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Nämnden för hälsa och omsorg 

Skrivelse från NHR Uppsala-Knivsta avseende beviljat handikappbidrag 
2013 

Förslag till beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta 

att avge svarsskrivelse t i l l NHR Uppsala-Knivsta enligt kontorets förslag. 

Ärendet 
Neurologiskt Handikappades Riksförbund Uppsala-Knivsta (NHR) inkom 14 januari med en 
skrivelse ti l l nämnden för hälsa och omsorg. För 2013 beviljades NHR 90 880 kr i 
handikappbidrag jämfört med 100 840 kr för 2012.1 skrivelsen har NHR begärt en förklaring 
ti l l nämndens beslut om bidrag til l föreningen för 2013. NHR har i skrivelsen bifogat budget 
för 2013. 

Kontoret har upprättat förslag t i l l svars skrivelse i ärendet. 

Kontoret för hälsa, vård och omsorg 

Inga-Lill Björklund 
Direktör 

Postadress: Uppsala kommun, kontoret fö r hälsa , vård och omsorg, 753 75 Uppsala 

Besöksadres s : Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 86 00 (växel) • Fax: 018-727 08 90 

E-post: halsa-vard-omsorg@uppsala.se 

www.uppsala.se 
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FORSLAG 
NHR Uppsala-Knivsta 

Svar på skrivelse från NHR om fördelning av handikappbidrag 2013 

NHR har i skrivelse ställd t i l l nämnden för hälsa och omsorg efterfrågat en motivering til l den 
bidragssumma som beviljades t i l l föreningen för 2013. Jämfört med 2012 tilldelades NHR 
Uppsala-Knivsta ca 10 000 kr mindre i handikappbidrag. 

I nämndens riktlinjer för bidrag ti l l föreningar anges de krav som handikappföreningar ska 
uppfylla för att vara berättigade t i l l bidrag. Riktlinjerna anger däremot inte efter vilka kriterier 
som bidragen fördelas t i l l de enskilda föreningarna. 

Kontoret använder sig dock av vissa indikatorer vid framtagande av förslag av fördelning av 
handikappbidraget. Omfattningen av föreningens verksamhet, utvecklings ambitioner, 
ekonomisk situation, särskilda behov för föreningens målgrupp, samverkans arbete och i 
vilken mån verksamheten utgör ett komplement t i l l nämndens ordinarie verksamhet är 
exempel på sådana indikatorer. 

Bidraget ti l l NHR för 2013 har fördelats utifrån ovanstående indikatorer. Det minskade 
bidraget kan framför allt förklaras av indikatorerna verksamhetens omfattning och ekonomisk 
situation i form av föreningens egna kapital. 

Nämnden för hälsa och omsorg 

Stig Rådahl Annie Arkebäck-Morén 
Ordförande Sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, n ä m n d e n för hä lsa och omsorg, 753 75 Uppsala 

Besöksadress : Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 86 00 (växel) • Fax: 018-727 08 90 

E-post: halsa-omsorgsnamnden@uppsala.se 

www.uppsala.se 





N E U R O L O G I S K T 
HANDIKAPPADES RIKSFÖRBUND 

NHR UPPSALA - KNIVSTA 

Uppsala 2013-01-14 

Till Nämnden för hälsa och omsorg 

Det är med stor oro som vi ser på nämndens besparingar gentemot vår förening. Som det framgår av 

den ekonomiska berättelsen och av budgeten har föreningen ett antal fasta kostnader som inte går att 

spara på. 

NHR Uppsala-Knivsta tilldelades ca 10% mindre i bidrag från kommunen för 2013 jämfört med 2012, 

90 000 la istället för 100 000 kr. Vi hade ansökt om 118 800 kr för att kunna täcka våra utgifter som vi 

redovisade i budgeten. 

Den största utgiften är lönekosmaden för personal ca 200 000 kr. V i har sedan ett femtontal år en 

kanslist anställd på halvtid i en s.k. trygghetsanställning. Från Arbetsförmedlingen får vi en ersättning 

på 95 796 kr per år p.g.a. att vår personal har nedsatt arbetsförmåga. 

Det har stor betydelse för föreningens verksamhet att kunna ha en person anställd som bidrar till att vi 

kan ha aktiviteter för våta medlemmar och vara ett praktiskt stöd för vår styrelse. Tack vare vår 

personal har vi möjlighet att ha ett bemannat kansli. 

Andra fasta kostnader är också den serviceavgift på 12 000 kr som vi betalar för att kunna ha ett kansli 

med telefon och uppkopplad dator. 

Som arbetsgivare känner vi ett socialt ansvar för denna person som vi inte gärna vill friställa. Under 

den sex månader långa uppsägningstiden skulle också lönekostnaden belasta föreningens redan hårt 

ansträngda ekonomi. 

Vår medlemstidning är en kostnad på drygt 20 000 kr och vi har redan minskat på antalet utgivna 
nummer per år och även på upplagans storlek. Men det är vår informationskanal till våra medlemmar 

förutom att vi skickar ut den till avdelningar på Akademiska sjukhuset, ti l l politiker m.fl. Det är bl.a. 

genom tidningen som vi har möjlighet att driva våra frågor och fungera som en påverkansorganisation, 

att arbeta intressepolitiskt är en viktig uppgift för handikapprörelsen i sin helhet. 

Kostnader för medlemsaktiviteter är 5 000 kr, övriga kostnader för möten, kontorsmaterial mm ligger 

på några tusenlappar för varje post. 

Vi inser naturligvis att kommunen måste göra vissa besparingar men hänsyn måste dock tas till att vi 

har fasta kostnader och förpliktelser som kräver långsiktig planering. Konsekvensen av minskade 
föreningsbidrag kan leda till att vi måste säga upp vår personal som vi anser är til l nytta för oss 
förutom att vi också bidrar till att en person med mnktionsnedsättning får arbete. 

Vi skulle vilja veta vad det är för brist i vår ansökan som föranleder en så stor neddraging av 

föreningsbidraget. V i ser i översikten av föreningsbidrag att inte alla föreningar fått sänkt bidrag. 

Med vänlig hälsning 

Hans Richter 
Ordförande NHR Uppsala-Knivsta 



Budget NHR Uppsala-Knivsta 2013 

Intäkter 
Medlemsavgifter Huvud 236 X 160 kr 

Närstående 3 4 X 1 0 kr 
Bidrag NHR-fondens föreningsbidrag 

NHR-fonden ridläger 
Sponsring Löven 
Radiohjälpen 
Avgifter medlemsaktiviteter 
Kommunalt organisationsstöd 
Lönebidrag AF 
HSO-uppdrag 

Summa 

Kostnader 
LÖVEN, tryckning + porto 
Medlemsaktiviteter 
Studiecirkel TSS 
Ridläger 
Kurs - hälsa och rehabilitering, HCK 

Kontorsmaterial 
Tillfällig lokalhyra 
Porto 
Serviceavift Södertull 
Möteskostnader 
Stämmokostnader 
Representation, gåvor 
Regionalkonferens 
Redovisningstjänster 
Övriga kostnader 

Personal Bruttolön 
Arbetsgivaravgift 
KP 
Löneskatt 
Personalvård 
Personalutveckling 

37 760,00 
340,00 

10 000,00 
3 000,00 

0,00 
14 000,00 
8 000,00 

118 800,00 
95 796,00 
24 000,00 

311 696,00 311 696 

25 018,00 
15 000,00 

1 000,00 
3 000,00 

18 000,00 

3 500,00 
2 600,00 
3 600,00 

12 000,00 
1 300,00 
2 600,00 
3 000,00 
5 000,00 
1 200,00 
2 978,00 

99 796,00 99 796 

146 500,00 
46 000,00 
13 000,00 
3 200,00 
1 200,00 
2 000,00 

211 900,00 211 900 

Summa 311 696,00 311 696 


