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Bidrag till handikapporganisationerna samrådsgrupp 
2020(KOF/2019:191)

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avsätta 120 000 kronor i bidrag 
till Handikapporganisationernas samrådsgrupp 2020.

Sammanfattning

Handikapporganisationernas samrådsgrupp (HSO) är en 
paraplyorganisation för fem intresseföreningar: Hjärt- och lungsjukas 
förening i Botkyrka-Salem, Hörselskadades förening i Botkyrka-Salem, 
Synskadades riksförbund, DHR Botkyrka-Salem och Friluftsfrämjandet 
i Botkyrka. 

De fem föreningarna samsas i gemensamma lokaler vid Orrens 
äldreboende i Tumba. För att täcka hyreskostnaderna får HSO ett bidrag 
från kultur- och fritidsförvaltningens pott för stöd till fritid för personer 
med funktionsnedsättning. Ett avtal skrivs mellan förvaltningen och 
HSO som reglerar bidraget till lokalhyra.

Kultur- och fritidsnämnden avsätter 120 000 kronor i bidrag till 
Handikapporganisationernas samrådsgrupp 2020. Eftersom bidraget till 
samrådsgruppen baseras på den nuvarande lokalhyran kommer 
bidragsbeloppet att justeras om en förändring av hyreskostnaden sker 
under året.

                                                                  
Handikapporganisationernas samrådsgrupp bildades ursprungligen för 
att administrera hyreskostnader, ansökningar och utbetalningar för sina 
fem föreningars räkning. Handikapporganisationernas samrådsgrupp har 
inget organisationsnummer, är ingen förening och kan därför inte söka 
föreningsbidrag. Det är dock viktigt för intresseföreningarna att 
samrådsgruppen ges fortsatt stöd. Sedan 2012 har medel från budgeten 
för fritid för personer med funktionsnedsättning avsatts för detta 
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ändamål och förvaltningen har skrivit en överenskommelse med 
samrådet för bidraget.

Förvaltningen för samtal med samrådsgruppen och Botkyrkabyggen 
angående alternativa lokaler eftersom de nuvarande inte är 
tillgänglighetsanpassade.  Eftersom bidraget till samrådsgruppen 
baseras på den nuvarande lokalhyran kommer bidragsbeloppet att 
justeras om en förändring av hyreskostnaden sker under året. 

Ärendet har beretts i föreningsrådet.
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Kultur- och fritidsnämnden

Bidrag till handikapporganisationernas samrådsgrupp 
2020
Diarienummer: KOF/2019:191

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avsätta 120 000 kronor i bidrag 
till Handikapporganisationernas samrådsgrupp 2020.

Sammanfattning

Handikapporganisationernas samrådsgrupp (HSO) är en 
paraplyorganisation för fem intresseföreningar: Hjärt- och lungsjukas 
förening i Botkyrka-Salem, Hörselskadades förening i Botkyrka-Salem, 
Synskadades riksförbund, DHR Botkyrka-Salem och Friluftsfrämjandet 
i Botkyrka. 

De fem föreningarna samsas i gemensamma lokaler vid Orrens 
äldreboende i Tumba. För att täcka hyreskostnaderna får HSO ett bidrag 
från kultur- och fritidsförvaltningens pott för stöd till fritid för personer 
med funktionsnedsättning. Ett avtal skrivs mellan förvaltningen och 
HSO som reglerar bidraget till lokalhyra.

Kultur- och fritidsnämnden avsätter 120 000 kronor i bidrag till 
Handikapporganisationernas samrådsgrupp 2020. Eftersom bidraget till 
samrådsgruppen baseras på den nuvarande lokalhyran kommer 
bidragsbeloppet att justeras om en förändring av hyreskostnaden sker 
under året.

                                                                  
Handikapporganisationernas samrådsgrupp bildades ursprungligen för 
att administrera hyreskostnader, ansökningar och utbetalningar för sina 
fem föreningars räkning. Handikapporganisationernas samrådsgrupp har 
inget organisationsnummer, är ingen förening och kan därför inte söka 
föreningsbidrag. Det är dock viktigt för intresseföreningarna att 
samrådsgruppen ges fortsatt stöd. Sedan 2012 har medel från budgeten 
för fritid för personer med funktionsnedsättning avsatts för detta 
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ändamål och förvaltningen har skrivit en överenskommelse med 
samrådet för bidraget.

Förvaltningen för samtal med samrådsgruppen och Botkyrkabyggen 
angående alternativa lokaler eftersom de nuvarande inte är 
tillgänglighetsanpassade.  Eftersom bidraget till samrådsgruppen 
baseras på den nuvarande lokalhyran kommer bidragsbeloppet att 
justeras om en förändring av hyreskostnaden sker under året. 

Ärendet har beretts i föreningsrådet.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen utöver 
de som beskrivs i ärendet.

Anja Dahlstedt                                                               Linus Söderling
Förvaltningsdirektör Verksamhetschef

_________
Expedieras till

Handikapporganisationernas samrådsgrupp


