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Inför budgetförhandlingarna
HSO Stockholms stad har vid ett flertal tillfällen utan resultat diskuterat möjligheterna att få
ökade anslag för att driva vårt arbete. På Stockholms stads uppdrag administrerar vi
nomineringarna av stadens handikappråd; totalt 28 handikappråd med sju ledamöter i varje.
Detta är ett stort och ständigt pågående arbete som är resurskrävande. Vi står även inför en ny
period där vi ska implementera det nya delaktighetsprogrammet, Stockholm – en stad för alla,
vilket kommer att kräva mycket.
I funktionshindersombudsmannens årsrapport 2011 framkom kritik mot hur arbetet i många
handikappråd fungerar. Vi vill utifrån den kritiken göra mer uppföljande arbete och stötta
råden på ett bättre sätt. Om handikappråden ska kunna fungera tillfredsställande och hjälpa
staden med frågor som rör funktionshinder, vilket också är avsikten med råden, är det av
största vikt att rådsledamöterna även fortsättningsvis erhåller relevant utbildning.
Förutom insatserna när det gäller handikappråden har HSO till uppgift att samla och stärka
medlemsföreningarnas viktiga arbete samt bevaka och driva gemensamma intressepolitiska
frågor. HSO arrangerar även återkommande möten med stadens politiker.
Allt detta har vi till nu försökt att klara med de knappa resurser vi har – men nu går det inte
längre!
HSO har en ideellt arbetande styrelse som till sin hjälp har ett kansli med två deltidsanställda
personer. Dessa resurser räcker inte för att kunna utföra vårt uppdrag på ett tillfredsställande
sätt.
För 2012 har vi beräknat våra kostnader till 1 282 000 kr vilket vi ansökt om hos socialnämnden. Se bilaga. Detta är den instans som vi hittills varit hänvisade till att söka medel från
utifrån de bidrag som ges till ”verksamhet som kompletterar eller utgör alternativ till stadens
egna sociala verksamhet”. HSOs arbete är inte av detta slag. Vi vill därför nu också be staden
undersöka möjligheterna för oss att få medel från annat håll.
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