
 

 

 

Begäran till alla partier om ökat verksamhetsbidrag till funktionshinderföreningarna 
 
Funktionshinderföreningarna i Göteborgs Stad är röstbärare, opinionsbildare, demokratifrämjande, 
kunskapsspridare, människorättsförsvarare, medlemsvårdande och anhörigstödjande. För att detta arbete 
ska vara möjligt får föreningarna i Göteborgs Stad ett verksamhetsbidrag. Det är ett stöd som är 
avgörande för våra medlemsföreningar och det är också i linje med det program för full delaktighet som 
kommunfullmäktiga i Göteborg antagit med stor enighet. Föreningarna arbetar på olika sätt med att 
sprida kunskap, genomföra viktigt påverkansarbete, ge medlemsstöd samt genomföra medlemsfrämjande 
aktiviteter och verksamheter.  
 
Göteborgs Stad ger verksamhetsbidrag till ca 65 olika funktionshinderföreningar per år. 
Under senare år har det skett en succesiv urholkning av det kommunala verksamhetsbidraget. Från 2014 
till 2022 har bidraget endast räknats upp med 3,3 % och det har fått stora konsekvenser för föreningarna. 
Många föreningar har anställd personal som under samma tid haft löneökning med dryga 20 %, samtidigt 
som kostnad för hyra, varor och tjänster årligen ökar. Kommande år kan vi räkna med en än större 
kostnadsökning. Inflationstakten uppgick i augusti till ca 9 %. Räknar man bort energi, så blev 
inflationstakten 7,4 %. Som kuriosa har stadens kommunalråds löner ökat med ca 22 % under samma tid 
och att exempelvis de lokaler föreningarna hyr av Göteborgs Stad årligen får en indexuppräkning av hyran 
med ca 2 %.  
 
Det ekonomiska läget för föreningarna gör det mycket svårt, att i ett längre perspektiv, verka för de 
riktlinjer och syften som såväl Göteborgs Stad som föreningarna ställer sig bakom. Effekten blir att 
föreningarna tvingas dra ner på personaltätheten, det opinionsbildande arbetet och på det fina 
medlemsvårdanade arbetet som föreningarna bedriver.  
 
För att ändra den negativa ekonomiska utvecklingen för funktionshinderföreningarna föreslår vi samtliga 
partier att verka för att: 

• Utifrån summa bidrag om 34 305 000 kr år 2022, besluta om en fast summa, som minskar 
verksamhetsbidragets glapp som uppstått mellan 2014 och 2022. 

• Indexera årligen verksamhetsbidraget med aktuellt utfall utifrån Konsumentprisindex, KPI. 
 
Om ekonomiskt stöd till funktionshinderföreningarna   
Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning utgår från de 
mänskliga rättigheterna och det nationella funktionshinderspolitiska målet. Programmet förtydligar vad 
som förväntas av stadens nämnder och styrelser för att personer med funktionsnedsättning ska kunna 
vara fullt delaktiga utan diskriminering, på lika villkor som andra.  
 
Genom att lämna bidrag till civilsamhällets organisationer inom verksamhetsområde för funktionsstöd 
ökar stadens möjlighet att uppnå målen i programmet så som rätten till en meningsfull fritid, rätten till 
demokratisk delaktighet och rätten till bästa möjliga hälsa. 
 
Funktionsrätt i Göteborg – Funktionshinderföreningar i samverkan  
Funktionsrätt Göteborg är en paraplyorganisation för idag 52 Funktionshinderföreningar. Funktionsrätt 
Göteborg är en politiskt och religiöst obunden ideell förening, som vilar tryggt på demokratiska principer.  
Vår vision är ett samhälle där alla, oavsett funktionsnedsättning, är fullt delaktiga och jämlika. Läs vidare 
här: https://funktionsrattgbg.se/ 
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