	Typ av kostnadRow13: Av summan sökta medel; från Socialnämnden
	Budgeterad kostnadRow13: 
	Varav sökta bidrag från äldrenämndenRow13: 100 380:- 
	Varav eventuell finansiering från annanRow13: 
	Typ av kostnadRow14: 
	Budgeterad kostnadRow14: 
	Varav sökta bidrag från äldrenämndenRow14: 
	Varav eventuell finansiering från annanRow14: 
	Budgeterad kostnadSumma: 1 407 229:- 
	Varav sökta bidrag från äldrenämndenSumma: 200 760:-
	Varav eventuell finansiering från annanSumma: 1 200 000:- 
	Datum: 15 maj 2020
	Namnförtydligande: Erik Eckerdal, direktor
	Planerad aktivitetRow1: Terapeutiska samtal
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