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Omsorgsnämnden 

Föreningsbidrag för år 2019 till SPES Uppsalakrets 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 
 
att för år 2019 bevilja SPES Uppsalakrets föreningsbidrag om 24 000 kronor. 
 
 
Sammanfattning 
SPES Uppsala (suicid prevention efterlevandes stöd) vänder sig till den som förlorat någon 
som tagit sitt liv. Föreningen arbetar både preventivt och ger stöd åt drabbade personer genom 
samtalsgrupper (sorgegrupper) där de som drabbats kan komma och dela med sig av sin 
förlust med andra drabbade. Föreningen ordnar även utbildningar och utflykter. 
 
Bedömning är att föreningen SPES Uppsalakrets verksamhet utgör ett komplement till 
nämndens ordinarie verksamhet och stämmer överens med nämndens intentioner när det 
gäller att utveckla det förebyggande arbetet för psykisk hälsa och suicidprevention. Nämnden 
föreslås mot bakgrund av detta att bevilja föreningsbidrag för stöd med lokalhyra omfattande 
24 000 kr för verksamhetsåret 2019.  
 
Ärendet 
Bidragen till sociala föreningar är selektiva och fördelning har gjorts efter följande kriterier: 

• Omfattningen av de olika organisationernas verksamhet, exempelvis i form av antal 
deltagande personer, öppettider och tillfällen för aktiviteter. 

• I vilken grad föreningens verksamhet kompletterar nämndens ordinarie verksamhet 
och annan ideell verksamhet. 

• Särskilda skäl som kan påverka bidragstilldelningen.  
• Att utrymme finns inom ekonomisk ram 

 
Inför år 2019 är det elva föreningar som ansökt om nämndens bidrag till sociala föreningar. 
Totalt omfattar ansökningarna för år 2019 3 449 300 kr. 
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Ekonomiska konsekvenser  
Bidraget ryms inom budgeten för föreningsbidrag. Budgeten för föreningsbidrag för de 
sociala föreningarna (exklusive bidrag/stöd inom ramen för IOP) föreslås omfatta 1 152 000 
kr år 2019, vilket är en minskning med 200 500 kr från föregående år. Minskningen beror på 
förändring avseende lokalstöd för en av de sociala föreningarna. 

Konsekvenser för tillgänglighet 
Ärendet har inte några konsekvenser för tillgänglighet.  

Konsekvenser för jämställdhet 
Ärendet har inte några konsekvenser för jämställdhet.  

Barnperspektiv 
Ärendet har inte några konsekvenser ur ett barnperspektiv.  
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