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Utlysning av projektmedel inom äldreomsorgen 

Utförare av äldreomsorg i Uppsala kommun har under perioden 6 december 2022 till 11 januari 2023 möjlighet att 

inkomma med en ansökan om projektfinansiering. Vård- och omsorgsförvaltningen lyser ut 30 miljoner kronor för att 

utveckla kommunens äldreomsorg. Utlysningen gäller medel som ska användas under 2023. Både kommunens egna 

regi och privata utförare kan ansöka om projektmedel. 

Projektet ska vara i linje med något av de utvecklingsområden som i finns i äldrenämndens utvecklingsplan.  

Fokus är att, utöver det som redan bedrivs i ordinarie verksamhet, utveckla äldreomsorgen med kvalitetshöjande 

och/eller innovativa projekt. Projektet behöver ha en plan för att sprida erfarenheter och lärdomar.  

Branschråd och/eller utförarmöten kan bli aktuella forum för detta. 

Förvaltningen kommer att göra en bedömning av samtliga ansökningar och utifrån dessa fördela medel mellan 

samtliga verksamheter. Den beviljade summan kan därmed skilja sig från den som efterfrågas i ansökan. 

Anvisningar 
Ansökan ska vara vård- och omsorgsförvaltningen tillhanda senast den 11 januari 2023. 

Ansökan ska skickas elektroniskt till nedanstående adress: 

vard-ochomsorgsforvaltningen@uppsala.se 

Vid frågor kontakta: 

Frida Högberg, utvecklingsledare 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

Telefon: 018-727 86 95 

E-post: frida.hogberg@uppsala.se 

Sökande organisation 
Sökande utförare och berörd verksamhet Organisationsnummer 

  
Adress Postnummer Ort 

   
Telefon E-postadress 

  
Kontaktperson 

Organisationsnummer  

Ansökan 
Projektnamn Ansökt belopp 

  

Projektbeskrivning 
Kort beskrivning av projektet, dess syfte och vilka effekter ni siktar på att uppnå 

Organisationsnummer  

Är projektet i linje med något av de utvecklingsområden som beskrivs i äldrenämndens utvecklingsplan? 

 Ja  Nej 
 

https://www.uppsala.se/contentassets/e5aa295c3e0c4227bd607de11f8ccc7a/utvecklingsplan-for-vard-och-omsorg_aln.pdf
mailto:vard-ochomsorgsforvaltningen@uppsala.se
mailto:frida.hogberg@uppsala.se
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Beskriv hur projektet ska genomföras och vilka risker ni ser med projektets genomförande 

Organisationsnummer  
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Beskriv hur kunskap från projektet ska spridas till andra utförare i Uppsala kommun 

Organisationsnummer  

Planerade kostnader under perioden 
Vilka kostnader är bidraget tänkt att täcka? Ekonomisk planering/preliminär budget för verksamheten under perioden. 

Ange budgeterad typ av kostnad (ex. personalkostnad, lokalhyra, resekostnader, telefonabonnemang, etc.). 

Kostnadsslag Belopp 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Summa:  

Ansvarig för ansökan 
Att uppgifterna i ansökan och eventuella bilagor är korrekta intygas. Organisationen förbinder sig att lämna redovisning 

av hur projektmedel har använts och hur projektet har fallit ut. I redovisningen av lönekostnader ska timlön respektive 

sociala avgifter framgå. 

Datum Ansvarig för ansökan 

  
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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