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Ekonomi presenteras visionen: "Uppsala är
en kommun där alla människors lika värde,
inneboende kraft och kreativitet respekteras
och tas tillvara genom att var och en får
möjlighet att påverka sin livssituation i en
långsiktigt hållbar miljö som präglas av
positiv dynamik, öppenhet och gemensamt
ansvar. "Nämnden för hälsa och omsorg har
omsatt visionen i de fyra upplevelsekriterierna: "trygghet, respektfullt bemötande,
demokrati/delaktighet och oberoende".
När det kommer till demokrati och delaktighet för funktionshindersrörelsen finns fler
kanaler för påverkan. Föreningarna fungerar som viktiga remissinstanser via deras
paraplyorganisation HSO. Detta regleras i
samverkansavtalet som slöts mellan Uppsala
kommun och HSO 2003. Vidare fungerar
kommunala handikapprådet som en plattform för delaktighet och dialog mellan politiska företrädare och företrädare för handikappföreningarna, via HSO.

HSO i Uppsala organiserar ett trettiotal
handikappföreningar. De fungerar bland
annat som ett administrativt stöd, arbetar
med utbildning och kompetenshöjning och
fungerar främst som en gemensam röst för
en grupp vars möjlighet att påverka ofta är
begränsad. Organisationen har en heltidsanställd ombudsman och 1O övriga medarbetare. Dessa resurser är en förutsättning
för att funktionshindersrörelsen ska ha möjlighet att göra sin röst hörd och på så sätt
även förverkliga såväl kommunfullmäktiges
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vision och nämnden för hälsa och omsorgs
upplevelsekriterier.
När nämnden för hälsa och omsorg i december 2012 fattade beslut om budget innefattade detta en minskning på bidragen till
Uppsalas sociala- och handikappföreningar
med 10%. Rent konkret har detta lett till att
vissa föreningar har fått oförändrade bidrag
medan många har fått minskade bi-drag
och vissa föreningar står idag helt utan
pengar från kommunen. För HSO innebar
detta att bidraget från Uppsala kommun
minskade med ca 600 000 kronor från föregående år.
I praktiken innebär detta att HSO sedan 1 mars
2013 endast har en ombudsman om 50%. Totalt
berörs 7 anställda av antingen uppsägning, förflyttning till annan förening eller minskning av
arbetstid. Pengarna räcker helt enkelt inte till. På
så sätt minskar funktionshindersrörelsens möjlighet att genomföra uppgifter som att påverka
politiken, kompetensutveckling, opinionsbildning och mycket mer. Deras röst blir svagare.
Med anledning av ovanstående vill vi fråga
kommunstyrelsens ordförande
Fredrik Ahlstedt (M) följande:
• Anser du att handikappföreningarnas möjlighet till demokratiskt inflytande har påverkats
av deras minskade resurser?
• Hur arbetar du för att stärka funktionshindersrörelsens möjlighet till delaktighet och
demokratisk påverkan?
Eva Christiernin (S)
ersättare KF

Marlene Burwick (S)
kommunalråd

Svar:
Den nyss framtagna lokala överenskommelsen
(LÖK) spelar en viktig roll i att stärka föreningslivets möjligheter till delaktighet och demokratisk påverkan (slutgiltigt beslut om överenskommelsen är förmodligen fattat i kommunfullmäktige när denna interpellation behandlas). Den utarbetade överenskommelsen
utgör en gemensam plattform för att utveckla

samverkan mellan kommunen och föreningslivet där funktionshindersrörelsen spelar en viktig roll.
I övrigt finns sedan 2003, som även beskrivs i
interpellationen, ett samverkansavtal mellan
Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO)
och Uppsala kommun som syftar till att underlätta för HSO att tillvarata de funktionsnedsattas
intressen i den kommunala planeringen och
verksamheten.
De viktigaste samverkansorganen mellan handikapprörelsen och kommunen utgörs av det
kommunala handikapprådet (KHR), KHR:s arbetsgrupp för FN-konvention för personer med
funktionsnedsättning samt dialogmötena mellan
nämnden för hälsa och omsorg (NHO) och handikappföreningarna. HSO spelar i dessa sammanhang en mycket viktig roll. Uppsala kommuns ambition är att underlätta föreningarnas
möjligheter till demokratiskt inflytande, genom
att vara lyhörda för mötesformer och flexibla
mötestidpunkter.
NHO har inför år 2013 vidtagit ett antal
kostnadsanpassningar och prioriteringar. Stöd åt
föreningar som arbetar med kvinnor som utsätts
för våld i nära relationer har prioriterats högst
eftersom fullmäktige på ett tydligt prioriterar
denna verksamhet. Uppsala ska vara ledande i
frågor som gäller kvinnofrid. Detta innebar i sin
tur att andra föreningar fick mindre tilldelning
däribland bidraget till HSO. Samtidigt följer
kontoret för hälsa, vård och omsorg HSO:s
verksamhet för att säkra att föreningens möjligheter till delaktighet och inflytande sker på ett
fullgott sätt även framöver. Nämnden för hälsa
och omsorg är måna om att HSO även framöver
kommer att ha god insikt i den kommunala
beslutsprocessen. Den största delen av handikapprörelsens intressepolitiska arbete och demokratiska inflytande utförs av förtroendevalda
och genom ideella insatser.
Stig Rådahl (M)

