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E-post: omsorgsforvaltningen@uppsala.se 
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Ansökan om omsorgsnämndens bidrag 
år 2020 - SPES Uppsala 
Förslag till beslut 

Omsorgsnämnden föreslås besluta 

 

att  bevilja SPES Uppsalakrets föreningsbidrag om 13 000 kronor för år 2020. 

 

Sammanfattning 

SPES Uppsalakrets (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. SPES Uppsalakrets 
arbetar med en evidensbaserad metod baserad på 30 års verksamhet i landet. Genom 
att hjälpa drabbade arbetar SPES Uppsalakrets förebyggande då efterlevande är en 
riskgrupp. Föreningen har samtalsträffar en gång i månaden under hela året med 
undantag för juli månad. Det krävs inget medlemskap för att delta i samtalsgrupperna. 
Sedan januari 2019 har SPES även en biblioterapigrupp, Läsa för Livet, för medlemmar 
som kommit lite längre i sin sorgebearbetning. Förutom samtalsgrupper och stöd 
arbetar SPES Uppsalakrets med information och föreläsningar samt påverkansarbete.  

SPES Uppsala samarbetar med flera organisationer bl.a. Sensus, Balans, Hjärnkoll, 
Universitetskyrkan och Suicide Zero. SPES Uppsalakrets ansöker om medel för stöd 
med lokalhyra. SPES Uppsalakrets ansöker om bidrag omfattande 13 000 kronor för 
verksamhetsåret 2020, ansökan avser stöd med lokalhyra. 

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 ansökan om föreningsbidrag. 
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Ärendet 

Bidragen till funktionshinderföreningar är selektiva, vilket innebär att varje förening 
bedöms utifrån:  

• Att föreningen bedriver en verksamhet som av nämnden bedöms vara till nytta 
inom verksamhetsområdet alternativt kompletterar nämndens egen 
verksamhet.  

• Att verksamheten harmonierar med nämndens mål och inriktningsdokument.  
• Att föreningen presenterar tydliga planer, måluppfyllelse och kvalitet på 

verksamheten.  
• Förväntade effekter av metoder man använder och plan för verksamhetens 

utveckling.  
• Nydanande insatser. Nytänkande kan vara av olika slag, som att ge nya svar på 

grundläggande frågor med behovsbeskrivningar, innovativ tillämpning av 
befintliga metoder på nya områden och nya innovativa lösningar.  

• Att utrymme finns inom ekonomisk ram.  

 

Inför år 2020 är det 34 föreningar som ansökt om nämndens bidrag till 
funktionshinderföreningar. För år 2020 omfattar ansökningarna totalt 7 939 650 
kronor. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Förvaltningens förslag till beslut utgår från att nämnden år 2020 betalar ut totalt 3 864 
509 kronor i bidrag till funktionshinderföreningar. Kostnaden kommer att rymmas 
inom nämndens budgetram.  

Konsekvenser för tillgänglighet 

Tillgängligheten förväntas öka utifrån att SPES Uppsalakrets driver intressepolitik och 
lyfter anhörigperspektivet för att utveckla det förebyggande arbetet för psykisk hälsa 
och suicidprevention. 

Konsekvenser för jämställdhet 

Ärendet har inte några konsekvenser för jämställdhet.  

Barnperspektiv 

SPES Uppsalakrets sprider information och föreläser för bl.a. socialttjänsten barn och 
familj. Driver intressepolitik och försöker påverka beslutsfattare avseende utbildning 
inom psykisk hälsa i skolorna. 

 

 

Omsorgsförvaltningen 

 

Lenita Granlund 

Direktör 
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