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Till
Socialtjänstnämnden

Skrivelse angående Stockholms Brukarförenings
ekonomiska situation.
Svar på skrivelse från Abdo Goriya (s), Gertrud Brorsson (mp) och Karin Rågsjö (v).

Förslag till beslut
Socialtjänstnämnden beslutar godkänna detta tjänsteutlåtande som svar på den ingivna
skrivelsen.

Dag Helin

Eddie Friberg

Sammanfattning
Abdo Goriya (s), Gertrud Brorsson (mp) och Karin Rågsjö (v) har ingivit en skrivelse till
Socialtjänstnämnden angående Stockholms Brukarförenings ekonomiska situation.
Goriya, Brorsson och Rågsjö skriver att landstinget har beslutat att inte ge något fortsatt
ekonomiskt stöd till Stockholms Brukarföreningen vilket orsakar ekonomiska problem
hos föreningen. Goriya, Brorsson och Rågsjö önskar att föreningen beviljas ett extra
verksamhetsbidrag om 100 tkr samt att förvaltningen återkommer med en redogörelse
över föreningens ekonomiska situation. Förvaltningen ser ett behov av Stockholms
Brukarförenings verksamhet. Det finns inte många verksamheter och aktiviteter för
föreningens målgrupp varför det är angeläget att föreningen kan verka. Förvaltningen har
också förståelse för om Brukarföreningen upplever att behovet av deras verksamhet ökar.
Föreningen har för 2008 ett verksamhetsbidrag om 346 500 kr. Vid organisations- och
föreningsutskottets sammanträde 2008-09-25 beviljades Brukarföreningen ytterligare 60
tkr för 2008.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av socialtjänstförvaltningens kansliavdelning.

Bakgrund
Abdo Goriya (s), Gertrud Brorsson (mp) och Karin Rågsjö (v) har ingivit en skrivelse till
Socialtjänstnämnden angående Stockholms Brukarförenings ekonomiska situation.
Goriya, Brorsson och Rågsjö skriver att landstinget har beslutat att inte ge något fortsatt
ekonomiskt stöd till Stockholms Brukarföreningen vilket orsakar ekonomiska problem
hos föreningen. Goriya, Brorsson och Rågsjö önskar att föreningen beviljas ett extra
verksamhetsbidrag om 100 tkr samt att förvaltningen återkommer med en redogörelse
över föreningens ekonomiska situation.
Goriya, Brorsson och Rågsjö anför att det är angeläget att stödja Brukarföreningen och att
det finns skäl att mildra de negativa effekterna av landstingets indragna stöd.
Socialtjänstförvaltningen mottog 2008-05-12 en ansökan om 100 tkr från Stockholms
Brukarförening. Detta ärende framlades för organisations- och föreningsutskottet 200806-18 där det bordlades. Föreningen beviljades ett extrabidrag om 60 tkr 2008-09-25.

Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen ser ett behov av Stockholms Brukarförenings verksamhet. Det finns inte
många verksamheter och aktiviteter för föreningens målgrupp varför det är angeläget att
föreningen kan verka. Föreningen har för innevarande år ett verksamhetsbidrag om
346 500 kr. Förvaltningen har också förståelse för om Brukarföreningen upplever att
behovet av deras verksamhet ökar. Förvaltningen menar dock att det bör finnas möjlighet
att driva verksamheten vidare utan ett extrabidrag. Det finns skäl för föreningen att se
över sina kostnader och avtal för att på så sätt kunna anpassa sina utgifter efter
inkomsterna. Förvaltningen har under en tid följt föreningens ekonomiska problem och
erbjöd föreningen under senhösten 2007 hjälp från Parameter Revision. Parameter
konstaterar i sin rapport att föreningen generellt har en mycket dålig likviditet samt
negativa årsbokslut både från 2006 och 2007 bakom sig och därför bör göra besparingar
för att förbättra detta. Vidare bör man med regelbundenhet stämma av sin verksamhet och
sina utgifter mot den aktuella budgeten.
Stockholms Brukarförening gör i enlighet med vad som sägs i Parameters rapport en
översyn över de avtal och personalkostnader som man har.
Förvaltningen mottog 2008-05-12 en ansökan från Stockholms Brukarförening där man
ansöker om 100 tkr. Förvaltningen föreslog för organisations- och föreningsutskottet
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2008-06-18 att Brukarförningen inte skulle beviljas ett extrabidrag. Ärendet bordlades.
Beslut om ytterligare verksamhetsbidrag för 2008 om 60 tkr fattades 2008-09-25 av
organisations- och föreningsutskottet.
Socialtjänstförvaltningen föreslår att Socialtjänstnämnden beslutar godkänna detta
tjänsteutlåtande som svar på den ingivna skrivelsen.

Bilagor
Skrivelsen från Abdo Goriya (s), Gertrud Brorsson (mp) och Karin Rågsjö (v).

