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Äldreförvaltningen Äldrenämnden 

Handläggare: 
Karlsson Daniel 

SPES Uppsala krets - ansökan om 
äldrenämndens bidrag till föreningar 
2020 
Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta 

att bevilja SPES Uppsala krets 6 000 kr i bidrag för verksamhetsåret 2020. 

Sammanfattning 

Äldrenämnden har vid sammanträdet den 24 oktober 2019 behandlat samtliga 
inkomna ansökningar om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2020. SPES Uppsala 
krets har ansökt om totalt 11 901 kr i bidrag för verksamhetsåret 2020. Äldrenämnden 
har beslutat att bevilja föreningen 6 000 kr i bidrag för verksamhetsåret 2020. 

Ärendet 

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. 
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Fördelningen av bidrag till föreningar har gjorts efter följande kriterier: 

• Verksamhetens planerade omfattning 

• Uppfyllelse av tidigare aktiviteter man fått bidrag för av nämnden. 

• I vilken mån verksamheten utgör ett komplement till nämndens ordinarie 
verksamhet och annan ideell verksamhet 

• Vid ansökan om lönekostnader görs alltid en avvägning om hela eller del av 
ansökt lönekostnad bör självfinansieras eller täckas av ideellt arbete 

• Bidrag ges i enlighet med bestämmelserna i nämndens riktlinjer för bidrag till 
föreningar 

• Bidrag ges i enlighet med intentionerna i den lokala överenskommelsen 
mellan kommunen och föreningslivet 

• Bidrag ges i enlighet med intentionerna i kommunens mål och budget och 
nämndens verksamhetsplan 

• Bidrag ges inte till professionell verksamhet 

Äldrenämnden har beslutat att bevilja cirka hälften av SPES Uppsala krets ansökta 
summa om bidrag för verksamhetsåret 2020. Bidraget är avsett att täcka huvuddelen 
av de hyreskostnader som föreningen ansökt om. 

Ekonomiska konsekvenser 

Bidraget ryms inom budgeten för föreningsbidrag. Budgeten för föreningsbidrag 
(exklusive bidrag till pensionärsföreningar samt bidrag/stöd inom ramen förlOP) 
föreslås omfatta 2 644 000 kr år 2020, vilket är detsamma som för innevarande år. 

Äldreförvaltningen 

Carina Juhlin 

Förvaltningsdirektör 
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