HSO Stockholms stad

Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms stad
28 föreningar i samverkan

Till
Finansborgarråd Sten Nordin

För kännedom
Socialborgarrådet
Socialtjänstnämnden
Organisations- och föreningsutskottet

Öka stadens verksamhetsbidrag till frivilligorganisationerna 2009
Inför valet 2006 ställde HSO ett antal frågor till samtliga politiska partier i kommunfullmäktige. En
av dem gällde bidragen till handikapporganisationerna.
Frågan löd:
Är ert parti berett att öka bidragen till handikapporganisationerna för att vi ska kunna bedriva ett
mer effektivt intressepolitiskt arbete och att därmed göra det möjligt för organisationerna att öka
insatserna för att Stockholm ska bli en stad för alla.
De svar vi då fick tydde på att viljan var stor att öka bidragen.
Moderaterna svarade att man hade anslagit 5 miljoner kronor mer än majoriteten för att
stödja frivilligorganisationernas arbete.
Folkpartiet svarade att man under många år krävt ett ökat stöd till frivilligorganisationer i
Stockholm.
Kristdemokraterna sa sig ha en positiv inställning till handikapporganisationernas
verksamhet och vara beredda att diskutera ökade anslag.
Men löftena inför valet infriades inte, istället sänktes verksamhetsbidraget för
handikappföreningarna i staden för år 2008 med 1% för bidrag under 400.000 kr och 2% över
400.000 kr. Sedan 2004 har bidragen sänkts med 7-8 procent medan lönekostnader och priser har
stigit med 10 till 20 procent.
Medan staden har skurit ned på våra anslag så höjde staten bidragen till organisationerna som är
verksamma på riksplanet med ca 20 miljoner kr förra året. Landstinget har höjt bidragen till
länsföreningarna två år i rad. Här värderar man tydligen handikapprörelsens insatser på ett helt
annat sätt än politikerna gör i staden.
I HSO samarbetar för närvarande 28 föreningar som alla bidrar med sina kunskaper och
erfarenheter för att kunna ge bl.a. stadens beslutsfattare en samlad bild av vad som måste göras för
att alla ska kunna delta i samhället på lika villkor. Vi känner ett stort ansvar för att väl svara mot de
förväntningar som staden har på våra insatser i handikappråd och arbetsgrupper. Vi har kunskaper
och erfarenheter som staden behöver för att förverkliga de höga ambitioner som fullmäktige har
uttalat i full enighet. Men det är inte möjligt att leva upp till det ansvaret enbart genom ideella
insatser. Vi måste ha anställd personal som kan hålla ihop och organisera vårt arbete, ordna
utbildningar och informationsmöten för ledamöterna i handikappråden och serva alla enskilda
medlemmar med information om bl.a. vad som händer i staden och inte minst lyssna till deras
erfarenheter. Att förbättra de enskildas levnadsvillkor är ju såväl vårt som stadens yttersta syfte med
det handikappolitiska arbetet.
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Vi anser att våra insatser kommer att behövas ännu mer de kommande åren när man från stadens
sida inför olika s.k. valfrihetssystem. Dessa system kommer att bli svåra för många människor med
funktionsnedsättningar att hantera och då blir våra insatser nödvändiga för att alla ska kunna göra
adekvata val.
Våra insatser behövs också när staden ska leva upp till de mål som anges i FN-konventionen för
människor med funktionsnedsättning. I konventionens artikel 33 står ”Det civila samhället, särskilt
personer med funktionsnedsättning och de organisationer som representerar dem, ska involveras i
och fullt ut medverka i övervakningsförfarandet.”
Vi kan inte tro att den politiska majoriteten i Stockholms stad vill skadskjuta handikapprörelsen.
Med tanke på de vackra mål som staden säger sig vilja nå vore det förödande. Vi förutsätter att den
politiska majoriteten i staden i nästa års budget infriar de löften som gavs under valrörelsen.
Vi är övertygade om att övriga frivilligorganisationer också gör ett betydelsefullt arbete för staden
så därför föreslår vi att totalbeloppet för verksamhetsbidragen till frivilligorganisationerna höjs med
5 miljoner kr år 2009, d v s samma belopp som moderaterna utlovade i valrörelsen. Vi har då inte
beaktat den nedskärning av anslaget som har gjorts därefter.
Stockholm den 23 maj 2008

Ingrid Dalén
Vice ordförande
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