Bilaga 1
Grupp 3
Äldre

Sid. 37
Sid. 38
Sid. 39
Sid. 40

Dataklubben äldre lär äldre
Malmö anhörigförening
SeniorNet Malmö
Äldrekontakt
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Uppgifter om organisationen

2019

2020

2021

2021

Förening:
Adress:
Tel:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

80 000

100 000

110 000

0

Dataklubben äldre lär äldre
Solarbäcksgatan 35
070 544 21 42

Beviljat bidrag ifrån andra nämnder 2019

Fritidsnämnden:
Kulturnämnden:

20 000 Annat:
0

0
0

Ekonomiuppgifter för 2019

Totala intäkter:
Lokalkostnader:

140 000 Personalkostnader:
15 000 Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

80 000
1
0

Målgrupp

Äldre personer.
Syfte med organisationen – enligt stadgar

Dataklubben ”äldre lär äldre” är en ideologiskt och politiskt obunden ideell förening.
Klubben verkar inom IT-området för sina medlemmar och övriga seniorer. Verksamhetens syfte är att utveckla
kunskapen hos äldre så att de kan använda sig av tjänster och andra aktiviteter som är baserade på IT.
Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för

Föreningen vill fortsätta driva så kalladeIT caféer på 6 olika adresser i staden, som betjänas vid 9 olika tillfällen i
veckan. Caféerna finns på Dammfrigården, Öresunds gården (Öresund och Måsen), tuppen, Lekatten och Paraplyet.
På tre av dessa kan medlemmarna komma utan egen dator, då kommunen och föreningen har tillgång till datorer.
Föreningen har öppet 36 timmar i veckan 09 00-16 00 som sköts av en professionell lärare alla dagar i
veckan och tidvis ytterligare tre ideella handledare. Föreningen har egna bärbara datorer för att på så sätt erbjuda
äldre nybörjare en bra start. Dataklubben äldre lär äldre ansöker om 110 tkr för att täcka lokalkostnader, webbsida,
förbrukningsmaterial, administration samt personalkostnader. Målet för verksamheten är att under 2021 fortsätta
arbeta för att nå ut till nya personer då behovet upplevs som påtagligt.
Verksamheten bygger på att genom dialog med deltagare anpassa undervisningen för att uppnå målet om
individanpassad utbildning. Föreningen vill fortsätta arbeta i den öppna, varma och välkomnande attityd som präglar
verksamheten.
Förvaltningens bedömning

Föreningen startades i början av 2017 i syftet att äldre personer som besitter bra kunskap i It-tekniken undervisar andra
seniorer. Ett annat syfte är att bryta den sociala isoleringen bland äldre genom att erbjuda utbildningstillfällen och
sammankomster.
Vid ett uppföljningsmöte under tidig vår 2020 har Dataklubben uttryckt sin oro kring styrelsens behov av att rekrytera
en ny ordförande då den nuvarande ordförande tänker avgå vid årsmötet. På grund av den rådande situationen rörande
Covid 19 har styrelsen ajournerat årsmötet och fortsätta driva verksamheten under sommaren 2020. Genom
uppföljningssamtal och mail med föreningens ordförande om möjligheter till ett digitalt årsmöte under hösten har
föreningen klargjort att årsmötet inte kan genomföras. Skälet är att föreningen saknar valberedning och att
medlemmarna inte visar något intresse för att ersätta den aktuella styrelsen som planerar avgå. Dessutom lider sittande
styrelsen av interna konflikter. Styrelsen rådgör med förvaltningen om nedläggning av föreningen. Förvaltningen
överväger att föreningen nedläggs samt att medlemmarna informeras via digitala kanaler om nedläggningen och
hänvisas till andra organisationer med liknande verksamheter. Vidare kommer förvaltningen att kräva en ekonomisk
redogörelse i början av 2021.
Föreningen återtogs sin ansökan om organisationsstöd 2020-11-08. Föreningen föreslås av detta skäl inte heller erhålla
några medel.
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Uppgifter om organisationen

2019

2020

2021

2021

Förening:
Adress:
Tel:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

200 000

200 000

350 000

200 000

Malmö anhörigförening MAF
Linnégatan 61
0760-338996

Beviljat bidrag ifrån andra nämnder 2019

Fritidsnämnden:
Kulturnämnden:

Annat:

Ekonomiuppgifter för 2019

Totala intäkter:
Lokalkostnader:

447 275 Personalkostnader:
48 763 Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

286 008
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 350 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. Summan ska
täcka framförallt anställnings- och lokalkostnader. Föreningen ger information angående äldrevårdsfrågor samt stöd
och närvaro vid vårdplaneringssamtal. MAF har under 2018 medverkat i 125 möten kring vårdplanering som stöd
till anhöriga eller de äldre vid deras kontakt med Malmö stads olika ansvarsområden inom vård och omsorg. 400
rådgivningssamtal har genomförts under 2019 på föreningens råd- och stödlinje. 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.
Liknande frågor gällande IVO och Patientnämnden förekommer frekvent. För att ge stöd kring ekonomiska
problem som familjer kan hamna i har MAF etablerat nya kontakter inom ASF - socialtjänsten, samt hjälpt
familjerna med att söka fonder och stipendier. För att anhöriga ska komma ifrån en jobbig vardag utan istället vara i
gemenskap utan tanke på vård. Bl.a. planeras en 50-tals inspirerad kväll med middag, musik med dansbiljetter mm.
Allt för att skapa nya och positiva minnen.
Föreningen ordnar regelbundet offentliga möten kring temat äldreomsorg där de exemplifierar olika aktuella frågor.
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 själva bor i men som
har sina äldre i Malmö. I det fallen representerar föreningen de anhöriga vid möten/planeringar med beslutsfattare i
Malmö. MAF informerar om anhörigperspektivet på Malmö universitet och Lunds universitet för personal inom
särskilda boenden och hemtjänst samt vid olika utbildningar. Föreningen är behjälplig med 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 verkar
opinionsbildande och som remissinstans. Föreningens intäkter kommer framför allt från fonder,
Funktionsstödsnämndens organisationsstöd samt medlemsavgifter.
Funktionsstödsförvaltningen föreslår tillstyrka ansökan med 200 tkr.
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Uppgifter om organisationen

2019

2020

2021

2021

Förening:
Adress:
Tel:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

320 000

320 000

320 000

320 000

SeniorNet Malmö
Eddagatan 3:13
0720-444647

Beviljat bidrag ifrån andra nämnder 2019

Fritidsnämnden:
Kulturnämnden:
Miljönämnden:

36 685

Ekonomiuppgifter för 2019

Totala intäkter:
Lokalkostnader:

657 146 Personalkostnader:
15 400 Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

379 899
1
1

Målgrupp

Alla 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.
Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för

SeniorNet Malmö bedriver IT-caféverksamhet på ett tiotal platser, såsom seniorboenden, mötesplatser och bibliotek.
Antalet varierar något, eftersom utbudet anpassas efter behov och efterfrågan i olika stadsområden. IT-caféerna
erbjuder förutom IT-kunskap även rika möjligheter till social samvaro. Föreningen redogör att under 2019 har det
anordnats 591 sammankomster. Föreningen erbjuder kurser och föredrag som underlättar för seniorer i
vardagstillvaron inom olika ämnen såsom smarttelefon, surfplatta, BankID, Swish, säkerhet på nätet samt viktiga
samhällstjänster. Under 2019 genomfördes det 24 kurstillfällen och 10 föredrag. Totalt deltagande under 2019 i
föreningens samtliga aktiviteter uppgick till 5742 deltagare fördelade på 64 procent kvinnor och 36 procent män.
Inför 2021 vill föreningen fortsätta arbetet med att:
 öka samhörighetskänslan och gemenskapen inom föreningen,
 samarbeta med SeniorNet Sweden och dess expertis,
 samarbeta med andra seniorföreningar i gemensamma frågor,
 sprida kunskap om seniorers digitala villkor,
 skapa möjligheter till påverkan i olika samhällsorgan på olika nivåer,
 öka föreningens varumärkes upplevda värde så att medlemmar känner stolthet över att tillhöra föreningen.
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 bärbar 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 anser
att utvecklingen på det digitala området går allt snabbare och det blir allt nödvändigare att äldre utbildas i ny teknik,
som att boka resor på tåg, buss, biljetter till bio, teater, att deklarera, följa vårdkontakter mm.
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 vill nå ut till fattigpensionärer, äldre med
funktions-, syn- eller hörselnedsättning och äldre utlandsfödda som enligt föreningen tillsammans utgör en stor
grupp seniorer som idag står helt eller delvis utanför det digitala samhället.
SeniorNet Malmö erbjuder en omfattande kurskatalog, både i egen regi och tillsammans med samarbetspartners.
Kurserna är öppna för alla seniorer och avgifterna är låga. Inriktning är att erbjuda seniorer korta kurser till ett lågt
pris. Verksamhet finns på etablerade mötesplatser, bibliotek och där behovet beskrivs som störst.
Funktionsstödsförvaltningen föreslår att tillstyrka ansökan med 320 tkr.

39

Uppgifter om organisationen

2019

2020

2021

2021

Förening:
Adress:
Tel:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

55 000

55 000

70 000

65 000

Äldrekontakt
Industrigatan 33
070-564 30 56

Beviljat bidrag ifrån andra nämnder 2019

Fritidsnämnden:
Kulturnämnden:

Annat: Socialstyrelsen

400 000

Ekonomiuppgifter för 2019

Totala intäkter:
Lokalkostnader:

3 280 671 Personalkostnader:
320 000 Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

2 400 000
3,7 pers.
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 70 tkr för att fortsätta driva verksamheten i Malmö som omfattar 59 volontärer som nu
hjälper äldre att träffas kostnadsfritt en gång i månaden. Föreningen ger ett löfte till alla gäster om att de ska känna
sig trygga, och ett löfte till volontärer om att deras insats ska vara smidig och välplanerad.
Under 2021 vill föreningen fortsätta anordna nya fikaträffar och 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
I det ansökta beloppet utgår inte overheadkostnader för att driva verksamheten i Malmö.
Förvaltningens bedömning

Äldrekontakts Koncept 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 3,7 tjänster. 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.
Föreningen redovisar att de har fikagrupper på flera orter i landet. I Malmö finns det 59 volontärer uppdelat på fem
grupper. Varav sju gruppledare, 31 chaufförer som har turats om att skjutsa och 21 värdar som växelvis öppnat sitt
hem och bjudit de äldre gästerna på fika. 41 gäster har deltagit i den utsträckning dagsformen har tillåtit medelåldern
är 87 år, majoriteten behöver hjälpmedel för att gå och ca 30% har nedsatt syn/är blinda.
Via lokala samarbeten med exempelvis hemtjänst och distriktssköterskor söker föreningen upp socialt isolerade äldre
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. Nya
volontärer utbildas och coachas in i sina respektive roller som värd, chaufför och gruppledare löpande. Äldrekontakt
har också rekryterat in 8 nya gäster i Malmö Stad för att ersätta de som blivit för dåliga eller som har avlidit.
Föreningen genomför 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 i mindre grupper
med tät och regelbunden kontakt samt kvalitet i volontärservicen.
Föreningens kostnader i Malmö har ökat i takt med ökade aktiviteter och tjänster samt samverkan med kommunen.
Funktionsstödsförvaltningen anser att ökat stöd till föreningen är lägligt och föreslår att tillstyrka ansökan med 65
tkr, dvs. en ökning på 10 tkr.
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