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Principer för och hantering av bidrag till
organisationer som företräder personer med
funktionsnedsättning
Svar på remiss av motion (2011:78) av Kaj Nordquist
(S)
Förvaltningens förslag till beslut
1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.
2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.
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Sammanfattning
Kommunstyrelsen har remitterat socialnämnden en motion (2011:78) av Kaj
Nordquist (S) om principer för och hantering av bidrag till organisationer som
företräder personer med funktionsnedsättning.
I motionen föreslås att kommunfullmäktige ska uttala sig för principen om
kontinuitet och långsiktighet i sin relation till funktionshindersrörelsen i
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Stockholm. Vidare föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram nya
beslutsformer för bidragsbeviljande till organisationer för funktionsnedsatta.
Under år 2011 har socialnämnden, tillsammans med äldrenämnden och den
idéburna sektorn, tagit fram ett förslag till en överenskommelse om samverkan.
Dialogen har skett mot bakgrund av en motsvarande process på nationell nivå.
Kommunfullmäktige beräknar fatta beslut om överenskommelsen under våren
2012. Överenskommelsen anger principen om långsiktighet som grund för
samverkan.

Bakgrund
Kommunstyrelsen har till socialnämnden för yttrande remitterat motion (2011:78)
av Kaj Nordquist (S) om principer för och hantering av bidrag till organisationer
som företräder personer med funktionsnedsättning. Remisstiden går ut 28 februari
2012.
Ärendet har även remitterats till Bromma stadsdelsnämnd, Hägersten-Liljeholmen
stadsdelsnämnd, Kungholmens stadsdelsnämnd, stadsledningskontoret och
kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor.

Ärendets beredning
Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom avdelningen för stadsövergripande
sociala frågor, sektionen för organisations- och föreningsstöd. Socialnämndens råd
för funktionshinderfrågor har behandlat ärendet den 16 februari 2012.

Motionen i sammanfattning
I motionen hänvisas till att det i budgeten för 2012 finns formuleringar om att
staden ska utveckla sin relation till organisationerna av personer med
funktionsnedsättningar. Enligt motionären är det nödvändigt att principerna för
stadens bidragsbeviljande ska bli föremål för ett principbeslut i kommunfullmäktige. Målet för sådana principer ska vara att skapa förutsättningar för en stark
och långsiktigt verkande funktionshindersrörelse, en rörelse för och av människor
med funktionsnedsättningar. Politiska beslut kring bidrag till organisationer ska
inte vara något som ändras ofta. I stället ska det eftersträvas att både staden och
organisationerna kan lita på givna spelregler och planera sina åtgärder utifrån en
kontinuitet.
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I motionen föreslås att kommunfullmäktige ska uttala sig för principen om
kontinuitet och långsiktighet i sin relation till funktionshindersrörelsen i
Stockholm. Vidare föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram nya
beslutsformer för bidragsbeviljande till organisationer för funktionsnedsatta.

Förvaltningens synpunkter och förslag
Som motionären framför så finns det organisationer av människor med funktionsnedsättning som verkat i Stockholm i hundra år eller näst intill. Stockholms stad
har en lång tradition av samverkan med den ideella sektorn och över tid har
relationen mellan staden och de ideella organisationerna utvecklats till att i det
närmast kunna beskrivas som ett partnerskap. Flera av organisationerna har också
utvecklats från rena välgörenhetsorganisationer till aktörer på en kommersiell
marknad. Förvaltningen anser att det är viktigt att ta tillvara organisationernas
kunskaper och erfarenheter inom funktionshinderområdet. Genom de funktionshinderråd som finns inom alla nämnder och bolag har staden möjlighet att få del
av organisationernas kompetens.
Socialförvaltningen instämmer i betydelsen av att principen om långsiktighet är en
av grunderna för samverkan med den idéburna sektorn. Under år 2011 har
socialnämnden, tillsammans med äldrenämnden och den idéburna sektorn, tagit
fram ett förslag till en överenskommelse om samverkan. Överenskommelsen togs
fram mot bakgrund av en motsvarande process på nationell nivå. I arbetet deltog
cirka 100 organisationer. Överenskommelsen avser samverkan mellan staden –
genom socialnämnden och äldrenämnden - och organisationer som är verksamma
inom socialtjänsten. Socialnämnden fattade beslut om överenskommelsen vid
sammanträdet den 15 december 2011. Beslut av kommunfullmäktige väntas under
år 2012 och därefter kommer organisationerna bjudas in för att signera
överenskommelsen.
Överenskommelsen utgår från de sex principer som anges som grunden för
samverkan i den nationella överenskommelsen. Dessa principer är följande.







Principen om självständighet och oberoende
Principen om dialog
Principen om kvalitet
Principen om långsiktighet
Principen om öppenhet och insyn
Principen om mångfald
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Överenskommelsen uttrycker bland annat vikten av att den ekonomiska bidragsgivningen präglas av långsiktighet inom ramen för nämndernas riktlinjer för
bidragsgivning.
Det finns i dag en kontinuitet och långsiktighet i utformandet av riktlinjerna för
bidragsgivningen. Nuvarande riktlinjer har gällt sedan 2004. Delar av innehållet är
dock inte aktuellt längre och förvaltningen kommer därför ta fram ett förslag till
riktlinjer 2012. I riktlinjerna anges bl.a. att bidrag beviljas till utomstående
organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete i enlighet med inriktningen i
Socialtjänstlagen (SOL) och/eller Lagen om Stöd och Service till vissa
funktionshindrade (LSS). Verksamheterna ska vara komplement eller alternativ till
stadens egna insatser för människor i utsatta situationer. Därvid prioriteras direkt
individstödjande insatser.
Även stödet till den enskilda organisationen präglas av långsiktighet.
Bidragsgivningen till stadens organisationer inom funktionshinderområdet
handläggs på socialförvaltningen och idrottsförvaltningen. Många av dessa
föreningar har även bidrag från Stockholms läns landsting. Flertalet av de
föreningar som får verksamhetsbidrag via socialnämndens organisations- och
föreningsutskott har haft ekonomiskt stöd under många år.
Sammanfattningsvis anser förvaltningen att Kaj Nordquist (S) lyfter fram en viktig
fråga om kontinuitet och långsiktighet i sin relation till funktionshinderrörelsen i
Stockholm. Genom överenskommelsen, som socialnämnden och äldrenämnden
beslutat om, får kommunfullmäktige en möjlighet att ställa sig bakom principen
om långsiktighet i förhållande till den idéburna sektorn.

Bilaga
1. Motion (2011:78) av Kaj Nordquist (S) om principer för och hantering av
bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning.
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