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Uppgifter om organisationen

2017

2018

2019

2019

Förening:
Adress:
Tel:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

187 000

200 000

325 000

200 000

Malmö anhörigförening MAF
Linnégatan 61
040-511562

Beviljat bidrag ifrån andra nämnder 2017

Fritidsnämnden:
Kulturnämnden:

Annat:

Ekonomiuppgifter för 2017

Totala intäkter:
Lokalkostnader:

391 465 Personalkostnader:
46 972 Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

302 909
1 (80 %)
0

Målgrupp

Främst äldre och deras anhöriga, multisjuka äldre, anhöriga som stödjer en närstående i vardagen.
Syfte med organisationen – enligt stadgar

Att stödja och hjälpa vård- och omsorgsbehövande äldre och sjuka personer i eget eller särskilt boende samt de som
vårdas på särskilt boende för äldre. Att tillsammans med anhöriga tillvarata vårdtagarens intresse, bistå med
information, råd och stöd samt uppmärksamma deras situation. Att medverka till att belysa och analysera vård och
omsorgsbehov i syfte att åstadkomma en förbättrad situation för äldre och anhöriga.
Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för

Malmö Anhörigförening MAF ansöker om 325 tkr för fortsatt utveckling av stöd- och rådgivningsverksamhet för
äldre och sjuka personer i eget eller särskilt boende samt de som vårdas på sjukhus och deras anhöriga. Föreningen
ger information angående äldrevårdsfrågor samt stöd och närvaro vid vårdplaneringssamtal. MAF har under 2017
medverkat i 170 möten kring vårdplanering som stöd till anhöriga eller de äldre vid deras kontakt med Malmö stads
olika ansvarsområden inom vård och omsorg. 500 samtal har genomförts under 2017. MAF har erfarenhetsgrupper
där medlemmarna träffas regelbundet. Dessa personer har stödfunktion/mentorskap till sig själva och andra i
samma situation. MAF vill fortsätta anordna offentliga möten och seminarier kring temat äldreomsorg där olika
aktuella frågor kan belysas. Föreningen hjälper även till med att starta nya anhörigföreningar på särskilda boenden.
MAF deltar vid olika möten med olika myndigheter och är behjälplig vid överklagande av negativa biståndsbeslut.
Föreningen informerar om multisjuka äldres behov och tydliggör anhörigperspektivet inom äldreomsorgen på olika
vårdutbildningar. MAF är också en lokal avdelning till Anhörigas Riksförbund, AHR, och bevakar därigenom
anhörigas möjligheter inom Malmö kommun samt har möjlighet att lyfta anhörigfrågor på nationell nivå.
Föreningen ordnar regelbundet offentliga möten kring temat äldreomsorg där vi exemplifierar olika aktuella frågor.
Föreningen tog initiativet till anhörig vecka under 2017. Totalt planerades 60 aktiviteter bland annat öppna hus vid
olika föreningars lokaler och medverkat eller informerat om anhörigstöd vid Seniormässan, Patientforum mm.
Förvaltningens bedömning

Anhöriga till äldre multisjuka och demenssjuka är den största gruppen som tar kontakt med föreningen för att få
stöd och rådgivning. MAF fungerar som en ansedd samarbetspartner för anhöriga som inte bor i Malmö men som
har sina äldre i Malmö. I det fallet representerar föreningen de anhöriga vid möten/planeringar med beslutsfattare i
Malmö. MAF informerar på Malmö universitet och Lunds universitet för personal inom särskilda boenden och
hemtjänst samt vid olika utbildningar om anhörigperspektivet. Föreningen är behjälplig att starta nya
anhörigföreningar när behov uppstår. MAF har erfarenhetsgrupper som inte upplöses när närstående går bort utan
grupperna får själv välja när och om de vill avsluta de regelbundna träffarna inom grupperna. Föreningen har under
många år haft en mötesverksamhet som är uppskattad och tillgänglig för alla i Malmö. Dessutom har föreningen
samarbetat med Malmö stads verksamheter för att ge stöd i olika former till anhöriga. MAF driver frågan om att
starta ett anhörigråd i Malmö. Föreningen verkar opinionsbildande och som remissinstans. MAFs ambition är att
höja kvalitén inom Malmös äldreomsorg. Föreningens intäkter kommer framför allt från fonder,
funktionsstödsnämndens organisationsstöd samt medlemsavgifter.
Funktionsstödsförvaltningen föreslår tillstyrka ansökan med 200 tkr för fortsatt verksamhet samt insatser inom
opinionsbildning och samhällspåverkan.
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Uppgifter om organisationen

2017

2018

2019

2019

Förening:
Adress:
Tel:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

320 000

320 000

828 274

320 000

SeniorNet Malmö
Kansli, Sorlabäcksgatan 35
040–130340

Beviljat bidrag ifrån andra nämnder 2017

Fritidsnämnden:
Kulturnämnden:
Miljönämnden:

22 800

Ekonomiuppgifter för 2017

Totala intäkter:
Lokalkostnader:

607 058 Personalkostnader:
14 400 Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

379 259
2 (50 %, 50 %)
2 nystartsbidrag

Målgrupp

Fysiska personer +55 år.
Syfte med organisationen – enligt stadgar

Föreningen främjar äldre personers användning av informationsteknikens möjligheter till kommunikation och
informationstjänster. Föreningen samverkar för att tekniken ska vara mer användarvänlig för äldre människor.
Föreningen är en lokalförening under/till riksföreningen SeniorNet Sweden. Föreningen är ideologisk och
partipolitiskt obunden.
Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för

Föreningen ansöker om lönekostnad för tre tjänster och för arvodering av vissa styrelseledamöter under 2019. Den
totala lönekostnadssumman som ansöks är 828 274 tkr Utöver de grundläggande datakunskap och internethantering
erbjuds kurser i Windows 10, surfplatta, mobiltelefoni digitalisering av fotoarkiv, facebook, släktforskning samt aktieoch fond handel på nätet till de intresserade. SeniorNet Malmös handledare träffas på tolv olika platser i staden. Två
av lokalerna är utrustade med uppkopplade datorer, där det går att hålla undervisning och där det även går att ta med
egna datorer, surfplattor och telefoner och koppla upp sig för undervisning och/eller arbete och surfing. På de övriga
tio lokalerna kan deltagarna ta med sig sina egna maskiner och använda dem. Handledare är 2 anställda på halvtid
med spetskompetens. Under de tolv månader som IT-caféerna är öppna på heltid beräknas deltagandet kunna uppgå
till ungefär 4 500 besök. Könsfördelad statistik visar att kvinnliga deltagare utgör 59 procent, medan 41 procent är
manliga deltagare. Under sommaren hålls två IT-caféer öppna, så det tillkommer ett hundratal deltagare under denna
perioden.
Det blir allt vanligare att medlemmarna kommer med egna datorer och bland dessa finns både nybörjare och personer
med förkunskap i datorhantering. Det erbjuds hjälp med program av olika slag, t.ex. hantering av bankärenden och
kontakter med myndigheter.
Förvaltningens bedömning

SeniorNet Malmö är en förening som strävar efter att minska isolering och utanförskap bland äldre människor i en
alltmer digitaliserad värld. Föreningen driver internetcaféer och ger datorkurser till äldre. Caféverksamheten innebär
att deltagarna antingen tar med sig egen bärbara dator eller lånar en av föreningen. I Sverige har den tekniska
utvecklingen kommit långt och det blir allt svårare för äldre att stå utanför det digitala samhället.
Föreningen har två anställda i avsikt att skapa stabilitet och kontinuitet i verksamheten. Dessa två IT-kunniga
personer arbetar i föreningen med stöd från arbetsförmedlingen som betalar en del av deras lön. Resterande summa
täcks av föreningen. SeniorNet uppmärksammar ett allt större behov hos seniorer av att få hjälp med samhälls- och
betaltjänster på internet, e-hälsa, kontakt med myndigheter och bankärenden. SeniorNet har även startat en ny
verksamhet i Rosengård för att inkludera fler seniorer i verksamheten. Funktionsstödsförvaltningen har genom
dialogträffar informerat föreningen att bidrag ska framförallt gå till kommunikation och de nödvändiga
samhällstjänsterna dock ej till fler kurser inom, släktforskning, aktie- och fondhandel på nätet. Föreningen ansöker
även om extra medel för att bekosta IT-konsulttjänster. Förvaltningen anser att dessa extra kostnader bör betalas av
föreningen och föreslår att styrelsen söker medel på fonder och stiftelser och dylikt.
Funktionsstödsförvaltningen föreslår att tillstyrka ansökan med 320 tkr.
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Uppgifter om organisationen

2017

2018

2019

2019

Förening:
Adress:
Tel:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

0

50 000

55 000

55 000

Äldrekontakt
Industrigatan 33
070-564 30 56

Beviljat bidrag ifrån andra nämnder 2017

Fritidsnämnden:
Kulturnämnden:

Annat: Socialstyrelsen
Vinnova

300 000
300 000

Ekonomiuppgifter för 2017

Totala intäkter:
Lokalkostnader:

2 677 000 Personalkostnader:
0 Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

2 120 000
4 pers. 2,7%
0

Målgrupp

Äldrekontakt riktar sig till är äldre (ca 75+) som:
• Bor ensamma i eget boende och saknar gemenskap.
• Har litet socialt nätverk (liten kontakt med familj, få vänner kvar i livet).
• Har börjat få det svårt att ta sig ut på egen hand och delta i aktiviteter, och kommer sällan hemifrån.
Syfte med organisationen – enligt stadgar

Att på olika sätt främja hälsa och välbefinnande hos äldre människor. Särskilt hos äldre som befinner sig i en
psykiskt, fysiskt, socialt och/eller ekonomiskt utsatt situation.
Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för

Äldrekontakt ansöker om 55 tkr för att fortsätta driva verksamheten i Malmö som omfattar cirka 55 volontärer som
nu hjälper 42 äldre att träffas kostnadsfritt en gång i månaden Föreningen ger ett löfte till alla gäster är att de ska
känna sig trygga, och ett löfte till volontärer att deras insats ska vara smidig och välplanerad.
Under 2019 planerar föreningen att anordna minst 55 fikaträffar, som kommer att beröra 42 äldre gäster,
(knappt 550 individuella upplevelser). Ansökt summa ska användas till:
• Rekrytering och introducering av nya volontärer vid behov (speciellt gruppledare och volontärchaufförer).
• Utbilda och fortbilda nya och befintliga volontärer (IT, verktyg, ledarskap mm).
• Identifiera och nå ut till nya äldre gäster.
• Stötta gruppledarna (månadsvis kommunikation), sista minuten-problemlösning, introducera nya rutiner mm.
• Administrera årlig utvärderingsenkät till gäster och volontärer.
• Uppföljning av månadsrapporter, porto, telefon mm.
Förvaltningens bedömning

Äldrekontakt har funnits i Malmö sedan 2014 med syftet att skapa mötesplatser för äldre. Föreningen redovisar att
de har 57 fikagrupper på 20 orter i landet. Av dessa verkar 5 fikagrupper i Malmö Stad.
Konceptet bygger på att underlätta för äldre isolerade i samma kvarter att träffas. Detta sker genom att ordna
fikaträff hemma hos volontärer. Föreningens dagliga arbete sköts av ett centralt kontor i Stockholm och drivs av
2,7 heltidstjänster. Det låga antal anställda möjliggörs av en decentraliserad struktur bestående av självständiga
lokalgrupper som drivs av en frivillig gruppledare. Finansieringen kommer huvudsakligen från Stockholm Stad,
Socialstyrelsen och andra sponsorer.
Via lokala samarbeten med exempelvis hemtjänst och distriktssköterskor söker föreningen upp socialt isolerade
äldre (eller äldre i riskzonen för social isolering) och bildar fikagrupper om 6–8 äldre samtidigt som föreningen
etablerar ett stödnätverk med volontärer i närområde. Dessa volontärvärdar öppnar upp sina hem och bjuder in till
fika. Det finns också en grupp ”volontärchaufförer” som eskorterar de äldre till och från fikorna och finns med
som stöd under tiden. På så sätt lär tidigare isolerade äldre känna varandra över en fika och får sedan hjälp att
träffas en gång i månaden så länge de vill och kan vara med.
Sedan 2012 genomför föreningen en årlig kvalitetsutvärdering. Syftet är att kvalitetssäkra verksamheten och
säkerställa att verksamheten uppfyller sitt syfte. Föreningen har som policy att inte ställa in någon fikaträff, och har
reservsystem och särskilda rutiner för detta. Av denna anledning satsar Äldrekontakt på enstaka punktinsatser
istället för större volymer av äldre i mindre grupper med tät och regelbunden kontakt samt kvalitet i
volontärservicen. Äldrekontakts koncept är en hälsofrämjande insats för att bryta den sociala isoleringen bland
äldre. För ökad tillgänglighet och kontakt med målgruppen har föreningen under 2018 anslutit sig, som en
skåpförening, till föreningen Paraplyet. Detta medför ökade kostnader på ca. 5 tkr.
Funktionsstödsförvaltningen föreslår att tillstyrka ansökan med hela ansökt belopp 55 tkr.
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