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Sammanfattning 
 
 
Ärendet 
Hörselskadades Förening har den 16 december 2014 inkommit med en skrivelse till nämnden 
för hälsa och omsorg gällande handikappföreningarnas ekonomiska situation. I och med 
kommunens nya nämndorganisation 2015-01-01 har ärendet överflyttats till 
omsorgsnämnden.  
 
Föreningen uttrycker i skrivelsen en oro över handikappföreningarnas ekonomi i Uppsala 
kommun och län. Föreningen är dessutom orolig för den ekonomiska situation som HSO 
Uppsala län och HSO Uppsala kommun befinner sig i.  
 
Föreningen ställer i slutet av skrivelsen frågan vad nämnden med anledning av den uppkomna 
situationen har för planer för verksamheten. 
 
Förvaltningen har upprättat förslag till svarsskrivelse i ärendet.  
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Er förening har i en skrivelse till dåvarande nämnden för hälsa och omsorg uttryckt en oro 
över handikappföreningarnas ekonomi och ställt frågan vad nämnden med anledning av den 
uppkomna situationen har för planer för verksamheten. Då nämnden för hälsa och omsorg 
upphört i och med kommunens nya nämndorganisation den 1 januari 2015 besvaras er 
skrivelse av den nybildade omsorgsnämnden. 
 
Omsorgsnämnden är ansvarig nämnd för handläggning av kommunens bidrag till den löpande 
verksamheten inom HSO Uppsala kommun. HSO:s ansökan om bidrag för verksamhetsåret 
2015 inkom till nämnden för hälsa och omsorg den 19 december 2014. Beslut i ärendet har 
ännu inte fattats av omsorgsnämnden.  
 
HSO Uppsala kommun befinner sig i dagsläget i en svår ekonomiskt situation. 
Omsorgsnämnden avser att stödja HSO:s verksamhet genom bidrag för verksamhetsåret 2015. 
I nämndens budget finns 1 743 000 kr avsatt för detta ändamål. Något tilläggsanslag till 
medlemsföreningarna ser nämnden dock inte som aktuellt i dagsläget. Nämnden avser heller 
inte att bevilja bidrag till HSO för kostnader som uppstått tidigare än 2015. En eventuell 
sådan tilläggsansökan från HSO kommer i så fall att prövas av kommunstyrelsen. 
 
Omsorgsnämnden ser det som olyckligt om HSO:s ekonomiskt svåra situation fått negativa 
följdeffekter för medlemsföreningarna och andra samverkansparter. Nämnden vill dock 
framhålla vikten av att handikapprörelsen, inklusive HSO och dess medlemsföreningar, 
betraktas som självständiga aktörer gentemot kommunen. Mot bakgrund av detta utövar 
nämnden ingen styrning av HSO Uppsala kommuns relationer gentemot sina 
medlemsföreningar och HSO Uppsala län.  
 
En revidering av nämndens riktlinjer för bidrag till handikappföreningar är planerad att 
genomföras under 2015 inför ansökan för verksamhetsåret 2016. I samband med denna 
revidering kommer handikapprörelsen att inbjudas för en dialog om hur bidragsformerna och 
samverkansarbetet med kommunen kan utvecklas. 
 

 
Postadress: Uppsala kommun, omsorgsnämnden, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: omsorgsnamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se 

 



Omsorgsnämnden  
 
 
Eva Christiernin   Ingela Persson 
Ordförande    Sekreterare 


	Skrivelse från Hörselskadades förening om handikappföreningarnas ekonomi i Uppsala kommun och län
	Svar Hörselskadades Förening.pdf
	Skrivelse från Hörselskadades förening om handikappföreningarnas ekonomi i Uppsala kommun och län


