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Motionssvar, förändring av avtal med handikappföreningar
(Kst/2016:518)

Motionen väcktes i kommunfullmäktige under § 225, den 31 oktober 2016, av Annica
Jonsson (M).
Motionen
Motionären framhåller att handikappföreningar har en särställning i Örnsköldsviks
kommun och, med hänvisning till § 58/2016, att formuleringen i gällande avtal är
olycklig då handikappföreningar förväntas egenfinansiera sina eventuella anställningar
till 75 %. Detta menar motionären medför att handikappföreningarna, en efter en, kan
komma att försvinna.
•
•
•

Att egenfinansieringsklausulen tas bort ur avtalet.
Att kapitalet fördelas mellan föreningarna som har anställd personal upp till
lönetäckning inklusive sociala av avgifter.
Att för att ta del av detta stöd måste statligt anställningsstöd i någon form
uppbäras av den sökande föreningen.

Kommunfullmäktiges tidigare beslut
Kommunfullmäktige har under § 225/2016 överlämnat motionen till kommunstyrelsen
för beredning. Motionen har därefter, genom kommunledningsförvaltningens delegationsbeslut, remitterats till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.
Kultur- och fritidsnämndens yttrande
Motionen hänvisar till det uppdragsavtal som kultur- och fritidsnämnden tecknat med
HSO, Handikappföreningarnas Samarbetsorganisation. Syftet med uppdragsavtalet är
att stärka HSOs roll som samverkanspart för kommunens handikappföreningar och att
HSO ska vara den part som för föreningarnas talan i gemensamma och angelägna
frågor för målgruppen. Utifrån de samtal som genomförts med HSO och de satsningar
som gjorts i lokalerna i Föreningarnas Hus har kommunen och HSO kommit överens
om ett uppdragsavtal gällande bemanning i Föreningarnas Hus samt att gemensamt
arbeta för att stärka HSOs roll lokalt. För detta uppdrag erhåller HSO 600 000
kronor/år som årligen räknas upp enligt Unionens löneuppräkningstal.
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§ 94 (forts.)
Under rubriken, 3, ”Uppdragstagarens åtagande”, återfinns texten som motionären vill
ska tas bort eller ändras.
I gällande avtal står följande:
”HSO ska tillsammans med medlemsföreningarna besluta om fördelning av den
kommunala ersättningen för uppdraget samt i samarbete med kommunens Föreningsbyrå upprätta skriftliga överenskommelser med de föreningar som har personal i
Föreningarnas Hus gällande bemanning och ersättning för detta. De föreningar som
erhåller ersättning via överenskommelser ska ha en egenfinansiering av sin personal
som motsvarar 75 % av den totala lönekostnaden utöver det kommunala. I egenfinansiering ingår det statliga stödet samt föreningarnas egen insats”.
Uppdragsavtalet ersätter den specifika regel som tidigare styrde ersättning för lönebidragsanställd personal och som återfanns i ”Bidragsregler för ideella föreningar i
Örnsköldsviks kommun”. Tidigare regel innebar att handikappförening med
lönebidragsanställd personal erhöll ett stöd som motsvarade 10 % på utgående lönesumma dock högst för 1 heltid. Uppdragsavtalet är tecknat med HSO, Handikappföreningarnas Samarbetsorganisation, och gäller från och med 1 februari 2016 till och
med den 31 januari 2019 med en uppsägningstid på sex månader. Uppföljning av
avtalet ska ske årligen i april. Om förutsättningarna förändras för endera parten ska
detta omedelbart meddelas och vid behov ska omförhandling av avtalet ske. Ändring
eller tillägg till avtalet ska göras skriftligen och undertecknas av uppdragsgivaren och
uppdragstagaren. Då uppdragsavtalet är tecknat mellan kommunen, kultur- och
fritidsnämnden och HSO ska frågan om eventuell förändring av avtalets innehåll ske
mellan avtalets parter. Kultur- och fritidsavdelningen/ Föreningsbyrån har inte fått in
några synpunkter från HSO som föranleder omförhandling av gällande uppdragsavtal.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar ovanstående som sitt yttrande och föreslår att
kommunfullmäktige avslår motionen.
Barn- och ungdomskonsekvensanalys
Kultur- och fritidsnämnden har genomfört en barn- och ungdomskonsekvensanalys
och ärendet bedöms inte ha någon negativ påverkan för barn och ungdomar.
Kommunledningsförvaltningens kommentarer
Kommunledningsförvaltningen har inget ytterligare att tillföra i ärendet.
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Beredande instans förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen, stabens skrivelse daterad 4 april 2017.
Arbetsutskottets § 61/2017.
Kommunstyrelsens § 79/2017.
Arbetsutskottets behandling
Under arbetsutskottets behandling yrkar Camilla Svensson (M) bifall till motionens
förslag.
Kommunstyrelsens behandling
Under kommunstyrelsens behandling yrkar Johannes Nordin (M) bifall till motionen.
Glenn Nordlund (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunfullmäktiges behandling
Sammanträdet ajourneras klockan 15.00–15.20.
På sammanträdet är kultur- och fritidsnämndens ordförande Anna Sundberg (S) med
och presenterar ärendet.
Under sammanträdet återtar Annica Jonsson (M) motionen.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avskriver ärendet.
-----
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