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för SocialdepartementetchefenTill statsrådet och

regeringen det statsrådbemyndigadejanuari 1991beslut den 24Genom
Allmänna arvsfondenföredra ärenden rörhar till uppgift attatt somsom

Allmänna arvsfondenssärskild utredare göra översyntillkalla att avenen
bemyndigande förordnadesstöd dettaändamålsbestämmelse Med avm.m.

utredare.Sturkell särskildCarl E.den 25 april f.d. lagmannen1991 som
hovrättsassessomfrån den juni 1991sakkunniga förordnades 13Som

organisationspedagogenBritta Ahnmé-Kågerman,i Statsrådsberedningen
i Civildeparte-departementsrådetMia Avelin-Mangefors,vid Röda Korset

Riksför-vid Handikappadesekonomichefen DeLars Bryntesson,mentet
Handikappförbundens Centralkom-Fogelberg, kanslichefen vidbund Boo

i Socialdepartementetdepartementssekreterarenmitté Ingemar Färm,
ochKammarkollegiet Möllerkammarrådet i AgnetaGunhild Malmqvist,

Socialdepartementet Billy Thorstenson.departementsrådet i
rådmannenfrån den oktober 1991 BengtTill sekreterare förordnades l

Almebäck harPia Johansson. BengtAlmebäck och hovrättsassessom
tjänstgjort deltid.på

arvsfondsutredning.har antagit 1991 årsUtredningen namnet
Allmännabetänkandet SOU 1992120Utredningen avlämnar härmed

arvsfonden.
Sturkell särskilduppdrag till Carl E.Formellt utredningenär ett som

med de sakkunnigaemellertid utförts i samrådutredare. Arbetet har nära
och övervägandena.de redovisade förslagenockså ställt sig bakomsom

med användningenbetänkandet avfattatsmarkeratsDetta har att avgenom
Avelin-Mangefors,sakkunniga; Mia Larsvi-form. utredningensFyra av

emellertidMalmqvist och Billy Thorstenson harGunhildBryntesson,
i förslaget tillanslutning till 5 och 6 §§särskilt yttrande iettavgett ny

arvsfondslag.
härmed avslutat.Utredningens uppdrag är

Stockholm i november 1992

SturkellCarl E.

AlmebâckBengt
JohanssonPia
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Sammanfattning

Bakgrund

arvsfondenAllmänna självständig och självägande förmögenhetsmas-är en
ändamål bestämt i lagen allmänna arvsfondenär 1928281sa vars om

och byggs med medel enligt tillfallerbl.a. ärvdabalkensom upp som
Arvsfondenfonden. förvaltas Kammarkollegiet särskild fond,av som en

skild från statskapitalet. Kollegiet bevakar fondens till den egendomrätt
tillfaller fonden bl.a. eller Fondensgåva testamente.som genom arv,

ändamål främja vård och fostran barn och ungdomär att samt omsorgav
handikappade. Utdelning medel fonden beslutas huvudsakligenom av ur

efterregeringen ansökan hos Socialdepartementet. Viss medelsutdelningav
har regeringen delegerat till och ungdomsdelegationen underBam-
Civildepartementet handlägger vissa ärenden hänföra tillär attsom som
fostran ungdom. Regeringen har delegerat delaäven rätten att utav
fondmedel för projektverksamhet till bl.a. Socialdepartementet, Social-
styrelsen, handikapprådStatens och Statens ungdomsråd.

Under har detår årligen delats drygt 150 miljoner kronor.utsenare
Fondens medel har huvudsakligen för stöd till frivilliga och ideellaanvänts
insatser. Stöd har lämnats till nyskapande och utvecklande projekt inom
verksamheter främjar vård och fostran barn och ungdom samtsom av

handikappade. medStöd har också lämnats till vissa kostnaderomsorg om
anknytning till ungdomsverksamhet fritids-och handikapporganisationemas
och rekreaktionsanläggningar, inventarier vissa utbildnings- ochsamt
inforrnationsaktiviteter. Mottagare stöd främst föreningar, stiftelserärav
och organisationer bedriver ideell verksamhet. Enligt praxis beviljassom
inte stöd till privatpersoner. kommuner offentligaStöd beviljas och andra

det inte åligger eller kommun bekosta den åtgärdstat attorgan, om som
för.stödet är I viss utsträckning lämnas dock stöd för sådanävenavsett

förutsattåtgärd, stödet förnyar offentligautvecklar eller den verksam-att
heten eller i anslutning till frivilligadenna utvecklar eller ideella insatser.

Arvsfondslagen reglerar bevakningen medel kommer in tillattav
fonden, fondförvaltningen och utdelningen fondens medel. Sedan lagenav

kraftträdde i den januari 1929 har den varit föremål förl översynen
Översynenmellan åren 1964 och 1967. resulterade i fondens ändamålatt

år 1969 utvidgades till omfatta handikappade ochatt attomsorg om
regeringen fick möjlighet fondendelegera rätten besluta stödatt att om ur
till myndighet. Bam- och ungdomsdelegationen fördelar sedan årarman
1987 viss andel fondens medel för främja fostran ungdom.attav av
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Under harår frågor fondens ändamålsbestämmelse vid flerasenare om
tillfällen varit föremål för riksdagsbehandling. Riksdagen har bl.a. avslagit
motionsyrkanden utvidga fondens ändamål till omfatta ocksåatt attom
äldre yrkanden fondmedel borde återföras tillsamt attpersoner om
arvlâtarens kommun. Med hänvisning till bestämmelsen i lagen, medelatt

fonden inte får lämnas för åtgärder det åligger eller kommunur statsom
bekosta, har Socialutskottet bet. 198990SOU29att uttalat detatt av

regeringens redovisning för utdelning fondmedel inte gått heltattav
klarlägga utdelningen skett i överensstämmelse med ändamâlsbe-om
stämmelsen. Utskottet har vidare uttalat fondens medel huvudsakligenatt
skall användas för stöd till frivilliga och ideella insatser. Vid riksmötet
198990 biföll riksdagen hemställan utskottet översyn bordeatten av en
göras ändamâlsbestämmelsen rskr. l98990z3l8.av

Uppdraget

Mot bakgrund riksdagsbehandlingen har utredningen enligt sina direktivav
haft i uppdrag pröva ändamålsbestämmelsen och tillämpningenatt om av
denna såväl dagens situation framtida behov hosmot olikasvarar som
målgrupper. Uppdraget i den delen har innefattat utifrån rådande praxisatt
pröva lagstiftningen kan förtydligas och medlens användnings-om om
områden kan få tydligare struktur. Utredningen har också haft ien
uppdrag beslutanderättenöver vid utdelning stöd fondenatt ochse av ur
överväga fler ärendegrupper i dagän kan delegeras från regeringen tillom
lämplig myndighet. I uppdraget har ingåttäven analysera behovetatt av

följa och sprida erfarenheteratt de projekt med stödstartasupp av som av
arvsfondsmedel huröverväga presumtiva sökanden bör informerassamt att

Allmänna arvsfonden. Utredningen har i övrigt haft frihet behandlaattom
även andra frågor fondens verksamhet föranletts utrednings-om som av
uppdraget.

Vårt arbete har lett fram till helt arvsfondslag, samtidigten ny som
arbetats språkligt. Lagen inleds med bestämmelser beskriverom som
Allmänna arvsfondens egendom följda1-4 §§ bestämmelserav om
fondens ändamål 5 och 6 §§ och beslutanderätten stöd fondenom ur
7 §. Därefter följer bestämmelser förfarandet vid ansökan, redovis-om
ning medel och återbetalning medel betalatsmottagnaav utav som

Övrigafelaktigt eller på grund oriktiga uppgifter 8-12 §§. avsnittav
innehåller bestämmelser fondens förvaltning 13-16 §§, god 17-om man
19 §§, försäljning fondens egendom 20 §, arvsavstáende 21-24 §§,av
överklagande 25 § och regeringens redovisning till riksdagen för hur
fondens medel fördelats 26 §.

Huvuddragen i våra förslag följande.är

Fondens ändamål

En översyn Allmänna arvsfondens ändamålsbestämmelse har varitav
utredningens huvuduppgift. De målgrupper i dag kan stödsom ur
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handikappade. Vår genomgångochungdomarfonden är barn, av
ochutvecklabehovetvisardessa målgruppersituationen för attatt av

Ävenalltjämt ärtill förmån ñr dessainsatserstödja stort. omgrupper
deras behovverksamheten kanden offentligaför dem inommycket görs

iändamål ocksåfondensslutsatsfullt Vår ärtillgodosesinte attut.
ochungdomarmålgruppema barn,omfatta endastfortsättningen bör

handikappade.
verksamhetutveckla och stödjaändamålfonden får tillföreslårVi attatt

skallFondmedlenhandikappade.ungdomar ochför barn,till förmån
i dettaverksamhetverksamhet. Medanvändas i mottagarens avses

Ändamålsbestämmelsenoffentlig verksamhet.ideell ochsammanhang
utformningutdelningspraxis. dennagällande Genomdärmed tillanpassas

följamöjlighetstöd fondenbeslutarmyndigheterde attom ursomges
utvecklingsområdenprojekt ochstöd tillsamhällsutvecklingen och lämna

dag inte kan förutses.isom
tillanvändningsområdefondmedlenstilläggsbestämmelse begränsasI en

stödskäl får dockfinns särskildaverksamhet. dethand ideell Omi första
verksamhet.offentligändamål lämnas tillför fondensinom ramen
lagstiftningnuvarandeinskränkninginnebär såvälBestämmelsen aven

jämkning förbudetoffentlig verksamhetfrivillig attsåvitt avsom enavser
eller kommun.skall bekostastill åtgärderinte får lämnasstöd statavsom

särskilt skäl kanExempelverksamhet. påjämställs all offentligDärmed ett
villorganisationmed ideelli samverkankommunaltatt ett enorganvara

förverksamhet till förmån någonkommunalförnya eller utveckla aven
fårstöd inteocksåtilläggsbestämmelsenfondens målgrupper. I attanges

utdelningsprincip tillämpatsvilketlämnas till privatpersoner, är somen
under lång tid.

Beslutanderätten

inomarvsfonden bereds i dagstöd AllmännaFlertalet ärenden om ur
regeringen. Civildepartementetfattasoch beslutSocialdepartementet av

främjande fostranfonden förför rörande stödärenden avavuransvarar
ungdomsdelegationenochhar emellertid till Barn-ungdom. Regeringen

stöd i ärendenbeslutadelegeratviss ekonomisk rätteninom att omramen
Är principiell viktärendeungdom.hänföra till fostranär ettatt avavsom

regering-skall ärendet avgöraskronor,eller det stöd över 200 000rör av
Socialstyrel-bl.a.delegerats tillprojekt har beslutanderättenvissaFören.

ungdomsråd.handikappråd och StatensStatenssen,
lettfonden harför beslut stödnuvarande ordninganalysVår uromav
hosligga kvarbeslutanderätten börden övergripandetill slutsatsen att

stöd kanfält inom vilketöverblick hela detregeringen, har god översom
arvsfondsärendeni allafråga. bör beslutanderättenkomma i Däremot som

delegeras tillregeringens medverkantypiskt inte kräversett annanen
blirinrättasarvsfondsdelegationVi föreslår sålundamyndighet. att somen

Socialdepartementetregeringskansliet medmyndighet knuten till somen ny
beredasskall ställas till ochstöd fondenhuvudman. Ansökningar om ur
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inom delegationen. Inom de medelsramar regeringen bestämmer skallsom
delegationen enligt regeringens riktlinjer besluta stöd fonden.om ur
Arvsfondsdelegationen bör kollektivt behandla vissa frågorgemensamma
och principer utveckling praxis, redovisning för och granskningsom av av
hur medlen använts, informations- och uppföljningsrutiner internasamt
rutiner. Delegationens beslut stöd bör däremot fattas sektorsvis. Därförom
bör särskilda beslutsenheter för målgruppema barn, ungdomar och
handikappade inrättas inom delegationen. Den föreslagna ordningen
medför organisatoriska fördelar och ökar förutsättningarna för enhetlig
prövning arvsfondsärendena. Regeringen kommer också avlastasav att ett

antal detaljårenden.stort

Ansökan, redovisning och återbetalningsskyldighet

denI lagen fasta regler för ansökningsförfarandet ochnya ges mottagarnas
redovisning hur fondens medel använts. För bl.a. de fallav mottagna
medel inte använts för ändamål eller erhållitsavsett på grund oriktigaav
uppgifter föreslås beslut skall kunna fattasatt återbetalningsskyldighet.om

detOm föreligger särskilda skäl får dock skyldigheten betala tillbaksatt
medlen helt eller delvis efterskänkas.

Den myndighet regeringen bestämmer föreslås få rått granskaattsom
hur arvsfondsmedlen använts.

God man

När dödsfall inträffar och det inte finns någon arvinge än Allmännaannan
arvsfonden, eller när fonden universellär skall godtestamentstagare man
i dag tingsrätt. Kammarkollegietutses föreslås över uppgiftenav en ta att

godutse man.

Arvsavstående

I samband med fonden frånavstår beståratt egendom bl.a.arv som av av
kulturhistorisk betydelse, föreslår vi fonden också skall kunnaatt avstå ett
belopp det tillfallit fonden användas till sådana omedelbaraattav arv som
åtgärder är nödvändiga för bevara egendomen. Det skall föreliggaattsom
synnerliga skål för beloppet skall kunnaatt avstås. Synnerliga skäl kan

det saknas ekonomiskat.ex. elleratt personella hosvara resurser en
tänkbar förvaltare egendomen helt insatser bevaraattav genom egna
egendom har kulturhistoriskt värde ochstort betyder mycket försom som
den bygd där den finns. Exempel på omedelbara åtgärder för egendomens
bevarande kan taklåggning, flyttning egendomen, konserveringvara av
eller restaurering egendomen. Kontantbelopp skall dock inte få avståsav
för egendomens fortlöpande underhåll och drift.

Den vill fonden skall avstå sin tillatt rätt föreslås insom arv ge
ansökan till Kammarkollegiet i stället för i dag till länsstyrelsen.som
Kammarkollegiet får uppdra åt länsstyrelsen utreda fråganatt om
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arvsavståendet. Ansökningstiden föreslås bli begränsad till efterårtre
dödsfallet eller från det tillfallit fondenatt preskription.arvet genom

Beslut avstående fattas regeringen eller, efter regeringensom av arv av
bemyndigande, Kammarkollegiet. Utan riksdagens tillstånd får i dagav
beslut inte fattas till någon avstå egendom tillatt värdeom ett som
överstiger 800 000 kronor. Vi föreslår beslut arvsavstående liksomatt om

bör fattas regeringen eller den myndighet regeringen bestå-nu av som
Däremot vi beslut avståendeatt ett inte längremmer. anser om av arv

skall villkoras tillstånd från riksdagen.ettav
Det är, vi, inte rimligt det vid arvsavstående kulturhistorisktattanser av

värdefull egendom med eventuellt tillhörande kontantbelopp skallm.m.
arvsskattutgå till varför föreslårvistaten, sådana förvärv inte skallatt

belastas med arvsskatt.

Infonnation, utvärdering och erfarenhetsspridning

Vi föreslår initiativ tillatt tydligtar och målgruppsanpassadman en
information fonden. Vi vidare medelsmottagama i denatt månom anser
det möjligt,är utvärderar sina insatser. Härigenom blir det möjligt att
samordnat följa vad olika projekt får för effekter kortpå eller lång sikt.

Den föreslagna arvsfondsdelegationen bör utveckla metoder för
utvärdering och effektmåtning utifrån övergripande mål och syften.
Däremot vi myndigheten inte skallatt sigpå uppgiftentaanser att vara
den generellt följer och vidarebefordrar projektresultatsom ochupp
utvecklingsarbeten. Delegationen bör emellertid följa special-upp
satsningamas resultat och effekter sprida erfarenheterna till demsamt som
berörs.

Övriga frågor

Om ellerett gåva till förmåntestamente för fonden har förenats meden
villkor beslutar regeringen egendomen skall Vi föreslårtas emot.om att
Kammarkollegiet i stället för regeringen bör pröva egendomen skall tasom
emot.

Vi vidare stödets skatterättsliga karaktär böratt lagregleras ochanser
föreslår stödet undantas från skatteplikt.att

Regeringen har sedan några tillbakaår lämnat riksdagen årligen
redovisning för fördelningen arvsfondsmedel. Härigenom har allmän-av
heten fått tillgång till information hur arvsfondens medel använts. Viom
föreslår regeringens redovisningsskyldighetatt riksdagengentemot
lagregleras.

Med hänsyn till arvsfondsärendenas karaktär har vi beslutansett att som
meddelas enligt lagen inte får överklagas.
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Kostnadseffekter

minskningmedförarvsfondsdelegationinrättandetFörslaget enav enom
ungdomsdelegationen.ochregeringen ocharbetsbelastningen hos Bam-av

den föreslagnaanspråk förkan ifrigörsHärigenom tasresurser som
sådanahandläggningensamordningarvsfondsdelegationen. En av arvs-av

myndighettillfondenfördelning stödfondsärenden rör m.m. enav ursom
i sig vissaansökningsförfarande innebärmed regleratettsammantaget
nuvarandeförmöjligt inomvilket deteffektivitetsvinster, gör att ramen

uppföljningsinsatsema.ochöka informations-resurser
skalloch regeringen prövaKammarkollegiet inteförslagVårt att om
Kamrnarkolle-villkor skallförenad medegendom är samt attemottassom
överklagas tillskall kunnaarvsavstående inte längregiets beslut om

minskar.regeringskansliet Däremotarbetsmångden imedförregeringen att
uppgiftenFörslagetarbetsuppgifter.Kammarkollegietsökar attattom

Kammarkollegiettillflyttas från tingsrättemaförordna god för fondenman
torde dockkollegiet. Förslagenförökad arbetsbelastninginnebär också en

del.för kollegietsinte kräva ökade resurser
finansieras inomlagförslagetanförda kanbakgrund detMot ramenav

för befintliga medel.
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Författningsförslag

1 Förslag till

Lag Allmänna arvsfonden.om

Härigenom föreskrivs följande

Allmänna arvsfondens egendom

1§

Allmnna arvsfonden består egendom tillfallit fondenav som genom arv,
förmånstagarförordnandegåva, i försäkringsavtaltestamente, eller rättens

förordnande.
Vad sägs egendom har tillfallit fonden gällersom om som genom arv

också egendom tillfallit fonden enligt kap lagen1 11 § 1937 81som om
internationella rättsñrhållanden rörande dödsbo.

2§

deAv medel under räkenskapsår har tillfallit fonden skallettsom en
Återstodentiondel läggas till fonden vid årets utgång. och årets avkastning

tillgängligskall för utdelning från och med nästföljande år, fårvara men
också läggas till fonden.

3§

Om eller tillgåva förmån för fonden har förenats medett testamente en
villkor, beslutar Kammarkollegiet egendomen skall tas emot.om

4§

Testamente till någon fonden fårän godkännas Kammarkollegietarman av
det inte finns någon anledning till klander. Ett kantestamente,om som

riktigt uttryck för arvlåtarens vilja, fårantas godkännasett ytterstavara
även det finns anledning till klander.om
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Fondens ändamål

5 §

Allmänna arvsfonden har till ändamål utveckla och stödja verksamhetatt
till förmån för barn, ungdomar och handikappade.

6§

ändamål i 5 skall lämnas tillFör § stöd ideell verksamhet. Omsom anges
det finns särskilda skäl får stöd lämnas till offentligäven verksamhet.

Stöd får inte lämnas till enskilda personer.

Utdelning fondenur

7§

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer beslutarsom om
stöd fonden.ur

redovisningAnsökan, återbetalningsskyldighetoch

8 §

Ansökan stöd fonden skriftligen hos regeringen eller dengörsom ur
bestämmer.myndighet regeringen Ansökan skall innehålla desom

uppgifter behövs för bedöma sökandens förutsättningar få stödatt attsom
fonden.ur
Ansökan skall egenhändigt undertecknad sökanden eller dennesvara av

ombud.

9§

Den tagit stöd fonden skall inom föreskriven tid skriftligenemotsom ur
redovisa hur medlen använts.

redovisning inte kommer in,Om skall stödet delgesmottagaren ettav
föreläggande in sådan. Föreläggandet skall innehållaattom ge en en
upplysning stödet skall betalas tillbaka enligt 10 § tredje stycketattom om
föreläggandet inte följs.
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l0§

Medel inte förbrukats inom angiven tid eller för det ändamålsom som
med ansökan skall betalas tillbaka.avsetts

Om någon lämnat oriktiga uppgifter eller på sätt förorsakatannat att
stöd fonden lämnats felaktigt eller med för högt belopp och hanur om
skäligen borde ha insett detta skall han betala tillbaka det betalats utsom
för mycket.

Om den tagit stöd inte följer föreläggande enligt 9 § andraemot ettsom
stycket skall medlen betalas tillbaka.

det finnsOm särskilda skäl får återbetalningsskyldigheten helt eller
delvis efterskänkas.

l1§

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fråganprövarsom
återbetalning stöd fonden.om av ur

l2§

Den myndighet regeringen bestämmer får granska hur stödsom ur arvs-
fonden används.

Myndigheten har rätt vid granskningenatt
begäranpå få de upplysningar och handlingar behövs för gransk-som

ningen, och
2. tillträde till områden och lokaler, dock inte bostäder eller andra
privata utrymmen.

Granskningsmyndigheten får begära handräckning kronofogdemyn-av
digheten för genomföra de åtgärder i andra stycket l-2.att som avses

Förvaltning

13 §

Allmänna arvsfondens egendom skall, sammanblandning med andrautan
medel, förvaltas Kammarkollegiet.av

14 §

Allmänna arvsfondens tillrätt egendom enligt bevakas§ Kammarkol-1 av
legiet.

Kollegiet för Allmänna arvsfondens talan i mål och ärenden rörsom
fonden.
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15§

Kammarkollegiet.tillfaller fonden skall överlämnas tillMedel som
skallefter utredning dödsbo ellerRedovisning, ett annarssom av
ochtillkommer fonden,för förvaltning egendomlämnas tas emotsomav

granskas kollegiet.av

16§

kollegiets övrigaför fondens förvaltning ochKammarkollegiets kostnader
fonden med beloppuppgifter enligt denna lag skall betalas somur

regeringen bestämmer.

God man

17 §

fondeninträffar finns arvingedet då dödsfall inte änOm någonett annan
har boet i sin vårdeller fonden skall denär testamentstagare somom

anmäla detta till Kammarkollegiet.
företräda fonden vidKammarkollegiet skall förordna god atten man

boutredningen.
skall god förordnasegendom tillfallit fondenHar gåvagenom en man

hand egendomen och sälja den.att ta om
God behöver inte förordnasman

änkling och det finns släktingar efter denden avlidne änka ellervarom
efterlevandehar kvar till vidförst avlidne maken, någon rätt arvsom

död,makens
och det inte kanfonden uteslutits från2. antastestamentearv genomom

finns anledning till klander,det någonatt
inte behövs godboet har skulder tillgångar och detstörre än en manom

för vård egendomen,att ta samtom
tillfallit elleregendom fonden legat gåva utgörs4. pengar.som avom som

fullgör sinaden godeKammarkollegiet skall övervaka att mannen
uppgifter.

Kammarkolle-lämplig för uppdraget, skallden gode inte ärOm mannen
giet entlediga honom.

1s§

gäller vad föreskrivet sysslomän i 18 kap.Om god ärman som om
handelsbalken.
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19§

det i dödsbo finnsOm egendom förvaltas god enligt 11ett som av man
kap. föräldrabalken och3 § tillfallit fonden, den godeärsom mannen
skyldig fullgöra sina uppgifter enligt första20 § stycket.att

Försäljning fondens egendomav

20 §

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer beslutarsom om
försäljning fast egendom eller har tillfallit fonden.tomträtt Annanav som
lös egendom än skall den säljatomträtt gode offentlig auktion,mannen

inte Kammarkollegiet medger Fordringar får säljas endastannat.om om
de inte kan drivas in.

driva inFör fordran har tillfallit fonden får den godeatt en som mannen
väcka och föra talan medgivande Kammarkollegiet.utan av

föreskrifterOm särskilda har lämnats skall deett testamente,genom
tillämpas.

Arvsavstáende

21 §

eller försäkringsbelopp,Arv tillfallit fonden, får helt eller delvissom
tillavstås det hänsynnågon med till uttalanden arvlåtarenannan, om av

eller andra särskilda omständigheter kan stämma överens medanses
Ävenarvlåtarens vilja. i fall får eller försäkringsbeloppyttersta annat arv

tillavstås arvlåtarens släkting eller arvlåtarenstått nära,personarman som
det kan skäligt.om anses

22§

Arv utgörs egendom, vilken väsentlig betydelse frånärsom av av
kulturhistorisk frånsynpunkt eller eller kulturvârdssynpunkt, fårnatur-

till juridiskavstås har särskilda förutsättningar handatt taperson som om
egendomen lämpligtpå sätt.

Om det finns synnerliga skäl får belopp det tillfallitett av arv som
fonden samtidigt denavstås till egendomen enligt förstaemottarsom
stycket för sådana omedelbara åtgärder är nödvändiga för bevaraattsom
egendomen.
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23§

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer beslutarsom om
avstående eller försäkringsbelopp.av arv

24§

Om någon vill eller försåkringsbelopp tillfallit fonden skallatt arv som
heltavstås eller delvis, skall han in sin ansökan till Kammarkollegiet.ge

Kollegiet får uppdra länsstyrelsenât i det län där den döde haftsenast
sitt hemvist utreda frågan. Efter utredning skall länsstyrelsen skickaatt
tillbaka handlingarna i ärendet till kollegiet tillsammans med yttrande.eget
Om kollegiet inte får besluta i ärendet skall kollegiet sända in handlingarna
till regeringen tillsammans med yttrande.eget

En ansökan skall eftergöras år dödsfallet eller efter detsenast tre att
preskription tillfallit fonden.arvet genom

Om ansökan kommit in för skall den awisas.senten

Överklagande

25 §

Beslut enligt denna lag fâr inte överklagas.

Redovisning till riksdagen

26 §

Regeringen skall varje budgetår före januari månads slut lämna en
redovisning till riksdagen för hur medel från Allmänna arvsfonden
fördelats under föregående räkenskapsår den kommandesamt ange
inriktningen stödet.av

Denna lag träder i kraft den juli1 1993. Genom lagen upphävs lagen
1928281 allmänna arvsfonden.om

Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om
beslut stöd och arvsavstâende har meddelats före ikraftträdan-om som

det,
2. anmälan gjorts till rätten enligt lagen7 § allmänna1928281som om
arvsfonden före ikraftträdandet, samt
3. ansökan arvsavstáende gjorts före ikraftträdandet.om som
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2 Förslag till

ändring iLag kommunalskattelagenom

1928370

föreskrivsHärigenom 19 § kommunalskattelagen skall ha1928370att
följande lydelse

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Till skattepliktig inkomst enligt Till skattepliktig inkomst enligt
denna lag räknas icke denna lag räknas icke

vad vid bodelning tillfallit vidvad bodelning tillfallitsom som
make eller sambo eller vad make eller sambo eller vadsom son1
förvärvats ñrvärvatstestamente testamentegenom arv, genom arv,
fördel oskift bo eller gåva; fördel oskift bo eller gåva;av av

vinst i svenskt lotteri eller medel lämnats stödsom som ur
vinst vid vinstdragning här ipå Allmänna arvsfonden;
riket utfärdade premieobligationer vinst i svenskt lotteri eller
och heller sådan vinst i vidvinst vinstdragning här ipåut-
ländskt lotteri eller vid vinstdrag- riket utfärdade premieobligationer
ning utländskapå premieobliga- och heller sådan vinst i ut-
tioner, uppgår till högst ländskt100 lotteri eller vid vinstdrag-som
kronor; ning utländska premieobliga-på.......... ..

tioner, till högstuppgår 100som
kronor;

.......... ..

Denna lag träder i kraft den juli 1993.l
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Förslag till3

1941416 arvsskattiändring lagenLag omom

gåvoskattoch

arvsskattandra stycket lagen 1941416föreskrivs §Härigenom 1att om
följande lydelsegåvoskatt skall haoch

1§

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

enligt dennaSkatt till utgårenligt dennaSkatt till utgår statenstaten
förvärvaslag för egendom,förvärvaslag för egendom, somsom

eller arvs-eller arvs- testamentetestamente genom arvarvgenom
gåvo-skatt eller gåvaskatt eller gåvo-gåva genomgenom

skatt.skatt.
förvärvasegendom,Föregendom, förvärvasFör somsom

försäkringsbe-eller5enligt §avstâs attatt arvgenomgenom arv
enligt lagenjuni 281 lopp 21 §lagen den 8 1928 nr avstâs

Allmännaarvsfonden, utgårallmänna 19000000 arvs-omom
för- arvsskatt tilltill fonden,arvsskatt utgår statenstaten som om

skettförvärvetskettvärvet testamente genomgenom som om
efter den avlidne.efter avlidne.den testamente

i kraft den juli 1993.Denna lag träder 1
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Inledningl

l Allmänna arvsfonden

Bakgrund

ochAllmänna arvsfonden inrättades 1928 i samband med kusinerår att
avlägsnare släktingar lagen uteslöts från1928279 om arvgenom

Därmed utvidgades det allmännas betydligt. det förslagarvsrätt. arvsrätt I
till lag 192543 Lagberedningen lämnade 1925SOU årom arv som

skulle flytaförordades den kvarlåtenskap i framtiden kommaatt attsom
Allmänna arvsfonden.in till det allmänna borde tillfalla särskild fond,en

Medlen skulle övriga inkomster.inte danaarven flyta in bland statenssom
motivbetydelsen ordet danaarv; avsnittet Island.Om Somav se om

beredaframhölls begränsning inte borde ske i syftearvsrättenatt atten av
syfteninkomster för täcka löpande utgifter. Fonden skulle främjastaten att

de förekommande skullestod ofta testamentsändamålen Vidarenära.som
fondens uppgift främja sådana allmännyttiga ändamål,attvara som
regelmässigt inte tillgodosågs anslag allmänna medel påutangenom av
den privata offervillighetens väg.

Lagberedningen tillföreslog fondmedlen skulle stödja åtgärderatt
främjande handsamhällets bamavård. Medlen fonden skulle i förstaav ur
tilldelas kommuner eller landsting, ville inrätta barnhem för barnssom
vård och fostran.

Lagberedningens förslag låg för propositiontill grund prop.en
förslag192817 med till bl.a. lag och lag allmännaom arv om arvs-

frågafonden. I fondens ändamål framhölls i propositionen bl.a. attom
ändamålbehovet inrätta barnhem för i bamavårdslagen angivnaattav nya

inte tidigare haft anledning räkna med. Understödså stortvar ursom man
fonden borde därför lämpligen kunna till alla sådana åtgärder tillutgå

och välfärd bamavårdslagen. bordebarns ungdoms i Manavsågssom
för främjandevidare kunna använda fondens medel till sådana åtgärder av

och fostran bamavården,barns ungdoms inte föll under den socialasom
exempelvis till utdelande studiebidrag. Understöd skulle dock inte fåav

varilämnas för åtgärd, bekostande enligt lag ålåg eller kommun,statvars
inbegreps även landsting. övrigt inga riktlinjer för utdelningI avangavs
bidrag fonden.ur

Vid riksdagsbehandlingen föreslog första lagutskottet utvidgning aven
fondens ändamål. Fonden borde kroniskt sjuka och åldersstig-även bereda

välbehövlig hjälp. därför fondens ändamålUtskottet föreslog attna en
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borde utvidgas till omfatta också detta ändamål. Utskottet dock inteatt var
enigt. I reservation yrkades bifall till propositionen i denna del. Viden
behandling i riksdagen biföll båda kamrama reservationen och fondens
ändamål fastställdes till främjande barns ungdomsoch vård ochatt avse av
fostran. ändamålsbestämmelse kom gälla till dåDenna ända år 1969,att
riksdagen biföll proposition bidrag från fondenprop. 196983 atten om
skulle kunna också till handikappade.utgå omsorg om

Bakgrunden till ändamålsbestämmelsen utvidgades detatt attvar
socialpolitiska reformarbetet under årens lopp medfört och kommunatt stat
tagit viss verksamhet ursprungligen finansierats med stödöver som ur
Allmänna arvsfonden. Tyngdpunkten för bidragsverksarnheten hade
kommit ligga vid inrättande ungdomslokaler och bamstugor.att av
Tillgången på arvsmedel hade ökat. Därför väcktes frågan bidragom
borde tilläven andra ändamål.ges

decemberI 1964 tillkallades särskild utredare för göra översynatten en
lagen arvsfonden.allmänna I direktiven till utredningen, antogav om som

Arvsfondsutredningen, ifrågasattes inte behov understödnamnet om av ur
fonden framkommit vissa andra områden inom socialvården.på även
Arvsfondsutredningen föreslog i sitt betänkande SOU 19672 bl.a. en
utvidgning arvsfondens ändamål till omfatta förutom ochvårdattav -
fostran barn och ungdom åldringar och handikappade.av omsorg om-

den propositionI 1969 83 följde Arvsfondsutredningensprop. påsom
förslag departementschefenansåg bl.a. fondens bidragsändamâl inteatt
borde utvidgas i omfattningså utredningen föreslagit. förstaIstor som
hand borde de handikappade uppmärksammas.

propositionen föreslogsI således utvidgningen borde begränsas tillatt
handikappade. Med handikappade avsågsatt avse omsorg om personer

vilka grund eljestpå lyte eller bristande kropps- eller själskrafter hadeav
betydande svårigheter sinmed dagliga livsföring. Vidare framhölls,mera

det för handikappade främjaangeläget anordningaratt syntes mest attvara
ägnade förhindra eller bryta deras isolering. Riksdagen god-attsom var

Ändringamakände förslaget till ändring i kraftarvsfondslagen. trädde i
den ljuli 1969.

Allmänna arvsfondens egendom

grundläggandeDen bestämmelsen Allmänna arvsfondens tillrättom arv
finns i 5 kap. ärvdabalken. framgår vilken§ kvarlåtenskap, tillAv l attnu
arvsberättigad fysisk saknas, skall tillfalla Allmänna arvsfonden.person
Närmare bestämmelser arvsfonden finns i lagen 1928281om om
allmänna arvsfonden. Enligt arvsfondslagen skall den egendom som
tillfaller fonden i eller gåva eller testamente utanarv genom samman-
blandning med medel förvaltasandra Kammarkollegiet särskildav som en
fond för främjande vård och fostran bam och ungdom samtav av omsorg

handikappade. tillfallerVidare egendom utlänning efterlämnar härom som
i riket Allmänna arvsfonden egendomen enligt i det landlagen hanom var
medborgare i skulle tillfalla inrättning.kommun, allmän fond ellerstaten,
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ifömiånstagarförordnandeockså tillfalla fondenEgendom kan genom
likvi-förordnande i samband medförsäkringsavtal eller rättensgenom

försäkrings-föreningsbanker ochdation aktiebolag, bankaktiebolag,av
rörelser.

in till fonden skall läggasde medel under flutittiondel årEn ettav som
Återstoden avkastning från ochskall tillsammans medtill fonden. årets

får,för utdelning. Regeringen såvittmed nästföljande tillgängligår vara
till-föranleder det, till fonden lägga medel äromständigheterna som

för förräntning förför utdelning. Medel får också kvargängliga stå att
delas under kommande år.ut

för fonden förenats medeller till förmånOm gåvaett testamente en
regeringen egendomen skall Testamentevillkor, skall besluta tas emot.om

Kammarkollegiet inte finnsfår dettill än fonden godkännas av omannan
riktigtanledning till klander. kanTestamente,någon antas ettvarasom

anledning tillför vilja, får godkännas ävenuttryck arvlåtarens yttersta om
klander föreligger.

juni tillArvsfondens bokförda värde uppgick den 30 1991 636ca
miljoner Undermiljoner kronor och marknadsvärdet till 899 kronor.ca

miljoner kronor tillbudgetåret 199091 kom det in drygt 134 netto arvs-
kronorfonden. fanns under budgetåret 199192 195 miljonerDet attca

Regeringen beslöt dessa medel dela miljoner kronordela 180utut. att av
Återstoden lades till fonden för delasunder budgetåret 199192. att ut

under kommande år.
bifogasBokslut avseende budgetåret 199192 för Allmänna arvsfonden

bilagasom

användningsområdeFondens ändamål och fondmedlens

Enligt arvsfondslagens ändamâlsbestämmelse skall fonden främja vård och
fostran barn och ungdom handikappade. Enligtsamtav om enomsorg
föreskrift i arvsfondslagen får understöd inte lämnas för åtgärd,2 § som

åligger eller kommun bekosta.det attstat
Arvsfondslagens ändamålsbestämmelse således förutrymmeger en

vidsträckt medelsutdelning, endast föreskriftenmycket begränsassom av
stödi Enligt den praxis utvecklats i anslutning till inte2 2 § utgårsom

fonden till landsting eller kommun för sådana åtgärder detstat,ur som
enligt lag åligger det allmänna bekosta och kan framtvingasatt genomsom
besvär eller föreläggande tillsynsmyndighet. förekommerDetgenom av
emellertid till projekt, oftast föreningsdrivna,stöd lämnasatt numera som
innebär förnyelse eller utveckling insatser inom det allmännasav
obligatoriska ansvarsområde.

Fondmedlens användningsområde har under lopp begränsatsårens
betydligt regeringens och sedermera och ungdoms-även Barn-genom
delegationens fördelningspraxis. Fondens medel används i första hand för

frivilligastöd till och ideella insatser. Stöd till nyskapande ochellerutgår
utvecklande projekt inom verksamheter främjar och fostranvårdsom av
barn och tillungdom handikappade. Stöd lämnas ocksåsamt omsorg om
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vissa utbildnings- och infomiationsaktiviteter. Vidare lämnas stöd till vissa
kostnader med anknytning till lokaler för ungdomsverksamhet och till
handikapporganisationemas fritids- och rekreationsanläggningar. Stöd
lämnas också till vissa inventarier, såsom kontorsmöbler, kontorsutrustnin g
och teknisk utrustning underlättar för handikappade delta iattannan som

handikapporganisationens arbete. Stödet hart.ex. engångskaraktär.
Stöd Allmänna arvsfonden utgår enligt praxis inte till enskildaur

endast till vissa juridiska föreningar,utan t.ex.personer personer,
stiftelser och frivilligorganisationer till statliga myndigheter,samt
kommuner och landsting. Under de åren detär de ideellasenaste
föreningarna och organisationerna dominerar bland medelsmottagama.som

I enlighet med riksdagens beslut skall regelbundet samlad redovis-en
ning ñr hur Allmänna arvsfondens medel fördelas lämnas till riksdagen
bet. l98990SoU3, rskr. 19899014. Redovisningar avseende bud-
getåren 198889, 198990 och 199091 har lämnats till riksdagen åren
1990, och1991 skr.1992 198990l31, skr. 199091137 och skr. 1991
92136.

Beslut stöd fondenom ur

Stöd fonden dels inom för särskilt riktade satsningar frånur ges ramen
regeringens sida, specialsatsningar, dels löpande prövning degenom en av
ansökningar kommer in till fonden.som

Ansökningar är hänföra till vård barn och ungdom, fostranattsom av
barn handikappade bereds inom Socialdepartementetsamtav omsorg om

och samtliga beslut fattas regeringen. Enligt departementsförordningenav
19821177 Civildepartementet från den januari1 1992 SFSansvarar
19912008 ñr stöd Allmänna arvsfonden till främjande fostranur av av
ungdomar. Bam- och ungdomsdelegationen handlägger och fattar beslut i
de ärenden är hänföra till fostran ungdom åldrarnaatt 7-25 år.som av
Enligt Barn- och ungdomsdelegationens direktiv dir. 199215 bör
delegationen rådgivande regeringen iåt frågorett rörvara organ som unga
människors uppväxtvillkor, stimulera till debatt och diskussioner olikaom
barn- och ungdomsfrågor bl.a. seminarier, konferenser, debattskrigenom

arbetsgrupper och undersökningar fattater, beslut i ärenden stödsamt om
Allmänna arvsfonden för främja fostran ungdom enligtattur av

arvsfondslagen och förordningen 1987324 Barn- och ungdoms-om
delegationen. ärendetOm principiellär betydelse eller störreav armars av
vikt när delegationen stöd i ärendet bör lämnassamt medatt änanser mer
200 kronor000 överlämnas ärendet till regeringen. Sådana ärenden bereds
i Civildepartementet och beslut fattas regeringen.av

Ansökningar stöd fonden remitteras eller mindre forrnbundetom ur mer
till olika myndigheter för yttrande.

I regeringskansliet inkl. Barn- och ungdomsdelegationen är upp-
skattningsvis åtta årsarbetskrafter sysselsatta med uppgifter rörsom
arvsfonden. Dessa bekostas budgetmedel.av
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beviljatutvärdering stödRedovisning och av

enligt beslutarvsfonden skallstöd AllmännaVarje mottagare avav ur
inombestämmerregeringenmyndigheteller denregeringen ensom

utvärdering denför ellerredogörelsein medtid kommabestämd aven
redovisning detekonomiskansökanangivitsverksamhet samt avensom

ansökan för detmedskall i sambandflerårsprojektbeloppet.beviljade För
redovisning.ekonomiskochin lägesrapportföljande året enges en

ingående utvärderingarprojektstöd skall görastörreMottagare avmeraav
föremål förblir vanligensatsningarstöd. Särskildabeviljateffekterna av

redan frånutvärderingaromfattande samlade starten.mer
skapahar varitungdomsdelegationenochambition inom Barn- attEn ny
kring199091 skettunder budgetåretdokumentation, vilketutåtriktaden

AktiviteterKulturbudkavlen ochs.k.projekten dende störreett avpar -
Öst- delegatio-harUnder 1991och Centraleuropa. årfrånmed ungdomar

förbåtarmiljöprojekt,katalog kringvidare presenterat en omennen
erhållit stödkulturprojekt, vilkaoch katalogungdomsverksamhet omen

har katalog1992Under vårenunder perioden 1987-199fonden omenur
föralla lokalerkatalog överpublicerats. Enutrustninginventarier och

underfonden, ärerhållit stödsedan 1987ungdomsverksamhet, vilka år ur
produktion.

Återbetalningsskyldighet

förbrukasinteföreskrivs belopparvsfondenstödbeslutI att somurom
till Kammarkollegiet.betalas tillbakaskall

medlenfåranläggningarbeviljas avseendestödOm mottagaren avm.m.
förbinda sig att

fullgöra detbeviljatsefter det stödetoch år attettsnarast senasta
ansökan,medändamål som avses

färdigställtfullgjortsändamålet t.ex.efter detinom månaderb atttre
regeringen bestämmermyndighetregeringen eller denbyggnad till som

räkenskapssammandragbestyrktrevisorervederbörandesända ett av
ändamålet,avseddaför det för stödettotala kostnadernarörande de

ochandra ungdoms-med stödet åtlokaler anordnats ävenupplåta somc
väsentligendetdetta kan skehandikapporganisationer i den mån utan att

verksamheteninkräktar denpå samtegna
den verksam-fullgörs ellerutfästelsema under intenågond oma-com av

väsentligeller undergårupphör, flyttasmed stödethet som avses
återbetalabeviljades såefter det stödetförändring inom tio år storatt

bestämmer.stödet regeringendel av som
tillsynsskyldighet åvilar länsstyrelsen.Viss

medlenförbinder sigstöd beviljats för båtar attOm mottagaren seav
försedda med betryggandevid färdombordvarande ärtill båten och deatt

ned ellermedgivande läggainte regeringensräddningsanordningar, att utan
avseddverksamhet, för vilken båten ärväsentligen inskränka den att
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användas någon dessa utfästelser intesamt fullgörs betalaom av att
tillbaka stödet eller del därav till fonden.

Förvaltning

Allmänna arvsfonden förvaltas Kammarkollegiet fondbyrånav som en
särskild fond, skild från statskapitalet. Kollegiet arvsfondssektionen
företräder arvsfondens intressen, för talan och i mål och ärendensvarar

rör fonden och till dödsbo vari fonden har delatt avvecklassom ett påser
riktigt sätt. Kollegiet får vidareett godkänna till förmån förtestamenten

än fonden för arvsfondens räkning undersamt vissa förhållandenannan
besluta avstående från och försäljning fast egendom ellerom arv om av
tomträtt har tillfallit fonden.som

Egendom har tillfallit fonden närmast tillhöra se SOUsom statenanses
19672 71, 196983 49 och 199091132 jfr Göstas prop. s prop. s
Walin, Kommentar till ärvdabalken del tredje upplagan 1986, 84.s
Men fondens egendom ingår, tidigare nänmts, inte i den statligasom
budgeten. Allmänna arvsfonden är särskilt rättssubjekt skattskyldig tillsom
statlig fastighetsskatt. Fonden har sitt säte i Stockholm och betraktas i
skattehänseende stiftelse. Det finns särskilda bestämmelsersom en om
försäljning fast egendom eller tomträtt tillhör Allmännaav som arvs-
fonden. Lagfart meddelas arvsfonden och inte I mål och ärendenstaten.

fondenrör intar den partsställning. Fonden har i och gåvoskatte-som arvs-
hänseende innefattats i begreppet och är sådan befriad frånstaten som
skattskyldighet. Allmänna arvsfonden har också vid tillämpningen lagenav
1947576 statlig inkomstskatt innefattats under begreppet ochom staten
i följd därav befriad från skattskyldighetansetts för statlig inkomst-vara
skatt.

Frågan hur stöd fonden skall betraktas skatterättsli är inte reglerad,ur
kontrolluppgift lämnas inte och stödet inte skattepliktigmen anses vara

inkomst.
Kammarkollegiet fondbyrån betalar beviljat stöd efter rekvisitionut

från den beviljats stödet. Belopp inte rekvirerats inom viss tidsom som
återgår till fonden. Kollegiet arvsfondssektionen bevakar, nämntssom

vidare arvsfondens rätt till egendom för arvsfondens talan i målovan, samt
fonden.rör Kollegiets kostnader för finansförvaltningensom fondenav

och avvecklingen dödsbon betalas fonden. Kostnaderna förav m.m. ur
detta uppgick under budgetåret 199091 till drygt 1,9 miljoner kronor resp.
3,5 miljoner kronor. Kollegiets förvaltning fonden granskas Riks-av av
revisionsverket.

Det kommer in mellan 1800 och 2000 ärenden år till arvsfondssek-per
tionen. Antalet ärenden har varit ganska konstant under de åren.senaste
I drygt hälften ärendena begärs det kollegiet skall godkännaattav ett testa-

till förmån för någonmente fonden.än I 700-800 fall harårannan per
dödsboets egendom tillfallit Enligt vad utredningen erfarit har
ärendena blivit komplicerade på år. Värdet den arvfallnamer senare av
egendomen är större, vilket också innebär kvarlåtenskapen äratt av mera



SOU 1992 120 29

varierat slag. I 100 dödsbon ingårår eller flera fastigheter. Avca per en
dem hälften jordbruksfastigheter.är harDet också blivit allt vanligare att
det bland tillgångarna ingår fritidsfastigheter i utlandet.

God man

detOm när dödsfall inträffar inte finns någonett arvinge änannan
Allmänna arvsfonden eller fonden är universell förordnartestamentstagare
tingsrätten god företräda fonden vid boutredningen.att Den godeen man

står under Kammarkollegiets tillsyn och sköter det praktiskamannen
arbetet med dödsboet. När boutredningen klarär redovisar den gode

sin förvaltning till Kammarkollegiet och betalar återstående medelmannen
till fonden. Under budgetåret 199091 uppgick arvodena till de gode
männen till 3,6 miljoner kronor. Domstolsutredningen har i sittca
betänkande SOU 1991106 Domstolama inför 2000-talet föreslagit att
uppgiften och entlediga god för Allmännaatt utse arvsfonden flyttasman
från tingsrättema till Kammarkollegiet.

Försäljning fondens egendomav

En strävan allaär dödsbon skall avvecklas snabbtså möjligtatt så attsom
likvida medel kommer arvsfonden tillgodo och kan delas uti enlighet med
fondens ändamål. Reglerna försäljning egendom tillfallit fondenom av som
finns i 8 § arvsfondslagen. Fr.o.m. den juli beslutar1 1991 Kammar-
kollegiet försäljning fast egendom tillhör Allmänna arvsfonden,om av som

egendomens värde högstär tio miljoner kronor och regeringen,om om
värdet är högre. Lös egendom skall i princip säljas offentligpå auktion.

Arvsavstående

vissa fallI får arvsfonden fått tillavstâs någon Det får skearv som annan.
det med hänsyn till uttalanden arvlåtaren eller andra särskildaom av

omständigheter kan stämma överens med arvlåtarens vilja.ytterstaanses
får ocksåArv tillavstås arvlåtarens släkting eller harannan person som

stått arvlåtaren nära, kandet skäligt. Vidare får utgörsom anses arv som
egendom, vilken är väsentlig betydelse från kulturhistorisk synpunktav av

eller från eller kulturvårdssynpunkt, till juridisknatur- avstås person som
har särskilda förutsättningar hand egendomen på lämpligtatt sätt.ta ettom
Däremot kan kontanta medel lagligen inte avstás för ställa iatt t.ex.
ordning eller bevara sådan egendom.

Beslut avstående fattas regeringen eller, efter regeringensom av
bemyndigande, kollegiet. I vissa fall krävs riksdagens tillstånd,av
nämligen det rör avstående egendom till värde överstigerettom av som
800 kronor.000 Kammarkollegiet får besluta avstående när värdetom av
den egendom ansökan enligt bouppteckningen inte överstigeravser
500 kronor.000 Om det i ärende avstående uppkommerett om av arv
fråga särskild vikt från allmän synpunkt, skall kollegiet medav eget
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yttrande överlämna ärendet till regeringen för avgörande. Endast fåtalett
ärenden de skall Under budgetåretär sådana avgöras regeringen.att av
199091 har beslut fattats från till värdeavstående ettom arv av samman-
lagt nio miljoneromkring kronor.

skallVill tillfallit fonden skall helt eller delvisnågon avstäs,att arv som
han in sin ansökan till länsstyrelsen i det län där den döde haftsenastge
sitt hemvist. Länsstyrelsen skall underrätta Kammarkollegietgenast om

efteransökningen verkställd utredning, skicka in handlingarna isamt,
fårärendet tillsammans med yttrande till kollegiet. kollegiet inteOmeget

besluta i ärendet skall kollegiet sända in handlingarna till regeringen
tillsammans med yttrande.eget

Under de har till varje kommit inåren det Kammarkollegiet årsenaste
mellan 60 och 80 ansökningar avståendeom av arv.

För egendom enligt arvsfondslagen arvsskatt tillavstås utgår statensom
förvärvet skett efter den avlidne.testamentesom om genom

Överklagande

Beslut fördelning medel fonden får överklagas.inteom av ur
Kammarkollegiets beslut i frågor avstående egendom tillfallitom av som

fonden får överklagas hos regeringen. övrigt får kammarkollegiets beslutI
enligt arvsfondslagen inte överklagas.

1.2 Tidigare utredning

Som tidigare tillsattes Arvsfondsutredningen förnämnts år 1964 göraatt
Allmännaöversyn lagen arvsfonden. betänkandet AllmännaIen av om

arvsfonden föreslogs skulleSOU 19672 bl.a. arvsfondens ändamålatt
utvidgas till omfatta, förutom barn och ungdom,vård och fostranatt av

åldringar och handikappade. den propositionI propomsorger om
196983, grundar sig utredningen, departementschefenpå uttaladesom
bl.a. följande ochs 43 44.

Utredningens förslag tillgodoser de krav enligt vad jagsom nyss
anförde i frågabör ställas ändamålet för verksamheten, och det ärom
väl förenligt med de tankegångar sambandkom till uttryck i medsom
arvsfondens tillkomst. dessa inte anledningFrån synpunkter finns därför
till erinran förslaget. emellertidEtt genomförande detta skullemot av
innebära kraftig utvidgninganska de skall kunnaen somav grupper
få bidrag onden. jag framhöll kommer i fortsättning-Som ävenur nyss

föreligga behov stöd till barn- och ungdomsändamål. Detatt storten av
är angeläget undvika splittring kan minskaverksamhetenatt en av som
möjligheterna effektiva insatsergöra något område. Jagatt anser
därför fondens bidragsändamål inte utvidgas i omfattningbör såatt stor

utredningen föreslagit. de omfattas utrednings-Avsom grupper som av
förslaget i första hand de handikappade uppmärksammas.börasynes
Visserligen har det allmännas insatser ökatinom handikappvården
kraftigt under inteår. Det finns dock åtskilliga behovsenare som
tillgodoses understöd från det allmännas sida. Både utredningengenom
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och remissinstansema har pekat på många sådana behov, särskilt inom
för allmän service, rekreaktion och fritidssysselsâttning. Atgärderramen

dessapå områden kan betydelse för bryta de handikap-stor attvara av
pades isolering dem tillfälle till med andra ochattgenom ge samvaro
till sysselsättningar såsom hobbyverksamhet, gymnasti-gemensamma
kövningar möjliggöra miljöbyte. Anordningar för handi-etc. samt
kappade kräver emellertid ofta kostsamma investeringar. Bidrag ur
allmänna arvsfonden skulle här kunna fylla väsentlig uppgift. Avenen
för de gamlas del föreligger behov lokaler där de kan samlas förav

verksamhet. Ofta torde emellertid befintliga lokaler kunnagemensam
användas för sådant ändamål. Bl.a. kan lokaler har inrättats medsom
stöd från arvsfonden också utnyttjas samlingslokaler för gamla ochsom
i den mån detta inte inkräktar den verksamhet lokalerna i första hand
är avsedda för.

De redovisade övervägandena har lett mig till slutsatsen attnu arvs-
fondens ändamål alltjämt bör omfatta vård och fostran barn ochav
ungdom utvidgningen bör begränsas tillsamt att att avse omsorger om
handikappade. enlighetI med vad utredningen har anfört bör som
handikappade betraktas vilka på grund lyte eller eljestpersoner av
bristande kropps- och själskrafter har betydande svårigheter i sinmera
dagliga livsföring. Jag vill också i likhet med utredningen förorda att
åldersgränsen för dem skall betraktas ungdom höjs från 21 årsom som
till 25 år.

Departementschefen uttalade härefter liksom hittills bidrag från fondenatt
inte skall lämnas för åtgärd det åligger och kommun bekosta.stat attsom

Enligt direktiven skulle Arvsfondsutredningen också formerna förpröva
ärendenas handläggning och överväga möjligheterna delegera be-att
slutanderätten. Utredningen ansåg ordningen det är regeringenatt att som
beslutar bidrag arvsfonden borde bibehållas regeringen iattom ur men
vissa ärenden borde få möjlighet delegera beslutanderätten tillatt
underordnad myndighet.

I denna fråga uttalade departementschefen följande prop. 196983 s.
45.

För del jag det betydelsefullt bidragsgivningen liggerattegen anser vara
i händerna på har god överblick över helaett det fält inomorgan som
vilket bidrag kan komma i fråga och därigenom får möjlighet vägaatt
olika behov varandra och tillgängliga Detta talar förmot mot resurser.

beslutanderätten borde ligga kvar hosatt Kungl. Majt. Det sagda
utesluter emellertid inte bidragsgivningen i vissa fall delegeras tillatt
underordnad myndighet. Jag möjlighet därtill bör införas.attanser
Sålunda bör delegation kunna komma ifråga i vissa klart avgränsade

ärenden, där fast praxis för bidragsgivningentyper har utbildatsav en
hos Kungl.Majt 1 samband med delegation bör de allmänna---principerna för bidragsgivningen och vidare bör vederbörandeanges,
myndighet få bestämd hålla sig inom.atten ram

Första lagutskottet bet. fann1909 1LU37 inte anledning till erinran mot
de i propositionen framlagda ändringsförslagen. Riksdagen beslutade i
enlighet med utskottets hemställan rskr. 196923 8.
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frågor rörande1.3 Riksdagens behandling av
Allmänna arvsfonden

Ändamålsbestämmelsen

efterarvsfondens ändamålsbestämmelse har utvid-AllmännaFrågan om
tillfällen varit föremålgningen åndamålsbestämmelsen vid fleraår 1969av

för riksdagsbehandling bl.a. l98l82zSoU8, bet. 198586SoU3bet.se
harRiksdagenoch bet. l98687SoUl8 bet. 198990SoU29.11, samt

skulle utvidgas tilldärvid motionsförslag fondens ändamålavvisat attom
betänkande 1988för äldre. socialutskottets bet.insatser de Iävenatt avse

förfondens medel endast får användas89S0U6 inskärpte utskottet att
ungdomändamål främjar vård och fostran barn och samtav omsorgsom

regeringen ihandikappade. Uttalandet gjordes med anledning attavom
inför 90-taletpropositionen 1987 88l76 äldreomsorgenprop. om

skulle frånaviserat miljoner kronor årligen under två avsättas10 åratt
fömyelsearbete syftande till utvecklingAllmänna arvsfonden för av

anhörigvård.
AllmännaSocialutskottet behandlade hösten motion1989 arvs-en om

fonden. regeringens i vissa fallmotionen riktades kritik sättI attmot
motionentillämpa arvsfondens ändamålsbestämmelse. Med anledning av

hemställde riksdagen skulle regeringen tillkännautskottet attatt enge
regel-samlad hur Allmänna arvsfondens medel användsredovisning av

bundet till riksdagen bet. 198990SoU4, rskr. 19899014.bör lämnas
till Allmänna arvsfondensI utskottets betänkande redovisades bakgrunden

översiktligttillkomst och fondens nuvarande ändamålsbestämmelse samt
skall beviljashur fondens medel Utskottet betonade stöd inteanvänts. att

bekosta ochför åtgärder det åligger och kommun attstat attsom
ochför stöd till frivilligaarvsfondens medel huvudsakligen skall användas

hemstållt.ideella insatser. Riksdagen biföll vad utskottet
skrivelse skr. 1989Regeringen har, tidigaresåsom nämnts, engenom

för fördelningen medel902131 till riksdagen överlämnat redovisning av
Redovisningen,från Allmänna arvsfonden under budgetåren 1988 89. som

ungdomsdelegationen,inom Socialdepartementet och ochupprättats Bam-
bifallsbeslut underinnehåller detaljerad sammanställning allaöveren

redovisas uppgifter Allmännabudgetåret. skrivelsen ocksåI arvs-om
behandlades ifondens förvaltning I riksdagsmotioner,några somm.m.

ifrågasattes i vissa fall tillämpatanslutning till skrivelsen, regeringenom
Socialutskottetfondens ändamâlsbestämmelse det i lagen avseddapå sättet.

ändamålsbestämmelsenbet. 198990SoU29 ansåg regeringenatt gett en
heltdet det redovisade materialet inte gåttvid tolkning och attatt av

till och kommun skett i över-klarlägga utdelningen medel statavom
hänvisade till sinaensstämmelse med ändamålsbeståmmelsen. Utskottet

för åtgärder dettidigare uttalanden stöd inte skall beviljasatt somom
huvudsakligenåligger bekosta och fondens medeloch kommunstat att att

ideella Utskottetskall användas för stöd till frivilliga och insatser.
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instämde i motionäremas krav på översyn bör göras arvsfondensatt en av
ändamålsbeståmmelse och hemställde riksdagen skulle regeringenatt ge
tillkänna vad utskottet anfört angående översyn ändamålsbestämmelsenav

Riksdagen biföll vad utskottet hemställt rskr. 1989901318.m.m.
Regeringen har vidare skrivelse skr. l99091l37 tillgenom en

riksdagen överlämnat analytisk redogörelse för fördelningen medelen av
Ävenfrån Allmänna arvsfonden under budgetåret 198990. denna

redovisning har inomupprättats Socialdepartementet och ochBarn-
ungdomsdelegationen. skrivelsenI har den kommandeäven inriktningen

stödet redovisats. Regeringen har härvid framhållit Allmännaattav en av
arvsfondens fördelar denär möjlighet snabbt och okonventionelltatt attger
pröva verksamhetsformer kan förbättra situationen för barn,nya som
ungdomar och handikappade. Utöver vissa angivna områden bör, enligt
regeringen, medlen fria för kunna stödja projekt och utveck-attvara
lingsområden i dag inte kan förutses.som

motionI mot. l99091SoU65, i Socialutskottet behandlades isom
samband med skrivelsen efterlyste motionärerna bl.a. tydlig redovisningen
för vilka organisationer fått sina ansökningar bifallna och hur storasom

för respektive organisation och projekt varit.summorna
Utskottet anförde i betänkande bet. l99192SoUl3 med anledning av

nämnda motion riksdagen borde regeringen till känna regeringensatt attge
redovisning i fortsättningen bör innehålla såväl analytisk redogörelse fören
medelstilldelningen detaljerad sammanställning över beviljadesom en
ansökningar den kommande inriktningen stödet också börsamt att av
redovisas. För kunna ställning till Allmänna arvsfondens medelatt ta om
utdelas i överensstämmelse med ändamålsbestämmelsen behöver riksdagen,
enligt utskottets mening, utöver analytisk redogörelse för medelsför-en
delningen även sådan detaljerad sammanställning alla bifallsbesluten av

lämnades för budgetåret 198889. Riksdagen biföll vad utskottetsom
hemställt rskr. 19919260.

Regeringen har i skrivelse skr. 199192l36i april till riksdagen1992
överlämnat redovisning för fördelningen medel från Allmännaen av
arvsfonden under budgetåret 199091. I enlighet med gjorda riksdagsut-
talanden består redovisningen bl.a. analytisk redogörelse förav en
medelsfördelningen och sammanställning projekt ochöver mottagareen

beviljats stöd fonden. Vidare den kommande inriktningen försom ur anges
stöd arvsfonden. Socialutskottet har den oktober22 1992 hänvisat tillur

arvsfondsutredning1991 års förväntas komma med betänkandeatt ett
under hösten och hemställt1992 riksdagen beslutar regeringensatt att
skrivelse inte skall föranleda någon riksdagens åtgärd bet. 199293-
S0U3.

Beslutanderätt

Frågan skall besluta understöd Allmänna arvsfondenom vem som om ur
har behandlats bl.a. i socialutskottets betänkanden bet. och198990SoU3
bet. 198990SoU29. I motioner har föreslagits beslut rörande stödatt ur
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fonden för regeringen skall fattas oberoende styrelse medi stället av av en
Utskottet har inte varit berett ställa sigparlamentarisk förankring. att

krav. Utskottet har dock med hänvisning till tidigarebakom motionäremas
minska detaljärendenuttalanden erinrat betydelsen antalet iattavom

regeringen och departementen och detta givetvis gör sigsynsättatt
gällande beträffande regeringens befattning med ärenden bidragäven om

Allmänna arvsfonden. Utskottet fann skäl peka den möjlighet tillpåattur
delegering beslutanderätten finns enligt arvsfondslagen. Med2 §av som
hänvisning till det anförda avstyrkte utskottet motionsyrkandet. Riksdagen
följde utskottsförslaget.

det tidigare nämnda betänkandet bet. l99192S0Ul3 har utskottetI
avstyrkt motion bl.a. ökat regionalt inflytande medelstilldel-påen om
ningen. biföll hemställt rskr. 19919260.Riksdagen vad utskottet
Riksdagen har tidigare bet. 198990SoU29, rskr. 198990318 avslagit
motionsyrkanden medel borde överföras till arvlâtarens kommunattom
och handläggningen ansökningar och beviljande medelatt av avom ur
Allmänna arvsfonden borde ligga kommuns kommunstyrelse.på resp.

Granskning handläggning utdelningspraxisochav

Riksdagens revisorer påbörjade under granskning hand-år 1989 en av
läggningen inom Socialdepartementet och Bam- och ungdomsdelegationen

ärenden rörande Allmänna arvsfonden, bl.a. avseende redovisning. Medav
hänsyn till den Allmänna arvsfondens ändamålsbestämmelseöversyn av

regeringen ochbeslutat tillsättandet 1991 årsm.m. som om av arvs-
fondsutredning har riksdagens revisorer den februaribeslut 21 1991genom
i promemoria 1990915 funnit det inte fanns skäl de gjorde någonatt att
ytterligare granskning Allmänna arvsfonden.av

Konstitutionsutskottet har regeringens utdelningspraxis medgranskat
anledning anmälan understöd fonden för åtgärderlämnatsattav en om ur

bekostande åligger eller kommun. Utskottets övervägandenstatvars
redovisas betänkande hänvisning tilli bet. l98990KU30. Medett
socialutskottets pågåendedå beredning skrivelsen förbättradav om en
redovisning utdelningar Allmänna arvsfonden och till den granskningav ur

handläggningen inom Socialdepartementet ärenden rörandeav av
arvsfonden riksdagens revisorer påbörjat under 1989 avstodårsom
konstitutionsutskottet från särskilt uttalande.någotatt avge

Arvsavstående

Lagutskottet har i betänkande bet. 199192LU35 bl.a. behandlatett en
riksdagsmotion avstående tillfallit Allmänna arvsfonden.om av arv som
I motionen 199l92L404 anförs de institutioner allmäntmot. att settsom
kan lämpliga hand egendom från bl.a.avståttsatt taanses vara om som
kulturhistorisk synpunkt i regel inte har haft ekonomiska för attresurser
sköta iordningställandet. har därför samtidigt kontant bidragDe begärt ett

fondmedlen ñr kunna egendomen och ställa den i ordning.att ta emotur
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intentionerna bakom den riksdagen beslutadeFör år 1981att ut-av
vidgningen möjligheterna till avstående egendom skall kunnaav av
förverkligas det enligt motionärerna nödvändigt arvsfondslagenär att
erbjuder möjlighet kunna kontanta medel till juridiskaäven avståatten

i här avsedda fall. sådan möjlighet bör omgärdas vissaEnpersoner av
begränsningar. T.ex. bör kontantema inte få användas till underhåll och
drift.

frågaUtskottet har i denna bl.a. anfört arvsfondslagen bör ändras såatt
möjlighet till avstående från bara kulturhistorisktinteatt en ges m.m.

intressant egendom medel ñr egendomens upprustande ochävenutan
bevarande. Utskottet har emellertid inte sig berett ställning tillansett att ta
frågan vilka förutsättningar för arvsfondensnärmare bör gälla attom som
medel skall Enligtavstås. utskottets mening torde övervägandena
lämpligen kunna ske i samband bedrivsmed det utredningsarbete som av

arvsfondsutredning.1991 års Lagutskottet hemställde riksdagen medatt
anledning motionen mot. 199192L404 sin mening regering-av som ger

till känna vad utskottet anfört. Riksdagen biföll vad utskottet hemställten
rskr. 199l92270.

I betänkande har lagutskottet avstyrkt motionsyrkande attsamma om
Allmänna arvsfondens medel skall eller tillfallaavsättas för verksamheter

den däri kommun arvlåtaren mantalsskriven.var
Med anledning regeringens 199192 Redovisningskrivelse skr. 136av

för fördelning medel från Allmänna arvsfonden under budgetåretav
199091 har i motion till riksdagen l99293S030mot. yrkats att
arvsfonden bör avskaffas och den arvsfallna iegendomen stället böratt
tillfalla den kommun där den döde bosatt. Socialutskottet har i sittvar
betänkande den oktober bet. 199293SoU322 1992 1991 årsansett att
arvsfondsutrednings arbete bör avvaktas och hemställt riksdagen avslåratt
motionen.

1.4 Direktiven

1 Utredningsuppdraget1.4.

Direktiven dir. bilaga19913, framgår vad statsrådet2 Bengtav
Lindqvist anförde vid regeringssammanträde den januari24 1991. I
samband därmed bemyndigades det statsråd har till uppgift föredraattsom
ärenden Allmänna arvsfondenrör tillkalla särskild utredare medattsom en
uppdrag arvsfondensöver Allmänna ändamålsbestämmelseatt se m.m.

frågorDe i direktiven i huvudsak Allmännarörtassom upp arvs-
fondens ändamålsbestämmelse och dess tillämpning beslutanderättensamt
vid utdelning stöd fonden. Vissa andra frågor anknytning tillmedav ur
fonden bör samtidigt bl.a. fråganövervägas, uppföljning verksam-om av
het stödmed Allmänna arvsfonden.startatssom ur

Under de år sedan Allmänna arvsfonden tillkom har ändamåls-gåttsom
bestämmelsen varit föremål för översyn och därefter riksdagsbehandling
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vid flera tillfällen. Flera riksdagsmotioner har gällt utvidgningen av
fondens ändamål till omfatta även äldre Riksdagen haratt personer.
avslagit dessa motionsyrkanden. motiv till harSom avslagen angetts att
behovet barn- ochpå ungdomsområdet alltjämt är och det därförstort att

angeläget inte minska för stöd till detta områdeansetts att utrymmet samt
fonden inte heller borde splittras fler ändamål. Vidare har hänvisatsatt

till den skyldighet god äldre enligt socialtjänstenatt ge omsorg om som
åvilar kommunerna till bidrag till äldres rekreationsresor undersamt att
vissa förhållanden kan inrymmas under till bistånd enligträtten 6 §
socialtjänstlagen Ungdomskommittén1980620. har sittC 198948 i
betänkande SOU 199042 internationellt ungdomsutbyte föreslagit attom
stöd Allmänna arvsfonden borde kunna utgå till pilot- ochatt startaur
eller försöksprojekt i syfte stimulera utbytesprogram försöka hittaatt samt

förvägar nå med information till alla ungdomar. huvudupp-Enatt utnya
gift för utredaren har varit i linje med vad riksdagen tillkännagivit,att,
pröva gällande ändamålsbestämmelse och tillämpningen dennaom av

såväl dagens situation framtida behov hos olika målgrup-motsvarar som
per.

Enligt den praxis utvecklats i anslutning till arvsfondslagen2 §som
beviljas inte eller kommun stöd för sådana åtgärder det enligt lagstat som
eller författning åligger eller kommunerna bekosta. Praxisstaten att
innebär också fördet stöd skall beviljas i allmänhet krävs det röratt att att
sig förnyelse och utveckling. Stöd lämnas inte till enskilda. Vidareom ges
inte heller stöd till utlandsresor eller till verksamhet bedrivs utom-som
lands.

Bl.a. bakgrund svårigheterna i vissa fall i detaljmot attav mer
bestämma omfattningen det kommunala för socialtjänsten ochansvaretav
hälso- och sjukvården kan det ibland uppkomma gränsdragningsproblem
vid uttolkningen .åtgärd, bekostande åligger eller kommun.statav vars. .

framhållsDet i direktiven vid alltför tillämpningsnäv 2 §att en av
arvsfondslagen kan arvsfondens främsta syften stimulera tillett attav -
utveckling och prövning idéer motverkas. En centralav nya annan upp--
gift för utredaren har därför varit pröva hur arvsfondslagen ochatt
tillämpningen denna dagens behov och framtida behovmotsvararav av
utveckling verksamheter för berörda målgrupper. direktivenI harav
utredaren fått i uppdrag redovisa förslag grundade dessapå ställnings-att
taganden. Utredaren har också fått i uppdrag utifrån rådande praxisatt
pröva lagstiftningen kan förtydligas och över medlensom se om an-
vändningsområden kan få tydligare struktur.en

En uppgift har varit göra analys och bedömning deattannan en en av
innehållsmässiga och administrativa effekterna den delegeringav som
hittills förekommit. Utredningen har i detta sammanhang haft bak-att mot
grund strävandena begränsa antalet förvaltningsärenden hosattav
regeringen möjligheternaöverväga delegera även andraatt grupper av
arvsfondsärenden från regeringen till lämplig myndighet.

Genom stöd Allmänna arvsfonden har förnyelse-många ochur
utvecklingsprojekt kunnat initieras och genomföras. I många fall har
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härigenom helt verksamheter kommit i gång, vilket inneburitnya
väsentliga förbättringar för barn, ungdomar och handikappade. direktivenI
framhålls det är önskvärt de erfarenheteratt igörs arvsfondspro-att som
jekt kan till på systematiskttas sätt. Mot dennaett bakgrund harvara
utredningen haft analysera behovet uppföljning erfarenhetssprid-att ochav
ning föreslå åtgärder för tillgodose dessasamt behov. Enatt frågaarman

omfattats direktiven gäller information Allmänna arvsfondensom av om
till allmänheten.

Den allmänna inriktningen år bidragsanordningar byggeratt påsom en
prövning ansökningar från föreningar och organisationer m.fl. ochav som
har betydelse för vidare krets tänkbara sökande bör författnings-en av
regleras. En uppgift har denna bakgrund varit bedömamot behovetatt av

i särskild förordning regleraatt frågor gäller stöd fonden.som ur
Utredaren har slutligen enligt direktiven varit fri behandla även andraatt
frågor rörande arvsfondens verksamhet föranleds utredningsarbetet.som av

De allmänna direktiv dir. 19845 utfärdats till samtliga kommitté-som
och utredare angående utredningsförslagens inriktning gäller ocksåer

denna utrednings arbete. Dessa innebär bl.a. alla förslag läggsatt som
fram skall kostnadsberäknas och de skall kunna genomförasatt med
minskade eller oförändrade resurser.

1.4.2 Utredningsarbetet

Utredningen började sitt arbete under 1991. Det inledandesommaren
skedet ägnades huvudsakligen åt igenomgå motiven till arvsfondslagen,att
riksdagens behandling frågor rörande Allmänna arvsfondenav samt
genomgång beslut rörande regeringens fördelning medel frånav av
Allmänna arvsfonden.

Vid studiebesök på Socialdepartementet och Barn- och ungdoms-
delegationen har utredningen fått infomiation myndigheternas hand-om
läggning arvsfondsärenden. Upplysningar betydelse för arbetet harav av
vidare erhållits vid studiebesök på Kammarkollegiet. Synpunkter på hand-
läggningen arvsfondsärenden, regeringens utdelningspraxisav samt
information hur medel arvsfonden använts har utredningen erhållitom ur
vid besök hos Socialstyrelsen, Handikappförbundens Centralkommitté, De
Handikappades Riksförbund och Röda Korset. Vidare har kanslichefen vid
Statens ungdomsråd informerat ungdomsrådets handläggningom av
arvsfondsärenden och rådets på rådande utdelningsförfarande ochsyn
praxis.

Utredaren har vid privat besök i Reykjavik informeratett sig hurom
Islands arvsfond fungerar.
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2 Arvsfondsmedlens fördelning bud-

199192getåret

2.1 Inledning

Stöd fonden lämnas, tidigare delsnämnts, inom för särskiltur som ramen
riktade insatser beslutats regeringen och dels löpandesom av genom en
prövning de ansökningar kommer in till Socialdepartementet ellerav som
Barn- och ungdomsdelegationen.

Från och med budgetåret 198990 har regeringen 25reserverat procent
de medel fonden disponiblaär för utdelning användas förattav ur som

stöd till främjande fostran ungdom. Dessa medel har t.0.m.av av
budgetåret 199091 ställts till Barn- och ungdornsdelegationens förfogande

särskilda riktlinjer utöver de följer lagstiftning och praxis,utan som av
delegationenvarpå själv haft fatta beslut fördelning. in-Somatt om

ledningsvis nämnts sedan den januari Civildepartementet1 1992ansvarar
för stöd Allmänna arvsfonden till främjande fostran ungdom ochur av av
Socialdepartementet för övriga ärenden fonden.rörande ochBarn-
ungdomsdelegationen handlägger inom viss ekonomisk emellertiden ram
fortfarande de löpande ärendena rörande fostran ungdom, skallav men
lämna tillöver regeringen fatta beslut ärendet år principiellatt om av
betydelse och när delegationen stöd i ärendet bör lämnas medattanser

än 200 000 kronor. Däremot detär regeringen och inte längremer numera
Bam- och ungdomsdelegationen inom ungdomsområdet fattar beslutsom

sammanhållna insatser inom särskilda områden, s.k. specialsatsningar.om
det härI avsnittet redovisas hur medlen Allmänna arvsfondenur

fördelats under budgetåret 199192. Redovisningen grundar sig på
uppgifter från Socialdepartementet, Civildepartementet och Bam- och
ungdomsdelegationen.

Regeringens övergripande fördelning

Regeringen beslutade miljoner180 kronor skulle fördelas budgetåretatt
199192. dessa medelAv 25 eller knappt 45 miljoneravsattes procent,
kronor, till främjande fostran ungdom. Med ungdom i dettaav av avses
sammanhang åldersgruppen 7-25 år. Resterande 75 användes tillprocent
främjande vård och fostran barn, vård ungdom samtav av av omsorg om
handikappade.
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Socialdepartementets handläggning

Under budgetåret har det kommit in ansökningar och förfrågningar7591
stöd fonden till Socialdepartementet. inom Socialde-Regeringen harom ur

sammanlagtansvarsområde bifallit ansökningar med276partementets ett
belopp miljoner kronor. Vidare har 215 ansökningar överlämnats120om
till ungdomsdelegationen Aidsdelegatio-Barn- och och 5 ansökningar till
nen.

de ansökningar kommit in till Socialdepartementet harAv som
regeringen avslagit 815 ansökningar från enskilda och andra249personer
ansökningar. andra ansökningar driftstöd till föreningar,Dessa har rört
reguljär lägerverksamhet, inom och landet lokalutom samtgruppresor
utvecklingsverksamhet redan finns reguljär verksamhet andrapåsom som
orter.

2.2 fostranVård barn och ungdom samtav av

barn

Totalt har stöd Allmänna arvsfonden miljonerutgått med 37 kronorur ca
beslut projektstöd till49 utveckling vård och fostran bamgenom om av av

vård ungdom bilagorna ochse 3 4.samt av
Därutöver handikappomrádetfinns minst 30-tal projekt direktpå ett som

handlar barn ocheller ungdomar skilda funktionshinder.med slagom av
flertalEtt dessa projekt i avsnittet handikappade.omnämns Omsorgav om

Information FNs barnkonventionom

Med stöd Allmänna arvsfonden genomför regeringen riktad satsningur en
informationpå barnkonvention. Nationemas generalför-FNs Förentaom

samling den november rättig-20 1989 konvention barnetsantog en om
heter. Enligt konventionens artikel sig konventionsstatema42 åtar att

lämpliga och aktiva åtgärder konventionens bestämmelser ochgöragenom
principer allmänt kända bland såväl bam.vuxna som

Budgetåret 199192 det tredje satsningen på stöd tillåretvar av
frivilligorganisationema projektverksamhet sprider informationsom genom

konventionen. Regeringen hade då 25,5 kronormiljoner deavsattom av
planerade miljonerna. Beslut30 resterande 4,5 miljoner kronor harom
fattats under budgetåret 199293.

En utvärdering effekterna den samlade satsningen pågår.av av
Projekten redovisas i bilaga 5.
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inom barnomsorgen i det mångkulturella samhälletInsatser

tillhar treårsperiod ställt 5 miljoner kronorRegeringen under en
mångkulturella samhället. Syftetförfogande för insatser inom det är att ge

flyktingbarnbamomsorgspersonal arbetar med invandrar- ochsom
miljo-stöd och handledning. Under budgetåret 199192 harkunskaper, 2,8

fördelats till sju projekt. Projekten redovisas i bilagakronorner

i perspektivBarn och kultur mångkulturelltett

utveckling kulturverksamhet för barn har till projektStöd till utgått 11av
sammanlagt miljoner kronor. Stödet har främst till kommu-med 3 gåttca

frivilligorganisationer utvecklar Bamkultur-i nära samarbete medner som
Olika lösningar och arbetssätt i olika bostadsom-prövascentra. typer av

råden och kommundelar.
har stöd till ideella föreningar för Bildskola, Bamaka-Därutöver utgått

demi, Barn och sameslöjd m.m.

utomhusaktiviteterBarns

öka och miljömedvetande i barnomsorgen och bidra tillFör att natur- en
naturmedveten generation Friluftsfrämjandet.har projektstöd tillutgått
Multiversitetet ek. för. i Stockholm har frånmed stöd Allmänna arvs-
fonden i projektet Vattenlek vattenskulptur för Syftetskapat bam. ären
bl.a. pedagogisk lek utveckla barns känsla för miljön och detatt genom
naturliga kretsloppet. Via kurser för bamomsorgspersonal sprids kunskap

metoden.om

farBarn illa deras föräldrarochsom

illafar olika misshandel, incest, alkoholmissbruk,Barn på många sätt -
svår flyktingbakgrund Såväl de deras föräldrar behöver Medstöd.etc. som
medel Allmänna arvsfonden frivilliga olikakan in försättasur resurser
slag stödverksamhet.av

Så har exempelvis i förBRIS Barnens rätt samhället fått stöd dels- -
fortsättningen projektet till hjälp tillBarns rätt berätta, delsvågaav en-
videofilmi anslutning till detta delsprojekt. Rädda Barnen har fått stöd för
det andra året projektet föräldrar,Anonyma projektettav om
föråldrautveckling till stöd för dem föräldrarollen,har svårt klaraattsom

inte vända sig tillvågar någon myndighet, dels projektettmen som om
psykosocialt-terapeutiskt behandlingsarbete med flyktingbarn och deras
familjer.

Kvinnojouren Blåklockan i driverGävle stödverksamhet för mammor
barn för incest för ide sin ska kunna fungera stödutsatts att turvars som

för sina bam. I projektet Barn är också människor genomför Stadsmis-
sionen i Linköping förebyggande arbete bland missbrukandebarn tillett
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föräldrar. Stadsdelsnämnden Högsbo i Göteborg fått stöd för bampro-har
jektet bam till alkoholist.Att vara en

Föräldraföreningen Plötslig Spädbamsdöd vill via dokumentärfilmen
sprida information hur omvärlden kan hjälpa och hur syskonensom
reaktioner kan bemötas i familjnär drabbas plötslig spädbams-man en av
död. Landstinget Blekinge, Bam- och ungdomskliniken utvecklar
tillsammans med Rädda Barnens lokalavdelning socialförvaltningenoch en
behandlingsenhet för förebygga tidiga relationsstömingar i spädbams-att
familjer.

Ungdomar särskildamed behov

Familjehemmens Riksförbund har fått stöd Allmänna arvsfonden för attur
bygga nätverksprojektet Barn och ungdomar från familjevården. Underupp

skall fonner förår prövas tillvara Omhändertagna barns ochtre att tanya
ungdomars kunskaper och erfarenheter familjevården.egna av

Stiftelsen Hassela Utbildningsenhet har fått stöd för utvärdera ochatt
informera utvecklad utbildningslinje med produktionsträning ochom en
social träning för ungdomar med studie- och arbetssvårigheter och sociala
problem. Stiftelsen Kvinnoforum har fått stöd för förebyggande arbete
bland kvinnor. Olika utbildningar utbildningsmaterialoch skall tasunga
fram för användas i skilda sammanhang, i föreningsliv och social-att t.ex.
tjänst, i syfte stärka flickors självkänsla.att unga

Stöd från Allmänna arvsfonden har också utgått delfinansieringsom av
projekt ligger under och ungdomsdelegationen,Barn- projekt fört.ex.som

rökfri generation och för ungdomar missbruksproblem.meden

2.3 Fostran ungdomav

2.3.1 Regeringens fördelning

Regeringen har under budgetåret 199192 beslutat stöd Allmännaom ur
arvsfonden för främja fostran ungdom beloppmedatt ettav om
44 808 000 kronor. Knappt 39 miljoner kronor efterhar delegation inom
angivna och riktlinjer fördelats andra myndigheter och knapptramar av
6 miljoner kronor fördelatshar regeringen. Fördelningen framgårav av
bilaga

Lokaler för ungdomsverksamhet

Regeringen har under våren 1992 beslutat stöd Allmänna arvsfondenom ur
till olika lokaler för ungdomsverksamhet. Stöd har främsttyper av
beviljats till ungdomslokaler inom idrottsrörelsen, fria trossamfundende
och scoutrörelsen.

Regeringen har vidare delegerat till Samarbetsnämnden för statsbidrag
fördela fyra miljoner kronor i stöd till ungdomslokaler i 75 olikaatt
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Riksidrottsför-till Sverigeshar ställtsmiljoner kronorförsamlingar. Två
idrottsföreningar.klubbstugorifördelas främst till 40dispositionbunds att

miljonmed drygtunder 1992scoutlokaler har vårenStöd till getts en
kronor.

Demokrati-satsningen

förfogandeungdomsrådsställts tillmiljoner kronor har StatensTotalt fem
tillför stödskall användasMedlens.k. demokrati-satsningen.för den

inflytandedelaktighet ochungdomarssyftar till direkt ökaprojekt attsom
beräknaddet första åretsamhällsområden. Beloppetinom olika av enavser

projekttid.tvåårig
bereddaantal kommuner ärtill mindreStödet har koncentrerats ett som
Utvaldainom flera områden.och verksamhetsformerbesluts-prövaatt nya

Östhammar,Leksand, Gävle,Sollefteå,Gällivare, Krokom,kommuner är
med elva förorts-Jönköping GöteborgMotala ochEskilstuna, samt

kommuner.
kommunalasåväl i dendelaktighetFörsöksverksamheten avser

fritids-skolan ochdirekta verksamhetenplaneringen i den t.ex.som
kooperativa lösningarsjälvstyrelseOlika formerverksamheten. samtav

ungdomsrådsärskiltredovisas StatensSatsningen kommerprövas. att av
budgetåret 199293.under

Övrigt

tillstöd med miljoner kronorbeslutade regeringen 1,2februariI 1992 om
Samtidigt delegera-främlingsfientlighet bland ungdomar.projekt motsex

och hösten 1992ungdomsdelegationen under vårentill ochdes Barn- att
främlingsfientlighet.till projektfördela fyra miljoner kronor i stöd mot
ungdomsdelegationenregeringen delegerat till ochhar Barn-Härutöver

ochlöpande ärendeni stöd tillfördela till 15 miljoner kronordelsatt upp
framgårs.k. specialsatsningar. Dessabelopp till ytterligaredels olika av

redovisning nedan.i bilagasammanställning samt aven
samordningarbetsgruppen förregeringen uppdragitVidare har av

ställningPlus-gruppen, harför ungdomarinsatser utsatta avsom
det s.k. Plus-regeringskansliet, fördela medel inommyndighet inom att

projektet.
Youthbeviljat Föreningenregeringen under 1992har vårenDärutöver

bredinförför förberedelserConference stöd med 700 000 kronor en
Stockholm under augusti Konferenseneuropeisk gdomskonferens i 1992.un

ochgenomfördesinitiativ ungdomsorganisationema ochtillkom på avav
organiseradeungdomarför mellan 15 och 26 år. Mer än 000ungdomar 1

från iicke-organiserade hela Europa deltogoch arrangemanget som
deträttigheter ochrad aktuella miljö, mänskligainnehöll teman somen

framtida Europa.
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2.3.2 Bam- och ungdomsdelegationens fördelning

Under budgetåret 199192 har 955 ansökningar och förfrågningar stödom
fonden behandlats. dessaAv har 241 bifallits, 408 avslagits och 306ur

blivit föremål för åtgärd, exempelvis besvarats med brev ellerannan
överlämnats till myndighet. Avslagsbesluten har rört huvudsakligenannan
ansökningar stöd till enskilda, konferenser, reguljärom gruppresor,
lägerverksamhet inköp kapitalvaror oftast datorer.samt Antaletav -
ansökningar har ökat markant under våren 1992.

En beskrivning Barn- och ungdomsdelegationens fördelning stödav av
kompliceras delegationens roll och beslutsbefogenheteratt ändrats frånav
hösten 1991 till våren 1992. Besluten stöd fonden präglades underom ur
hösten 1991 i hög grad medel för löpande ärenden fördeladesatt ävenav
inom för självständigt beslutade specialsatsningar. Såledesramen
förekommer i denna redovisning specialsatsningar vilka har tillkommit
på uppdrag regeringen, på delegationens initiativ.utan egetav

Under budgetåret 199192 har delegationen fördelat 20 905 000 kronor.
Härutöver har under hösten 1991 sammanlagt 4 206 000 kronor förts från
delegationen till Plusgruppen. Fördelningen beviljade medel framgårav av

sammanställning i bilagaen

Lokaler, träffpunkter och båtar

Hösten har1991 Barn- och ungdomsdelegationen fördelat visst stöd till
lokaler för ungdomsverksamhet. Inriktningen på stödet har varit att
utveckla mötesplatser och träffpunkter för ungdomar. Ofta har detnya
gällt använda befintlig lokalatt på sätt och utifrånett nytten en ny

Åttaverksamhet, vanligen utformad ungdomarna själva. föreningar,av
däribland Stiftelsen Katrineholms-magasinet, Ungdomsföreningen Lungan
i Kopparberg, Föreningen Barnens i Malmö, Marknadsñreningen iscen
Hässleholm två scoutkårer beviljades stöd medsamt sammanlagt 705l 000
kronor.

Ansvaret för denna stöd har vintern 199192 förtstyp tillöverav
Statens ungdomsråd efter regeringsbeslut i juni 1991, förfogar översom,
tio miljoner kronor Allmänna arvsfonden till särskild s.k. träff-ur en
punkts-satsning. Fram till den 30 juni 1992 har Statens ungdomsråd
fördelat 5,9 miljoner detta stöd.av

Under budgetåret har delegationen beviljat stöd till båtar med 325 000
kronor till sådana nyskapande och utvecklande projekt där båten varit en
förutsättning för verksamheten.

Sedan hösten 1991 beviljar Barn- och ungdomsdelegationen inte längre
stöd till inventarier och båtar, än när verksamheten i övrigtannat
motiverar det.



SOU 1992 120 45

Kulturbudkavlen

Genom Bam- och ungdomsdelegationens specialsatsning Kulturbudkavlen
har stöd lämnats till olika kulturprojekt där ungdomarstyper av egen
skaparkraft i flestaDe projekten har byggtsatts centrum. på samarbeteett
mellan professionella kulturarbetare och ungdomar. Syftet har varit att
stärka den sociala och kulturella identiteten hos de ungdomar behöversom
detta.

Satsningen startade den juli1 1989 och pågick den juni30 1992.t.0.m.
Under 199192 beviljades stöd till drygt tjugotal projekt medett samman-
lagt 4 324 kronor.000 Erfarenheterna från Kulturbudkavlen kommer att
redovisas i särskild utvärdering.en

Danshudkavlen

Danshudkavlen är specialsatsning Kulturbudkavlen,typen av samma som
vilken syftat till i samarbete med professionella dansareatt och koreografer
stimulera ungdomars aktiva intresse för olika dansarter. Under hösten 1991
har stöd beviljats till fem projekt med sammanlagt 2651 000 kronor.

Öst-Aktiviteter med ungdomar från och Centraleuropa

Under 199192 har delegationens särskilda satsning stöd tillpå aktiviteter
Öst-med ungdomar från och Centraleuropa avslutats. Stöd har under detta

år beviljats med sammanlagt 705 000 kronor till tolv olika svenska
organisationer, bjudit in ungdomar från främst Sveriges närområde,som
dvs. de baltiska länderna och Polen, frånäven Ungern, Tjeckoslova-men
kisk och f.d. Sovjetunionen, till olika aktiviteter för lära sigatt gemensamt
hur kan arbeta med demokratiskt föreningsliv och miljöfrågor.man

Ung konsument

På regeringens uppdrag har delegationen, i samverkan med Konsu-
mentverket, fördelat tillstöd projekt syftar till öka ungdomarsattsom

kunskaper och medvetenhet i deras roll konsumenter.engagemang, som
Under 199192 har tio projekt beviljats stöd med sammanlagt 642 0001
kronor. Stöd till denna projekt beräknas undertyp utgå ytterligare tvåav
ar.

Insatser våldsskildringarmot

På regeringens uppdrag har delegationen i samverkan med Rådet mot
skadliga våldsskildringar, fördelat stöd till projekt vilka syftar till att
motverka skadliga effekter våldsskildringar, Syftet har varit attav
stimulera till insatser bidrar till utbudet skadliga våldsskildring-attsom av

följs, beskrivs och diskuteras. Under 199192 har projekt21 beviljatsar
stöd med sammanlagt två miljoner kronor.
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Ung på landet

regeringens uppdrag har delegationen i samverkan med Glesbygds-På
myndigheten fördelat stöd till projekt för ungdomar i glesbygd. In-
riktningen projekten skall attraktiva miljöer för ungdomarskapaattvara

samhällsutvecklingen.landsbygden och stärka deras delaktighet ipå att
utgjort viktigUngdomars aktiviteter, behov och idéer har enegna

utgångspunkt i projekten. Flickomas situation i glesbygden har särskilt
uppmärksammats. Under 199192 har projekt beviljats stöd med21
sammanlagt kronor.300 0001

EG-infonnation

På regeringens uppdrag har delegationen fördelat stöd till projekt som
syftar till med information och stimulera till bredarenå EGatt ut om en
debatt i denna fråga bland ungdomar. Stödet har till ungdomarsgått egna
organisationer och särskild prioritet har till projekt syftar till attgetts som
utveckla icke-traditionella medoch initiera sätt nå ungdomarattmer
information EG. Delegationen har därvid bedömt det angeläget attom som

ungdornsgrupper, exempelvis de normalt inte allmäntnå nåsnya som av
material främst skolan.genom

föreningar organisationer stödUnder 199192 har 14 olika och beviljats
med sammanlagt 755 000 kronor. Bland projekten finns multimedia-en
verkstad, riktad information till handikappade ungdomar respektive
invandrarungdomar samarbetsprojekt mellan organisationer harsamt som
olika åsikter i frågan svenskt medlemskap i Satsningen beräknasEG.om
avslutas hösten 1992.

främlingsfientlighetInsatser mot

regeringens uppdrag har delegationen fördelat stöd till insatserPå som
syftar till främlingsfientlighetmotverka bland ungdomar. Stöd haratt getts
främst till inom ungdomsorganisationema projektföreningar barn- och för

har till syfte i former sprida kunskap motverkarattsom nya som
främlingsfientligt. Projekt i harskolan, initierade eleverna, prioriterats.av

har olika beviljatsUnder 1992 65 projekt stöd med sammanlagtvåren
1,5 miljoner kronor. har delegationen disponerat 000Därutöver 400
kronor för infomiationsinsatser i första riktade till skolan.hand

Insatser läktarvåldmot

På regeringens uppdrag har delegationen, efter förslag från internen
arbetsgrupp inom regeringskansliet, fördelat stöd till projekt i anslutning
till fotbolls-EM. Syftet varit föreningar och fotbollssup-har att engagera

i olika för vandalisering iaktiviteter förebygga våld ochportrar att
samband med fotbolls-EM, och i sin förlängning också andra idrottsevene-

har sammanlagt 950 kronor fördelats tillUnder våren 1992 000mang.
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olika projekt de fyrapå EM-ortema StockholrnSolna, Göteborg, Malmö
och Norrköping.

Föreningarnas insatser har varit skiftande omfattning och karaktär.av
Det uppmärksammade har varitmest på Gärdet iett arrangemang
Stockholm med stiftelsen Fryshuset och supporterklubbama till BlackAIK

Djurgårdenarrny, Blue saints och Hammarby Bajen fans som
ansvariga.

Övriga projekt

Övriga projekt erhållit stöd är bl.a. olika drogförebyggandetypersom av
och brottsförebyggande projekt. Dessutom har stöd gått till vissa kultur-
och teaterprojekt utöver Kulturbudkavlen rniljöprojekt.samt

2.3.3 Plusgruppens fördelning

På regeringens uppdrag har Plus-gruppen, är arbetsgrupp knutensom en
till Civildepartementet, fördelat inomstöd ñr Projektet för Lokalramen
Utveckling Samverkan Plus. I sitter förrepresentantergenom gruppen
Civildepartementet, Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Rikspolisstyrel-

Statens ungdomsråd, Kommunförbundet några oberoendesen, samt
forskare.

Plus-projekten är treårig satsning på allmänt förebyggande ochen
individinriktade insatser för ungdomar i storstäderna Stockholm, Göteborg,
Malmö, Norrköping och Sundsvall. Flera de medverkande bostadsom-av
rådena eftersattaär och har svår social problematik inte minst blanden -
ungdomar.

Syftet med insatserna är dels stimulera till idéer ñratt attnya
förebygga problem, dels stödja enskilda ungdomar äratt på våg attsom
hamna Projekten förutsätter omfattandesnett. lokalt samarbete överett
förvaltningsgrånserna mellan förvaltningar och fristående föreningar.samt
Som grund för varje lokalt Plus-projekt ligger formnågon av gemensam
plan dessa intressenter samlats kring.som

Under budgetåret 199192 har sammanlagt 3 703 700 kronor fördelats
till verksamhet inom föreningar.29 Stöd har lämnats till åtta tolvav
berörda bostadsområden. Plus-projekten föremålär för omfattandeen
utvärdering, vilken kommer sammanfattas under hösten 1994.att

2.4 Omsorg handikappadeom

Når det gäller handikappade har utvecklingsverksamhet i syfteomsorg om
öka oberoende, självständighet och delaktighetatt för människor med

funktionshinder försöksverksamhet för öka möjligheternasamt föratt
med funktionshinder delta i olika fritids- och kulturaktiviteterattpersoner

prioriterats liksom informationsinsatser ökar medvetenhet och kunskapsom
handikappades villkor.om
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Ökat handikappfor medsjälvbestämmande och oberoende personer

flera viktigaAllmänna arvsfonden har under de årenMed stöd senasteur
oberoende förökat självbestämmande ochprojekt för uppnåstartats att

projekthandikapp. budgetåret 199192 har 18med Underpersoner
miljoner kronor.stöd för detta ändamål med sammanlagt 8,9beviljats

Exempelvis Handikappförbundens Centralkommitté HCKhar startat
Handikap-juriststöd funktionshindrade. Deprojekt kring behovet förett av

inflytande i servicedriver Makt ochRiksförbund DHR projektetpades
förjämlika levnadsvillkoroch tillgänglighetsfrågor för skapaatt personer

funktionsnedsättningar.med
ochRiksförbundet för Utvecklingsstörda Ungdomar Vuxna FUBBarn,

sektioner förförsöksverksamhet med etableringhar delsstartat av
delaktighet, delstill ökat inflytande ochutvecklingsstörda vägsom en

omsorgskvalitet.projektet Aktionsgrupper för
medan DHRprojektet Personlig assistans prövarFUB driver också
till Göteborgskoope-garantiperson. Stöd har lämnatsbrukarkooperativ med

i projektfonnHandikappinstitutet utvecklarrativet för Independet Living.
vid beslutförbättra brukarens inflytandeinforrnationsmetoder skall omsom

Riksförbund har fått stöd för projekthjälpmedel. Hjärt- och Lungsj ukas ett
olika samhällsområden,inflytandet för medlemmarna inomför förbättraatt

främst hälso- och sjukvården.
inflytandestärka den enskildesarbetskooperativ kan vägEtt attvara en

forsysselsättning kan erbjudas. prövassamtidigt meningsfull Dettasom en
för Social och Mental Hälsa RSMH,psykiskt sjuka Riksförbundetav

Intresseföreningar för schizofreni RIKS-IFS, HumanaRiksförbundet av
istöd till patienter och klienter Farsta-Vantörsintresseföreningen för

Kursverksamheten vidsektorsomrâde, Folkuniversitetet,psykiaktriska
m.fl.Göteborgs universitet

livEtt självständigt och oberoendeDatateknik handikappoch genom
teknikny

satsningdär riktad görs.Teknik och handikapp är angeläget områdeett en
arvsfonden till nioseptember beslutades stöd AllmännaI 1991 urom

miljoner kronor.datateknikprojekt med sammanlagt belopp 16,2ett om
förnyhetsförmedlingviaFöreningenföljande projektDatabasStödet avsåg

och LåsserviceDatorstöd för synskadade i hemmetSveriges Dövblinda,
huvudman,Riksförbundvia telefax till synskadade med Synskadades som

i hemmetförståndshandikappadeteknik begåvningsstöd förNy som vuxna
och vid via FUB.dagcenter

Neurologisktmedhar fått stöd för tillsammansHandikappinstitutet att
bedrivaHandikappades RiksförbundRiksförbund ochHandikappades De

Handikappinstitutet harrörelsehindrade.i hemmet förprojektet Datorstöd
och utvecklingdels för samordning, informationsutbyteockså beviljats stöd

projektetdels förför datorbaserade hjälpmedel,regionala centraav
det möjligt förhandikappadeDataverksamhet för barn ett sätt göraatt
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handikappadesvårt bam via dator leka med dockor och bilar och byggaatt
med klossar m.m..

Medel har även för Handikappinstitutet skulle kunna fördelaavsatts att
främst handikapporganisationemastöd till för försöksverksamhet inom

området datateknik och handikapp. Institutet har också beviljats förstöd
projektet Systemutveckling datorstöd i hemmet för olika handikapp-av
SWPPCT-

Eftersom de projekten rör så många olika handikappgrupper harsenare
uppgiften samordna satsningen lagts på Handikappinstitutet.att

Ytterligare projekt har under budgetåret 199192 fått stöd inom detta
område. Totalt beviljades 13 projekt miljoner19 kronor. Avsikten årca

under ytterligare år miljonertvå avsätta 20 kronor för datatek-åratt per
nikprojekt.

Fritidkultur och handikapp

Sammanlagt 9,8 miljoner kronor har till projektutgått 20 rörsom
utvecklingsarbete inom området fritid och kultur för medpersoner
handikapp. Statens Handikappråd har beviljas stöd för dels samordnaatt
denna verksamhet, dels fördela medel till projekt inom området. Rådet
skall särskilt bevaka sådan verksamhet kvinnor medsåatt attanpassas
handikapp möjlighetstörre delta i aktiviteterna.attges

Utveckling spridningoch kunskap olika handikappav om

Ökade kunskaper olika former handikapp viktig förutsättningärom av en
för villkoren för handikappade skall kunna förbättras. projekt18att som
syftar till samla, dokumentera, utveckla och sprida kunskap har fåttatt
stöd med sammanlagt miljoner9,3 kronor.

Exempelvis har RSMH fått medel till fråganutreda forsk-att ettom
nings- och utbildningscenter. Stiftelsen Bräcke Diakonigård i Göteborg
driver försöksverksamhet med kunskapscentrum för rörelsehindrade.en
HCK har fått stöd till förstudie inrättande handikapprörelsensen om av
utredningsinstitut. HCK Blekinge driver projekt brukarenett om som
kunskapsbärare och idégivare i samhällets rehabiliteringsarbete.

genomförFUB projekt via Stiftelsen förALA utveckla kunskapatt
exempelvis psykoterarpi för med utvecklingsstörningom vuxna personer
och hur utvecklingsstörda kan förbereda sig inför vuxenlivetom unga

korttidsboende. Svenska Diabetesförbundet SD villgenom genom en
undersökning vissa handikappgruppers levnadsförhållanden förbättraav
kunskapen diabetiker med handikapp. Riksförbundet Cystisk Fibrosom
RfCF kartläggninggör vården i Sverige för bam, ungdomar ochen av

med cystisk fibros.vuxna
För sprida kunskap barn och ungdomar med flera handikappatt om som

försvårar kommunikation har projektstöd utgått till Riksförbundet för döva,
hörselskadade och språkstörda barn DHB. Riksförbundet för Rörelse-
hindrade Barn och Ungdomar RBU genomför utredning för atten
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förbättra stödet till MBD-minimal brain dysfunction bam och deras
familjer. Universitetet i Linköping i Föreningen församarbete med Läs-

Östergötlandoch skrivsvårigheter i har beviljatsoch Norrköpings kommun
stöd för bygga form medför barn läs- ochatt resurscenterupp en av
skrivsvårigheter. Synskadades Riksförbund driver projektet TidigSRF
upptäckt synfel hos bam.småav

Stöd har också till Göteborgs sjukvärdsstyrelse för projektetutgått
Ågrenska Hälsocentret ñr bam. vill bl.a. bygga kontaktnätDär man upp
för handikappgrupper. Träffarsmå mellan barnen och deras föräldrar
möjliggör viktiga erfarenheter kan förmedlas och bli direkt stöd föratt ett
berörda individer. Samtidigt kan värdefull dokumenteras,kunskap
analyseras och spridas till andra berörda i samhället.parter

Information utbildningoch olika handikappom

Många de projekt under beviljats stöd Allmännaårav som senare ur
arvsfonden syftar till öka medvetenheten kring handikappatt genom
information och utbildning. Under budgetåret 199192 har 55 projektca
varit direkt inriktade och fåttpå detta stöd med drygt miljoner kronor.16
Även i projekt med huvudinriktning, datateknik eller kultur,t.ex.annan
ingår ofta information utbildning.ochellermoment av

Information och utbildning är viktiga redskap i handikappolitiken.
Denna projekt vänder sig till olika och aktörer all-typ mottagareav
mänheten, politiker, personalgrupper inom socialtjänst, hälso- och sjuk-
vård, skola och övriga samhällssektorer också till de handikappademen
själva och deras anhöriga. Syftet i första hand förmedla kunskap, läraär att

metoder och arbetssätt, tips och råd finnsMen därutöver detut etc.ge
övergripande målet förändra attitydema till människor handikapp,medatt

bekämpa fördomar och därigenom förutsättningar för själv-att ettge
ständigt, meningsfullt och rikt liv den funktionshindrade individenspå egna
villkor.

HCK, DHR, driver med arvsfondenFUB stöd Allmänna olikaav
infomiationsprojekt, handikapprörelsen kampanjoch EGt.ex. samtom en
för kontaktpersoner inom omsorgen.

Olika medicinska handikapp uppmärksammas stöd till utbildninggenom
och information. Exempelvis Uppföljningskurs Stomivård i hemmet via
Svenskt förbund för stomiopererade Medicinsk utbildningsdagILCO, via
Riksförbundet Cystisk RfCF,Fibros Kosthandledning och infomiatörsut-
bildning via Svenska Celiakiförbundet Konferens för kuratorerSCF,
inom njursjukvården och Inforrnationsprojekt organdonation viaom
Riksförbundet för Njursjuka RNj.

Talhandikappades Förening i Uppsala har fått stöd för genomföraatt
regionala konferenser taltjänst, Afasiförbundet i förSverigeom en
konferens afasi och Dövblind- vuxendövtolkföreningen dvtf förom
seminarium med Tolkens yrkesansvar.tema

Information och utbildning föroch bam och ungdomar medom
handikapp âr angeläget område under budgetåret 199192ett annat som
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arvsfonden Riksförbundet ñr Sexuellfått allmänna Upp-stöd genom
kroppsuppfattning och jagutveck-lysning bokRFSU påsatsar sex,en om

barn med handikapp, Hörselskadade bokling hos Unga utger en om unga
hörselskadade erfarenheter från skolan och val efter skolan,personers egna

psykiskt handikappade ungdomar.också bokRSMH utger en om
Patientföreningen Anorexia Bulimia i Göteborgför och Nervosa tar

infonnationsmaterial ochfram informationsvideo, RBU producerar etten
Föräldraföreningen för hjärtsjuka barn och ungdomar.detsamma gör

fritidsanläggningarRekreations- och

restriktivför stöd Allmänna arvsfonden intasEnligt nuvarande praxis ur en
gäller skilda investeringsstöd. Dock kan sådant stödhållning vad slag av

föreningarnas rekreations-till handikapporganisationemas ochutgå egna
handi-fritidsanläggningar. Under budgetåret 199192 beviljadesoch sex
kronorkappföreningar och stiftelser stöd med sammanlagt 1,7 miljonerca

inventarier vidbidrag till kostnader för och tillbyggnad samtsom om-, ny-
fritidsanläggningar.deras rekreations- och

handikapporganisationemas kanslierUtrustning till

för med handikapp arbeta vidFör göra det möjligtatt attpersoner
handikappföreningamas lätthanterligkanslier krävs bl.a. modern ochegna
administrativ utrustning. Stöd till handikappföreningar ochhar utgått 13
stiftelser miljoner kronor.med sammanlagt 2ca
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3 Arvsfondens ändamål och medlens
användningsområde

I detta kapitel föreslår vi Allmnna arvsfonden skallatt ha till
ändamål utveckla och stödja verksamhetatt till förmån ñr barn,
ungdomar och handikappade. För detta ändamål skall stöd lämnas
till ideell verksamhet. Om det finns särskilda skäl får stöd även
lämnas till offentlig verksamhet. Stöd får inte länmas till enskilda
personer.

3.1 Inledning

Fonden skall främja vård och fostran barn och ungdom samtav
handikappadeomsorg om

Den grundläggande bestämmelsen arvsfondens ändamål finns i §lom
arvsfondslagen bl.a. stadgar Allmänna arvsfonden skall främjaattsom
vård och fostran barn och ungdom handikappade.samtav omsorg om
Bestämmelsen är allmänt avfattad, vilket möjliggjort ñr regeringen att

fondmedlens användningsområde efter samhällsutvecklingen.anpassa Det
har beslutandemyndighetemassetts uppgift inom försom att ramen
fondens ändamål närmare bestämma fondmedlens användningsområde.
Ändamålsbestämmelsen således för mycket vidsträcktutrymmeger en
medelsutdelning, endast begränsas föreskriften stöd inte fårattsom av
lämnas för åtgärd, bekostande åligger eller kommun. Vid lagensstatvars
tillkomst avsågs med inskränkningen närmast den i den då nyligen antagna
bamavårdslagen stadgade skyldigheten för landsting och stad, intesom
deltar i landsting, anordna skyddshem för vanartigaatt barn. En annan
begränsning ligger självfallet i bidragsgivningen varjeatt år måste anpassas
efter tillgången på medel.

Ett utmärkande drag för fondens verksamhet har ända från början varit
fondmedlen främjar tillkomstenatt anordningar för barn ochav nya

ungdomar efter ändamålsbestämmelsenssamt utvidgning för handikap-- -
pade. Det nyskapande och stimulerande stödet från fondenmoment, som
innebär, har varit värde. Stödet har impulserstort och skapatgettav
möjligheter för kommuner, ideella organisationer och andra införa ochatt
bygga hjälpformer,ut inte kommit till stånd eller inya som annars vart
fall fördröjts. Sedan de hjälpformema blivit kända och uppskattade,nya
har de vunnit vidare spridning och inte sällan aktualiserat krav på att
samhället skall för den fortsatta utvecklingen ekonomisktsvara genom
åtagande eller stöd.annat



SOU 1992 12054

kommunåligger eller attför åtgärd det statfår inte lämnasStöd som
bekosta

före-endastanvändningsområdearvsfondsmedlensbegränsasdagI av
ellerbekostande åliggeråtgärdför statstöd inte får lämnasskriften att vars

praxis gjortsdet iföreskrift hardennagrundPåkommun. av-enav
i lag elleroffentligadetuppgifter ålagtssidangränsning mellan å somena

sininomoffentligauppgifter detandra sidan organetförfattning och å som
självt bestämmer.omfattning detsig i denbemyndigats påkompetens att ta

tillfondenstödinteutvecklats utgår stat,praxisdenEnligt ursom
ellerenligt lagdetåtgärderför sådanakommunlandsting eller som

framtvingaskanochbekostadet allmännaåliggerförfattning att som
Undantags-tillsynsmyndighet.föreläggandeellerbesvär avgenomgenom

förenings-oftasttill projekt,stöd lämnasförekommer detvis att numera
inomverksamheter ävenutvecklingförnyelse ellerinnebärdrivna, avsom

ansvarsområde.obligatoriskadet allmännas
barn ochfostranvård ochvad beträffarskyldighetallmännasDet av

utvidgats underochförändratshandikappade harungdom samt omomsorg
förövertagiteller delvishelthar ansvaretoch kommunernaåren. Staten

har sociallag-Vidarestöd fonden.fåtttidigareverksamheterolika ursom
minskatvälståndsökningenden allmännautbyggnad ochstiftningens

personligt bruk. Somförför enskildatill förmånstödåtgärderbehovet av
till1980620socialtjänstlagenenligt 6 §enskildas rättföljd bl.a.en av

i övrigt,livsföringförsörjning och sinñr sinsocialnämndenbistånd omav
tillinte stödpraxisenligtutgårtillgodoses sätt,intehans behov annat

enskilda.
förändringar. Inombetydandei daggenomgåroffentliga sektornDen

omfattandelandsting pågårochkommunerstatliga myndigheter, ett
effektivändamålsenlig ochverksamhetenñr görafömyelsearbete att mer

lokalastärka denochmedborgarnaservicen tillförbättraför attsamt
omprövas.offentliga sektorndenverksamhet inomVissdemokratin.

utsträckningi störreinriktas påoch kommuniUtvecklingsarbetet attstat
Alternativasamhället störreiandra aktörertidigare låtaän ta ett ansvar.

kooperativaellerprivataandra huvudmän,meddriftsformer t.ex.
denstyrningenförändramedarbeteocksåutvecklas. pågårDet attett av

införande ochunderstatsbidragssystem äroffentliga sektorn. Ett t.ex.nytt
specialdesti-nuvarandedeflerajanuari kommer1993fr.o.m. den 1 av

avskaffas ochoch skola,de till barnomsorgstatsbidragen, bl.a.nerade att
Vidaretill kommunerna.generellt statsbidragendaersättas ettav

problemekonomiskastrukturellaunkturella ochkonji tiduppkommer aven
samhällsintressen. Hurolikamellanprioriteringssituationerbesvärliga

försituationenpåverkalångsiktigt kommerförhållandennämnda att
förutses.i dag intekanändamålsgrupperfondens
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användningsområdeFondmedlens har begränsats praxisgenom

Såsom tidigare redovisats har fondmedlens användningsområde genom
praxis begränsats betydligt. Riksdagen har vid flertal tillfällen låtitett
uttala fondens medel huvudsakligen skall användas för stöd till frivilligaatt
och ideella insatser, vilket tydligt kommit avspegla sig i den utdelnings-att
praxis råder. I dag utgår, tidigare nämnts, stöd till nyska-som nu som
pande ocheller utvecklande projekt inom verksamheter främjar vårdsom
och fostran barn och ungdom handikappade. vissIsamtav omsorg om
utsträckning lämnas också stöd till utbildnings- och informationsaktiviteter.
Stöd beviljas vidare för vissa kostnader med anknytning till lokaler för
ungdomsverksamhet och handikapporganisationernas fritids- och rekrea-
tionsanläggningar. Stöd beviljas ñr inköp kontorsmöbler och tillav
kontorsutrustning, därvid framför allt teknisk utrustning kansom
underlätta för handikappade delta i arbetet. Stödet är engångs-att av
karaktär. Till nyskapande och utvecklande projekt och verksamheter samt
till informationsaktiviteter kan enligt gällande praxis stöd utgå under år.tre
Stöd beviljas då för iårett taget.

Vissa bidragsändamâl har helt eller delvis försvunnit och andra ändamål
Ävenhar i stället kunnat till större utsträckning. användnings-nya

områden för fonden har tillkommit. Under de harårensenaste t.ex.
flyktingbamens situation uppmärksammats. Regeringen har år 1991 ur
Allmänna arvsfonden beviljat Rädda Barnen 1,5 miljoner kronor fört.ex.

förstadet året treårigt projekt, kommer erbjuda flyktingbarnett attav som
psykosocial och psykoterapeutisk behandling.

samhällsutvecklingen har även återspeglats på bidragsgivningen, varför
förändringar skett över tiden vad beträffarstora medelsmottagama.

Tidigare det främst kommunerna medan det i dag är ideella föreningarvar
och organisationer dominerar bland medelsmottagama.som

Kritik Fördelningenmot

Även fondmedlens verksamhetsområde under åren praxisom genom
begränsats betydligt har det också, inledningsvis redovisats, ifrågasattssom

stöd fonden lämnats till verksamhet inte omfattas ändamåls-om ur som av
bestämmelsen. Bl.a. har socialutskotteti sitt betänkande bet. 198990So-
U29 vid bedömning regeringens skrivelse skr. 198990131 medav
redovisning för fördelningen medel från Allmänna arvsfondenav
budgetåret 198889 regeringen ändamålsparagrafen vidansett att gett en
tolkning. Enligt utskottet det detgår redovisade materialet inte heltattav
klarlägga utdelningen medlen till och kommun skett i överens-statom av
stämmelse med ändamålsbestämmelsen. Vidare har konstitutionsutskottet
fått in anmälan stöd fonden lämnats för åtgärderatten om ur vars
bekostande åligger eller kommun. Utskottet har dock avskrivit ärendetstat

skäl redovisats under avsnitt 1.3.av som
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uppgiftUtredarens

AllmännaUtredaren har bl.a. haft i uppdrag göra översynatt aven
central uppgift har varit prövaändamålsbestâmmelse. Enarvsfondens att
tillämpningen dennaändamålsbestämmelse ochgällande motsvararavom

olika målgrupper. Ensituation framtida behov hossåväl dagens annansom
arvsfondslagen och tillämpningenvarit hurhuvuduppgift har prövaatt av

utvecklingbehov och framtida behovdagensdenna mot av avsvarar
utredningen haft tillmålgrupper. Vidare harverksamheter för berörda

kan förtydligaspraxis lagstiftningenuppgift utifrån rådande prövaatt om
få tydligare struktur.fondens användningsområde kanoch över ense om

arvsfondslagens ändamålsbe-avsnitten diskuterar vide följandeI
första avsnittetfrågor dess tillämpning. I det 3.2stämmelse och vissa om

bestämmelse. det därpålagmotiven till gällande Iredovisas kortfattat
utifrånredovisas fondmedlens användningsområdeföljande avsnittet 3.3

förföljande avsnittet redogörsrådande fördelningspraxis. I det därpå 3.4
framtida behov.nuvarande målgrupper och derasdagens situation för

utredningar och uppdrag 3.5.Därefter följer avsnitt aktuellaett om
överväganden och förslag.Avslutningsvis lämnar vi våra3.6

ändamålsbestämmelsens3.2 Skälen för nuva-

lydelserande

arvsfondens tillkomstAllmänna

192543 med förslag tillLagberedningen utgick i sitt betänkande SOU
tillfalla Allmännade skulle kommalag från attattom arv arv som

grund underårighet ellerarvsfonden härrörde från påpersoner, som av
frånförhindrade ellersinnessjukdom varit upprätta testamente,att personer

förordna sin kvarlåtenskap.avlidit innan de haft anledning till att omsom
förLagstiftningen borde, enligt Lagberedningen, sörja arvsrättatt statens

till förmån för löpandedessa fall inte framstod konfiskationi som en
ordning alla kunde gilla.statsutgifter den i stället främjadeutan att en

skulle minskaBeredningen vidare, testamentsfrekvensenansåg att om
förhand bestämdfick vilken alla påstatsarvet an-en, om var ense,

kvarlâten-vändning. förutsattes då arvlâtaren lika gärna sågDet attatt
allmännyttigtför detta ändamål förskapen användes något annatsom

ändamål.
y Lagberedningen, det för-Vad beträffar fondens ändamål framhöll att

avsevärd omfattninghållandet den legala begränsning iarvsrättensatt
vilka i regelbemedlade arvlåtares släktingar,kommer drabba mindreatt

bör användassjälva befinner sig i omständigheter, arvsmedlensmå gör att
anförde vidare, deför de mindre bemedlades välfärd. Beredningen småatt

främsta ändamål från social får bidra till detsynpunkt attarvens anses vara
uppfostran. grund härav och då deuppväxande släktets underhåll och På
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alltidLagberedningens uppfattning, kommerifrågavarande medlen, enligt
tillhandsinget ändamål ligga änbarnlösa närmarefrån attsyntespersoner,

samhällets barnavård.understödja åtgärder till främjande av
första hand borde tilldelasföreslog fondmedlen iBeredningen att

för barns vård ochoch landsting, ville inrätta anstalterkommuner som
tillBeredningens förslag anknöt den år 1924fostran, barnhem.t.ex.

bestämmelser inrättandet barnhem ochbarnavårdslagensantagna avom
i landsting, skyldigaLandsting och stad, inte deltogskyddshem. som var

motsvarande skyldighet inrätta barnhemskyddshem.inrätta Någon attatt
fonden borde kunna bidra tillBeredningenförelåg inte. ansåg, att

barnhem och andra anstalter föranläggningskostnadema för sådana
skyddshemmen. Undantaget med skyddshemmenbarnavård utom

bidragborde ifrågamotiverades det inte komma attatt genom urav
ekonomiska förpliktelser enligt lagfonden lyfta del de somav en av

ansökningar understöd inteeller landsting. I den månåvilade kommun om
ansökningarna intekommun eller landsting eller de gjordaförelåg från

medelbifallas, borde enligt Lagberedningens mening, disponiblakunde
till för samhällets barnavård. Be-användaskunna på sättannat nytta

uppgiftredningen syftade härmed föreningar och stiftelser, vilka har tillpå
syften samhällets barnavårdande verksamhet.tillgodoseatt samma som

proposition följde Lagberedningensden 192817 påI prop. som
förslag framhöll departementschefen i fråga fondens ändamål attom
behovet inrätta barnhem för i bamavårdslagen angivna ändamålattav nya

tidigare haft anledning Understödinte så stort anta.var som man ur
fonden borde därför lämpligen kunna till alla sådana åtgärder tillutgå

ungdoms välfärd i bamavårdslagen. Fondens medelbarns och avsågssom
borde, enligt departementschefen, kunna användas till sådana åtgärderäven
för främjande barns och ungdoms fostran, inte föll in under denav som
sociala bamavården, exempelvis till utdelande studiebidrag. grundPåav

propositionen understöd fonden skulle tillhärav föreslogs i utgåatt ur
främjande barns vård och fostran. Understöd skulle dockoch ungdomsav

för eller kommun.inte lämnas åtgärd, bekostande ålåg statvars
lagutskottet farm i utlåtande det föreslagna syftet medFörsta 21nr

synnerligen behjärtansvärt. Utskottet fann emellertidarvsfonden det
bidrag fonden behövande kroniskt sjukaönskvärt beredaävenatt genom ur

hjälp. Därför föreslogs fondens ändamåloch ålderstigna välbehövlig atten
omfatta sjuka ålderstigna.borde utvidgas till vård kroniskt ochävenatt av

Utskottets utlåtande inte enhälligt. reservation yrkades bifall tillIvar en
del.propositionen i denna

Vid behandlingen i riksdagen bifölls reservationen och fondens ändamål
fastställdes till främjande och ungdoms och fostran.barns vårdatt avse av

för utskottsmajoritetensFörespråkama uppfattning framhöll bl.a. mångaatt
människor förkan de gamla och sjuka människornaömma änantas mer
för barn och ungdom. vidare det framför allt sikt,De ansåg på längreatt

fondennär vuxit sig kunde lämpligt fondens ändamål såstor, attvara var
vidsträckt, kunde fylla andra behov de för dagen måhändaäven änatt man

aktuella, barns vård och uppfostran. sidanReservantema å andramest
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anförde i huvudsak det för främmandenågot medatt arvet attvar mera
försöka underlätta åldringamas sista dagar än hjälpa de tillarvet att unga

god i livet. framfördeDe också den synpunkten, medstatt atten man
säkerhet inte kunde bedöma fondenhur skulle komma bli ochstor att att

inte borde sprida måhända obetydliga belopp över mängd skildaman en
ändamål.

I till utskottsutlåtandet fogad reservation anfördes skäl inteatten arman
förelåg förhindra från fonden lämnades bidrag för sådanäven åtgärdatt att

det åligger eller kommun bekosta.stat attsom

Utvidgningen ändamålsbestämmelsens målgrupp till att ävenav avse
handikappade

Arvsfondens ändamålsbestämmelse kom, tidigare gällanämnts, attsom
fram till år 1969 då riksdagen biföll proposition 196983prop. atten om
bidrag skulle kunna också tillutgå handikappade. Bakgrundenomsorg om
till ändamålsbestämmelsens utvidgning det allmännas insatser påattvar
bama- och ungdomsvårdens områden hade ökat deavsevärt senaste
decennierna. och kommunernaStaten hade helt eller delvis övertagit

för de verksamheter tidigare fått understöd arvsfondsme-ansvaret som av
del. Vidare hade socialförsäkringssystemets uppbyggnad, studieñnansie-
ringens omläggning och den allmänna välståndsökningen minskat behovet

vissa slag stödåtgärder till enskilda Vissa bidragsändamålav av personer.
hade helt eller delvis försvunnit. Därför väcktes frågan bidrag bordeom

till även andra ändamål. Arvsfondsutredningen tillsattes för överattges se
arvsfondslagen. Utredningen föreslog i sitt betänkande SOU 19672 bl.a.

fonden skulle främja förutom vård och fostran barn och ungdomatt av- -
även åldringar och handikappade.omsorger om

Arvsfondsutredningen hade inte haft invända de tillämpadenågot att mot
grunderna för avgränsningen de åtgärder bör berättigade tillav som vara
bidrag. Utredningen konstaterade det hade överlämnats till regeringenatt

sin utdelningspraxis närmare bestämma vilka åtgärder detatt genom
åligger och kommun bekosta. Utredningen fann Övervägandenastat att att

grundval bestämmelserna i praxis lett till avgränsning mellan åav en
sidan uppgifter, ålagts kommunerna i lag eller författning ochena som
därigenom blivit obligatoriska för alla kommuner, och andra sidanåsom

sådana uppgifter kommunerna inom den kommunala kompetensenssom
bemyndigats sig i denpå omfattning de själva bestämmer.att taram

Utredningen vidareansåg bidrag inte borde utgå i de fall statsmedelatt
förfogande.står till villeMan undvika bidrag för ändamål utgåratt samma

från såväl arvsfonden, eftersom det, enligt utredningen, skullestaten som
komplicera både bidragssökandenas och bidragsbevilj möjlighetande organs

överblicka och planlägga verksamheten.att
I den Arvsfondsutredningenspå förslag grundade propositionen prop.

196983 uttalades när det gällde allmänt bedöma vilka ändamålatt att en
utvidgning arvsfondens bidragsverksamhet borde inriktas hänsynpåav

Ändamålentillmåste arvsfondens karaktär. borde allmäntsåtas vara
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använda kvarlåtenskapenbefogat för demframstårdetgodtagna attatt som
önskemål i saken.föruttryck någrainteefter gett egnasompersonen
han skall upprättaställning tillharborde denVidare att ta omsom

uppfattningklarsig så närinte kunna bilda någotellertestamente omen
ifall han låter bli upprättaanvändas tillkommerkvarlåtenskapenvad attatt

ändamålenDärför bordetillfaller fonden.kvarlåtenskapenochtestamente
inriktade bestämdaavgränsade och påtämligen klart avgruppervara

ocksåi propositionenordningskäl för sådan attSom angavsenpersoner.
koncentrera-deallmänhet torde störrearvsfondsbidragen i göra nytta om

mångfaldsplittradesändamål de påäntill vissades typer enomav
ändamålsbestämningenframhölls andra sidanuppgifter. åolikartade Det att

inskränkte denolämpligt sättden påborde så snävinte göras att ett
handlingsfrihet.myndighetensbidragsbeviljande

bidragsändamålinte arvsfondensdepartementschefen bordeEnligt
förordat. DäremotArvsfondsutredningenomfattningvidgas i så stor som

förstaden ihandikappadeförslaget vad gälldebiträdde han somsom grupp
inomallmännas insatserVisserligen hade detuppmärksammas.hand borde

iframhölls detkraftigthandikappvården ökat de åren,senaste pro-men,
inte tillgodo-fortfarande åtskilliga behovdockpositionen, det farms som

ochArvsfondsutredningenallmänna. Bådeunderstöd från detsågs genom
särskilt inomsådana behov,hade pekat mångaremissinstansema på ramen

angelägetfritidssysselsättning. Mestrekreation ochför allmän service,
främjamed arvsfondsmedeldepartementschefenför attsyntes vara

handikappadesdeförhindra eller brytaanordningar ägnade attsom var
avvägningen mellanregleralämpligtisolering. inte närmareDet ansågs att

borde, enligttillämpningensamband medolika slag ändamål. Iav
tid eftertilltillbörlig hänsynpropositionen, möjlighet finnas taatt annan

tillgängliga medel.omfattningenskiftande behov och till av
enligt departe-anfört, bordeArvsfondsutredningenenlighet med vadI

grund lytevilka påhandikappade betraktas personermentschefen, avsom
betydandesjälskrafter harkropps- ellereller eljest bristande mera

livsföring.svårigheter med sin dagliga
uppfattningArvsfondsutredningensDepartementschefen delade att

för åtgärderfortsättningen inte borde lämnasfonden ibidrag från även
kommun bekosta.det åligger ellerstat attsom

användningsområde3.3 Fondmedlens

deanvändningsområdeuppfattning fondmedlensfåFör senasteatt en om
tillredovisningfrämst regeringensutredningen tagit delfem haråren av

Utredningen haroch 199091.riksdagen budgetåren 198889, 198990
samband medutvecklats iallmänna riktlinjerockså tagit del de somav

Civildepa-Socialdepartementet,beredning inomarvsfondsärendenas
riktlinjerfastställdaungdomsdelegationen och deoch ochBam-rtementet

ochhandläggs inom Bam-för de specialsatsningargäller t.ex. somsom
statligUngdomsrådetungdomsråd. ärungdomsdelegationen och Statens en
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myndighet enligt sin instruktion bl.a. främjaskall fritidsverksamhetsom
kulturell verksamhet bland barn och ungdomarsamt SFS 19881136.

Rådet skall inom sitt verksamhetsområde bistå regeringen och därvid
särskilt verka för samordning statliga insatser för ungdomar, bedrivaen av
utrednings- och informationsverksamhet ungdomars villkorrör samtsom
följa föreningslivets utveckling följa resultaten forskning,samt av
utvecklingsarbete och försöksverksamhet rör ungdomar. Ungdoms-som
rådet vidare för fördelningen statsbidrag till bam- och ungdoms-svarar av
organisationerna.

Utredningen har valt redovisa fondmedlens användningsområdeatt
utifrån den utdelningspraxis rått de fem åren.senastesom

3.3.1 Stödets karaktär

Utredningen har konstaterat stöd inom för fondens ändamålatt ramen
beviljas olika verksamheter. Stöd beviljas inte enskilda för bruk.t.ex. eget
Verksamheterna bedrivs med eller för fondens målgrupper. Utredn-av,
ingen har erfarit ansökningar stöd fonden främst utifrånprövasatt om ur

bedömning sökandens behörighet karaktären och kvaliteten påsamten av
den insats, verksamhet eller det projekt ansökan Förmågan tillavser.
egeninsats vägs dessutom in i bedömningen.

Ekonomiskt stöd har lämnats till
nyskapande och utvecklande projekt,

2. vissa kostnader med anknytning till lokaler för ungdomsverksamhet,
scoutgårdar och ungdomslokaler inom trossamfund och idrottsrörelsen

handikapporganisationernas fritids- och rekreationsanläggningar,samt
3. kostnader för vissa inventarier och båtar, samt

vissa4. utbildnings- och infomiationsaktiviteter.

Stöd till nyskapande och utvecklande projekt

Fondmedlen har huvudsakligen använts till nyskapande och utvecklande
projekt haft till syfte pröva verksamhet eller utvecklaattsom ny nya
metoder i redan etablerad verksamhet eller helt inriktning påen en ny
denna. Projekten har bedömts kunna fortsätta i formnågon efter den tid
för vilken projektstöd lämnats för närvarande till år. Enstakatreupp

konserter och festivaler har inte beviljats stöd.t.ex.arrangemang som
Vidare har visst kvalitetskrav varit uppfyllt. Stöd till personalkrävandeett
projekt har, med undantag för handikapprojekten, lämnats med stor
restriktivitet.

Stöd har inte lämnats till reguljär verksamhet eller till löpande
driftskostnader. Inte heller har stöd tillutgått utvecklingsprojekt redansom
bedrivs reguljär verksamhet på Stöd har inte lämnats tillort.som annan
verksamhet förlagd utomlands och inte heller till utanför Sverige.resor

Stöd till lågerverksamheter, studieresor eller andra eller tillresor,
kapitalvaror har endastutgått de ingått led i större utveck-ett ettom som
lingsarbete.
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Inom för vård och fostran bam och vård ungdom har b1.a.ramen av av
följande områden prioriterats; frivilliga insatser till stöd och skydd för barn
och ungdomar utvecklas olika insatser syftar tillogynnsamt,som attsom
förhindra barn och ungdomar far illa, informationatt FN konventionom s

barnets rättigheter, insatser vidareutvecklar bamperspektivet iom som
samhällsfrågoma och medverkar till barns och ungdomars delaktighet i
samhälls- och kulturlivet insatser för utveckla barnssamt utomhus-att
aktiviteter.

Vad gäller områden hänförs till fostran ungdom har följandesom av
områden prioriterats; projekt syftar till utveckla jämlikhet,attsom
jämställdhet och demokrati, projekt sätter ungdomars skapandeegetsom
och i insatser motverkar främlings-centrum samtengagemang som
fientlighet.

Slutligen vad beträffar användningsområdet handikappadeomsorg om
kan följande områden urskiljas särskilt prioriterade; verksam-som
hetprojekt utvecklar stödinsatsema och förbättrar tillgängligheten försom
handikappade, insatser handikappade möjlighet delta i fritids-attsom ger
och rekreaktionsaktiviteter, utvecklingsarbete inom området fritidkultur
och handikapp projekt inom området datatekniksamt och handikapp.

Stöd till lokaler

Fondmedel har lämnats för inköp och tillbyggnadsamtav ny-, om- av
handikapporganisationemas rekreations- och fritidsanläggningar. Däremot
har stöd inte lämnats till handikappanpassning lokaler eller till andraav an-
läggningar enligt b1.a. Plan- och bygglagen 1987l0 skallsom vara
tillgängliga för med handikapp. Vid beviljande anordnings-personer av
och anlåggningsstöd till handikapporganisationemas fritids- och rekrea-
tionsanlåggningar har vissa maximeringsregler tillämpats.

Stöd arvsfonden har också lämnats till lokaler för ungdomsverksam-ur
het, b1.a. scoutlokaler i samband med och tillbyggnad tillsamtny-, om-
upprustning ungdomslokaler. Det har även i detta sammanhang funnitsav
vissa maximeringsregler krav visspå självfmansiering.samt ett Lokalstöd
har inte beviljats stöd kunnat erhållas anslag iannatom stats-genom
budgeten. Stöd har inte heller lämnats till större anläggningar som
Sporthallar och ridhus. För närvarande finns det inte någon enhetlig praxis
vad gäller stöd till ungdomslokaler eftersom flera myndigheter har hand

utdelningen regeringen beslutar stöd till scoutlokaler ochom om
idrottslokaler, Barn- och ungdomsdelegationen delar stöd till lokalerut

har anknytning till viss verksamhet eller visst projekt, Statenssom
ungdomsråd beslutar stöd till ungdomslokaler inom förom ramen
regeringens särskilda satsning träffpunkterpå för ungdomar och Sam-
arbetsnämnden för statsbidrag till trossamfunden beviljar stöd till
trossamfundens ungdomslokaler. Bl.a. bakgrund härav pågår detmot
inom Civildepartementet intern översyn lokalstödet.en av

Vad gäller stöd till såväl handikapp- ungdomslokaler har det krävtssom
sökanden ägt byggnaden fastighetenatt eller kunnat Visa han haratt
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fortfarande generelltLokalstödet hartio framåt.i minst årnyttjanderätten
ungdoms-till andraocksålokalen skall upplåtasmed villkoretförenats att
inkräktardetskei den detta kanhandikapporganisationer mån attoch utan

verksamheten.denpå egna

inventarier och båtarStöd till

harregionalorganisationercentral- ochHandikapporganisationemas
tillstöd utgåttFramför allt harkanslier.sinabeviljats stöd för att utrusta

delta ihandikappadeunderlätta förkanteknisk utrustning attsom
arbete.organisationens

upprustning båtarochtill inköptill lämnatsStöd har fram år 1992 av
kost-mindre delmedhar endast utgåttutbildningsfartyg. Stödoch aven

naden.

informationsaktivitetertill utbildnings- ochStöd

huvudsakligeninfomrationsaktiviteter harochtill utbildnings-Stöd
genomförandeinformationsmaterial och tillframställningförbeviljats av

reguljärbeviljats tillinteStöd haroch konferenser.seminarierav
tiderna störstafondenverksamhet.offentlig Denutbildning inom genomav

till Social-ställtsmiljoner kronordeinformationssatsningen är 30 som
konventiontill FNsmed anknytningför projektförfogandedepartementets

barnets rättigheter.om

3.3.2 Stödets mottagare

tilllämnatsintetidigare nämnts,arvsfonden har,AllmännaStöd somur
föreningar,vissa juridiskaendast tillenskilda t.ex.utan personer,personer

ideellhuvudsakligenverksamhet ärorganisationer,stiftelser och avvars
Endastlandsting och kommuner.myndigheter,statligatillkaraktär, samt
ekono-destöd fonden,föreningar har erhållitekonomiskafåtal t.ex.ett ur

införande1987668med stöd lagenföreningar 14 §miska avomavsom
registreradföreningar fått beståekonomiskalagen 1987667 somom

kravuppställtsoftasttill föreningar har detstödförening. Vad gäller som
det främstTidigarevarit verksam i minst år.skall haföreningen ettatt var

organisationerföreningar ochideellamedan det årkommunerna somnu
medelsmottagama.dominerar bland

beviljats stödintebolag harandra vinstdrivandeAktiebolag eller ur
hardenmotiveringSvenska kyrkan underhellerfonden. Inte att egen

fonderoch andratill stiftelserheller lämnatsStöd har intebeskattningsrätt.
riketSökandenfördela stödet vidare.varitsyftet med ansökan utomnär att

nomialt inteharutländska föreningarSkolor ellerbeviljats stöd.har inte
högskolor,tillstöd utdelatsharfonden. Däremotfått stödheller ur

och fackligatill politiskainternationella organisationeruniversitet, samt
organisationer.
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Stöd till handikapporganisationemas utvecklingsverksamhet har
vanligtvis lämnats till de centrala organisationerna ñr riksomfattande
verksamhet medan stöd till verksamhet rörande fostran ungdom oftastav
lämnats till de lokala organisationerna för lokal verksamhet.

I de fall kommuner eller andra offentliga inrättningar beviljats stöd har
det varit till projekt eller försöksverksamheter utvecklar desom sam-
hälleliga verksamhetsformema och endast för åtgärder det inte åliggersom
det allmänna bekosta. Undantagsvisatt har, tidigare nämnts, stödsom
emellertid lämnats till utveckling sådan verksamhet varit obligato-av som
risk för det allmänna.

3.3.3 Exempel på delegationsmyndighets riktlinjer fören
stöd

I samband med fördelning medelatt arvsfonden inom förav ur ramen en
specialsatsning delegerats till myndighet, har vissa riktlinjeren annan
fastställts. Ett exempel på detta nedan.presenteras

Regeringen ställde i juni 1991 tio miljoner kronor Allmännaur
arvsfonden till Statens ungdomsråds förfogande disponeras för utveck-att
ling träffpunkter för ungdomar. Stödet syftar tillav nya skapaatt
träffpunkter för ungdomar där de själva har betydande förett ansvar
verksamheten. Enligt regeringens beslut skall medlen fördelas i enlighet
med arvsfondslagen enligt de rutinersamt angivits för Barn- ochsom
ungdomsdelegationen. Insatsema skulle bedrivas i enlighet med de
riktlinjer i promemoria utarbetad inom Civildepartementetsom anges en
vilken lagts bilaga till regeringsbeslut den juniett 20 1991som
C911219UNG avseende uppdrag angående ungdomars möjlighet till
delaktighet och inflytande. Av nämnda tio miljoner kronor fick Ungdoms-
rådet använda 300 000 kronor för information Statens ungdomsrådm.m.
uppställde följande riktlinjer för träffpunktsstödet.

a Stöd beviljas juridiska ideella och ekonomiskat.ex.personer,
föreningar stiftelser. Kommuner ochsamt landsting beviljas bidrag
endast i samarbete med juridiskannan person,
b Stöd beviljas för lokaler, inventarier och verksamhet i anslutning
till dessa lokaler,
c Vid bedömningen ansökningarna prioriteras de projektav som

förutsättning för många ungdomar delta,ger att-
har förutsättning deltagareatt båda könen och frånengagera- av

olika sociala grupper,
bygger på blandett stort ungdomarna,engagemang-

ungdomarna själva den huvudsakliga beslutanderättenger över-
verksamheten,

genomförs med bred lokal förankring i föreningslivet, kom-en-
och näringslivet påmunen orten samt

innebär utvecklande nyskapande former för fritidsverksamhet.av-
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Åtgärd skall bekostaeller kommun3.3.4 statsom

fick kommadet intetillkomstarvsfondslagensframhölls redan vidDet att
ekonomiskadelyfta delfondenbidragfrågai att avav enurgenom

landsting. Detellerkommunlag åviladeenligtförpliktelser stat,som
tillföllegendomriktigastlagtill 1928 årsunder förarbetenaansågs att som

statsutgifterför vanligai anspråkintedet allmänna utantogsarvsom
infördes i 2 §ändamål. Därförallmännyttigtvisstanvändes för något

förlämnasfonden inte fårunderstödFöreskriftenarvsfondslagen att ur
redovisatstidigareeller kommun. Sombekostande åliggeråtgärd, statvars

stadlandsting ochförskyldigheteninskränkningen närmastmedavsågs
vanartiga bam.skyddshem föranordnalandstingdeltog iinte attsom

medlämnasanslutning till 2 §utvecklats ipraxisEnligt den som -
stöd tillinteverksamhetutveckling sådanochundantag förnyelse avav -

åliggerförfattningenligt lag ellerdetverksamhet staten,sådan som
besvärframtvingasoch kanbedrivalandsting eller kommun att genomsom

tillsynsmyndighet.föreläggandeeller avgenom
inom barn-,skyldigheterlandstingsochBestämmelser kommunsom
1980620,socialtjänstlagenfinns bl.a. ihandikappområdetungdoms- och

utvecklingsstördapsykisktsärskilda1985568lagen omomsorgerom
lagenvårdsärskilda bestämmelserlagen 199052mfl. av unga,omom, sjukvårdslagenhälso- ochi vissa fall,missbrukarevård1988870 om av

omtryckt i1985 11001985125, skollagentandvårdslagen1982763,
och bygglagen 1987 10.och plan-SFS 19911111

vid tillämpningenutredningsdirektiven,ivilket framhållshar,Det av
i vissa fall bestämmasvårigheter meduppkommitföreskriften i 2 § att om-

denVid genomgångansvarsområde.det allmännasfattningen avenav
urskiljas.tolkningsprinciperföljandedockråder kanpraxis som

angelägenhetvisssikte göraspeciallagstiftningen påNär atttar
enligtuppgiftlandstingen har dennaellerkommunenobligatorisk för

Exempeldet allmänna.skall bekostassådan denpraxis attansetts avvara
skollagen. Ettochbl.a. i socialtjänstlagenlagstiftning finnsdylik

det offentligasådana sammanhang årofta används iuttryckssätt attsom
eller detuppgiftför vissellerskall för ansvara attsvaraorganet

Enligt denverksamhet.skyldigt tillhandahålla vissoffentliga år attorganet
verksamhetstöd tillgäller kan dock utgåutdelningspraxis somsom nu

obligatoriskdet offentligadylik förutvecklinginnebär förnyelse eller av en
myndigheter tolkatbidragsgivandeerfaritUtredningen haråtgärd. att

bedrivs inomverksamhetstöd kan tilllagstiftningen på så sätt att somges
och bamomsor-skolanansvarsområde,obligatoriskaoffentligasdet t.ex.

verksamheten,förnyarutvecklar ellerstödetunder förutsättning attgen,
tillanslutningiideella insatserfrivilliga ocht.ex. att engageragenom

velatmed stödetregeringenvaritbevekelsegrund hardenna. En att
ordinariedenkvalitetshöjninginriktning ellermarkera viss aven

organisationfrivilligbeviljatsdå vanligtvisStödet harverksamheten. en
organisation ellerfrivilligi samverkan medoffentligaeller det organet en

ideell förening.
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det fallFör kommunen eller landstinget i lag ålagts viss uppgift inom
för den allmänna kompetensen och de själva får bestämma i vilkenramen

omfattning verksamheten skall bedrivas har sådan uppgift enligt praxis inte
åtgärd det åligger det allmänna bekosta. Ettansetts attvara en som

uttryckssätt ofta används i lagregleringen är det offentligaatt organetsom
skall verka för eller främja. Valet insats sker med beaktandeav av
vad är möjligt och rimligt med hänsyn till ekonomiska och personellasom

och kan inte framtvingas besvär eller föreläggande frånresurser genom
tillsynsmyndighet. dessa fallI lämnas stöd arvsfonden i första hand tillur
föreningsdriven verksamhet, stöd lämnas till offentligaävenmen organ.

Vad slutligen de fallangår enskild i lag tillförsäkrats rättighet ien en
juridisk mening och rättigheten riktar sig det allmänna skall den åtgärdmot

åsyftas enligt praxis bekostas det offentliga varför stödorganet,som av ur
fonden inte lämnas. lagtextenI används ofta uttrycket den enskilde har rätt
till. Denna rättighet kan beskrivas krav erkänns samhälletsettsom som av
beslutande och kan genomdrivas med hjälp domstolar ochorgan som av
andra samhällsorgan, vilka har till uppgift till sådant kravatt att ettse
respekteras.

För skall kunna säga den enskilde har till socialatt rättattman en
förmån krävs enligt den förvaltningsrättsli doktrinen den enskilde ärattga
garanterad allsidig sakprövning hos det beslutande Uttryckligaorganet.en
föreskrifter den enskildes rättigheter finns bl.a. i iomsorgslagen ochom
socialtjänstlagen.

3.4 Dagens situation för nuvarande målgrupper
och deras framtida behov

huvudfrågaEn för utredningen har varit ändamâlsbestämmelsen ochom
tillämpningen denna såväl dagens situation framtidamotav svarar som
behov hos olika målgrupper.

målgrupperDe i dag kommer ifråga för stöd Allmännasom ur arvs-
fonden barnär och ungdomar till 25 deår och handikappade. Somupp
tidigare nämnts skall, enligt motiven till den nuvarande lydelsen, som
handikappade betraktas vilka grundpå lyte eller bristandepersoner av
kropps- eller själskrafter har betydande svårigheter med sin dagligamera
livsföring. Det skall redan här framhållas verksamheterna inomatt
handikappområdet inte förbehållnaär handikappade under pensionsåldem.
Äldre med funktionsnedsättning till följd skada eller sjukdompersoner av
kan således övriga förutsättningar uppfyllda inrymmas nämndaär iom
handikappbegrepp. Däremot inte den pensionsål-över allmännapersoner
dem, vilkas funktionshinder beror normaltpå åldrande.

I det följande lämnar vi översiktli beskrivning barns, ungdomarsen g av
och handikappades nuvarande situation. I anslutning härtill pekar vi på
deras framtida behov stöd arvsfonden.av ur
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3.4.1 och ungdomarBarn

Svenska barn och ungdomar lever huvudsakligen under goda förhållanden.
i allmänhet och glada, väl förberedda in iDe är öppna gåatttrygga,

vuxenlivet. Socialstyrelsen har i REBUS-projektets huvudrapport Växa i
välfärdsland, sammanfattningsvis funnit de allraSoS 1990-3,rapport att
flesta barn och ungdomar har goda förutsättningar i livet REBUS står för

Årregeringsuppdrag barn inom socialtjänsten.och ungdom 1988om
farms i Sverige barn i åldrarna dessa 310 000l 847 000 0-17 år. Av var
barn och ungdomar utländsk härkomst. flertalet barn, ellerDet storaav
cirka barn, i traditionell familj med båda sina80 alla leverprocent av en
föräldrar. barn till med båda sinaSmå 0-6 år lever 87,5 procent
ñräldrar, siffranmedan är 71 för 16-17 åringar.procent

Sverige har vi internationellt och bamadödlig-I låg spädbams-setten
het. flesta barn har god hälsa psykiskt bra. Alla barn tillDe och mår upp
skolåldem omfattas inriktad regel-bamhälsovården, bl.a. är påav som
bundna hälsokontroller och vaccinationer. barnet börjat skolanFr.o.m. att

barnet hand inom skolhälsovårdens organisation med Skolsköterska,tas om
Skolkurator, skolpsykolog och Skolläkare. Hälsovården kompletteras denav
allmänna sjukvården har för barn och ungdomar i allaettsom ansvar
åldrar. till avgiftsfri tandvårdBarn och ungdomar har till 20 år rättupp

landstingens folktandvård.genom
Dagens barn i välorganiserat samhälle där deras familjersväxer ettupp

centrala behov tillgodosedda. föräldraförsäkringen har föräldrar-är Genom
till ersättning vid inkornstbortfall och föräldraledighetslagenrättna genom

rätt till ledighet för sina bam. Bamfamiljers särskilda behov harvårdaatt
i andra flerbamstilläggäven sammanhang uppmärksammats. Barnbidrag,

och det förlängda stöd till bamfa-barnbidraget är exempel ekonomisktpå
miljer. barn i gymnasieskolan tillkommer studiestödsystemet. Till detFör
ekonomiska särskiltstödet kommer bostadsbidraget. Till vissa barn utgår

i formstöd barnpension. Föräldrar med sjukt eller handikappat barnettav
behöver tillsyn vård vårdnadsbidrag.och i hemmet kan Genomsom

bidragsförskotten samhället ekonomiskt grundskydd för bamettger vars
föräldrar lever åtskilda. förskolebarn finns daghem, familjedaghem,För
deltidsgrupper förskolor. fritidshem,och öppna För skolbarn finns öppen
fritidsverksamhet och familjedaghem. har både och skyldighetBarn rätt att

i grundskola och kommunerna skyldiga erbjuda grundskola ochär att
gyrrmasieutbildning för ungdomar till 20 år.upp

lagstiftningVår vidare i hög grad från barns och ungdomarsutgår
behov. Föräldrarna, eller de i föräldrarnas ställe, tillär har att attsom se
barnets behov omvårdnad, och fostran tillgodoses och detrygghet attav
får tillfredsställande tillsyn, försörjning utbildning. Samhället harochen

skyldighet gripa befarasin när det kan barn far illa. Om detatt att etten
föreligger behov kan barn och ungdomar placeras i samhällsvård.så

finnsDet flertal statliga myndigheter särskilt med barn-arbetarett som
och ungdomsfrågor; Bammiljörâdet, Brottsföre-ungdomsråd,Statenst.ex.
byggande rådet och skolverk. finns vidare relativtStatens Det stortett
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antal organisationerföreningar olika tillvaratar barns ochpå sättsom
ungdomars intressen och arbetar för barns och ungdomars behovattsom
och rättigheter beaktas och respekteras; Rädda Barnen, Röda korset,
Barnens rätt i samhället landetsBRIS, alla idrottsföreningar, idébuma
barn- och ungdomsorganisationer, Svenska kyrkan och andra religiösa
samfund, de olika scoutförbunden, kultur- och hobbyorganisationer m.fl.

olika organisationernaDe bidrar med sin verksamhet, ochidéer, åsikter
intressen till ökad medvetenhet och starkare för bam-etten engagemang
och ungdornsfrågoma.

ñnns emellertidDet också bild barnens situation i dagensen annan av
välfärdssamhälle; barn i olika avseenden inte bra, fårmår barnsom som

i livet. finnssämre Det barn och ungdomar är särskiltstart utsattaen som
och sårbara; barn med handikapp, barn far illa flykting- ochsamtsom
invandrarbamen. En del barn har inte oväsentliga hälsoproblem och det
finns barn har olika utvecklingsavvikelser. förekommerDettypersom av
drogmissbruk och brottslighet bland dagens ungdom. Fortfarande vissaär

gynnade andra detän när gäller komma i åtnjutandeattgrupper mer av
välfärden och utnyttja de möjligheter erbjuds. och ungdomsBarnsatt som
behov lek och kultur inte tillräckligt lyftsär uppmärksammat. Vidareav
barn- och ungdomsfrågoma sällan i den allmänna debatten och barnupp
och ungdomar kommer sällan själva till tals. finansiellaDe problem
Sverige för närvarande har också upphov till besvärliga prioriterings-ger
situationer.

Samhället har särskilt för bam och ungdomar växerett attansvar upp
under och goda förhållanden. kommer till uttryck iDettatrygga ansvar
bl.a. socialtjänstlagen 1980620, ålägger socialnämnden i näraattsom
samarbete med hemmen främja allsidig personlighetsutveckling ochen en
god fysisk socialoch utveckling hos barn och ungdom. Socialnämnden
skall också försörja barn och ungdomar fårutvecklasatt ogynnsamtsom

Ävendet stöd och skydd de behöver. vi har lagstiftningsom om somen
i hög grad frånutgår barns behov och rättigheter vi erfarenhetvet attav
det för tillförsäkra enskilda vissa levnadsförhållanden ofta krävs änatt mer
lagstiftning. För lagstiftning skall få optimal genomslagskraft krävsatt en
ekonomiska och personella personligt Isamt ettresurser engagemang.
framför allt sistnämnda avseende deär insatser olika frivilligagörssom av
och ideella krafter betydelse.storav

Många gånger uttrycker inompersonal bl.a. barnomsorg, skola,
fritidsverksamhet och socialtjänst maktlöshet och villrådighet över huren

skall kunna hjälpa de bam och ungdomar lever under svåraman som
förhållanden. Det krävs allmän kunskapsuppbyggnad och betydandeen en
utveckling samhällets behandlingsinsatser för barn och ungdom. Behovav
föreligger utveckla varierat utbud och former för stödinsatser.att ett av
Det behöver finnas nätverk kring barn far illa och deras familjer,ett som
både närstående och insatser samhället. Olika ideellagörsav av som av
organisationer och andra frivilliga sammanslutningar fyller viktigen
funktion, inte minst för de människor olika anledningar inte villsom av
vända sig till myndigheter. finnsDet också behov olikautvecklaattav
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samverkansmodeller mellan socialtjänsten, skolan, polisen,barnomsorgen,
hälso- och sjukvården och frivilligorganisationema.

framtidenI bör i högre grad hittills barnens behov och intressenän än
sättas i focus. Bamperspektivet bör prägla arbetet alla de samhällsom-
råden där barns och ungdomars intressen berörs. Projekt lyfter framsom
bam- och ungdomsfrågoma i skilda sammanhang och möjliggör försom
barn och ungdomar komma till tals i samhällsdebatten böratt upp-
märksammas särskilt. Barn och ungdom behöver förstöd och uppmuntran

bli delaktiga och motiverade till delta i samhällsdebatten.att Denatt
idébuma verksamheten och det ideella har betydelse förstorengagemanget
ungdomars fritidsverksamhet. Dessa verksamheter bör möjlighet att
utveckla och stärka sig. Vidare bör ungdomsorganisationemas egna
internationella kontakter och utbyten stimuleras stöd fonden.genom ur

Majoriteten ungdomarna är engagerade i arbete inom och utomav
skolan och har meningsfull fritid. finns emellertid mindreDeten en men
betydande barn och ungdomar grund handikapppå ellergrupp av som av
psykosociala svårigheter behöver stöd för kunna utnyttja samhälletsatt
utbud aktiviteter för barn och ungdom. Vissa barn behöver andra typerav

insatser för utvecklas.attav
Ett antal från myndigheter och forskare visar ungdomarrapporter att

drabbas hårdare andraän åldersgrupper arbetslöshet och bostadsbrist.av
En växande långtidsarbetslösa ungdomar har och riskenuppståttgrupp av
är denna aldrig riktigt etablerar sig i samhället. delEnstor att grupp av
ungdomarna hamnar utanför löper risk ägna sig drogmissbrukåtattsom
och brottslighet. Det under sådana förhållandenär särskilt viktigt att
föreningslivet möjlighet utveckla sitt arbete med flernåatt attges
ungdomar, särskilt dem inte tidigare föreningsaktiva.är finnsDetsom
enligt vår bedömning anledning särskilt betona behoven olikastor att av
drog- och brottsförebyggande insatser bland iungdomar framtiden.

Flera undersökningar visar flickor generellt har sämre självupp-att sett
fattning än pojkar. Flickor och kvinnor deltar också i mindreunga
utsträckning pojkarän i kommunalt subventionerade idrottsaktiviteter.
Insatser flickors självförtroende och stödjer aktiviteter påuppmuntrarsom
deras villkor bör stöd i större utsträckning.ges

Engagemanget för miljöfrågor har vuxit sig starkt under år, intesenare
minst bland barn och ungdomar. skydda och förbättra miljön ligger iAtt
allas intresse. Alla, såväl barn har irätt leva god miljö.attsom vuxna, en
I takt med kunskaper både miljöhot och möjliga miljöanpassadeatt nya om
lösningar växer fram behövs särskilda insatser för sprida dem blandatt
barn och ungdom. Det är också angeläget barn och ungdomar bliratt
medvetna människans för sin och kommande generationersom ansvar
livsmiljö. ochVar har del i värna god livsmiljö. Det äratten om en
därför viktigt tidigt väcka barns intresse och förståelse för kretsloppenatt
i Utöver skolundervisningen behövs det insatser förnaturen. göraatt
barnen medvetna de sitt handlande kan påverka ochatt egetom genom
förbättra miljösituationen.
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Det är vidare angeläget förbättra barns närmiljö, såväl inomhusatt som
utomhus. ytterligareAtt nedbringa trafikolyckoma och i övrigt verka för

barnsâker miljö är exempel på insatser behöver göras. Fritids-en som
miljön har betydelse för barns hälsa och utveckling,stor varför också
denna bör uppmärksammas särskilt.

Även lekens grundläggande betydelse för barns utveckling bör upp-
märksammas. Människors kulturmönster, attityder och beteende grund-
läggs befästsoch redan i barndomen. Barn behöver kultur. För växa,att
utvecklas och finna glädje och uttrycksmöjligheter i livet måste barnen
tidigt få lära känna olika kulturyttringar. Möte mellan barn och kultur

frammåste växa lust och skaparglådje. Barn och ungdom måste få mötaur
kultur ofta; i hemmet, i förskolan, i skolan och i samhället i övrigt. Stöd
till kulturinsatser liksom projekt rör barns och ungdomars egetsom
skapande behövs.

Tendenser till ökad intolerans invandrare och flyktingar har undermot
tid blivit alltmer tydliga bland vissa ungdomar. Det angelägetärsenare att

tidigtså möjligt motverka etniska motsättningar i samhället. Ensom
förutsättning för detta är barn får hjälp utveckla fömiågan tillatt att
inlevelse i andra människors situation. Hur inom barnomsorgen ochman
skolan bemöter barn i olika avseenden annorlundaär är mått påettsom
solidaritet i praktiken. Bamomsorgspersonal och lärare få erforderli-måste

kunskaper och adekvat stöd och handledning i detta arbete. finnsDetga
även inom andra områden i samhället behov ökade kunskaper. I mångaav
frivilligorganisationer finns kunskap och intresse för dessa frågor. Dessa
organisationer bör möjlighet sprida sin kunskap invandrar- ochattges om
flyktingbamens situation i Sverige. Den alltmer uttalade främlingsfient-
ligheten pekar vidare behovpå allmänt skapa ökad kunskap ochett attav
förståelse villkoren i mångkulturellt samhälle. internationellaDetettom
ungdomsutbytet bidrar bl.a. till öka förståelsen över och förgränsernaatt
olika kulturer. Möjligheterna till ungdomsutbyte bör utvecklas och
informationen utbytesmöjlighetema bör bli tillgänglig förom mera
ungdomar.

3.4.2 Barn och ungdomar handikappmed

finnsDet i Sverige omkring 34 000 barn och ungdomar i åldrarna O-19 år
på grund sitt handikapp är i behov stödinsatser från samhället.som av av

Det gäller barn med olika handikapp psykisk utvecklingsstör-typer av som
ning, rörelsehinder, hörselskadadövhet, synskada, autism och vissa sk.
medicinska handikapp. Handikappets svårhetsgrad kan mycketvara
varierande. Ett de största hoten handikappade barns utveckling ärmotav

de riskerar bli isolerade och avskilda frånatt gemenskapen i familj,att
bland kamrater och samhället i övrigt. flesta barnDe med handikapp växer

i sin familj. Många familjer handikappademed barn harnumera upp egen
behov stödinsatser frånett stort samhället. De praktiska problemen iav

vardagen oftaär särskilt för familjer med handikappadestora, svårt barn,
för många tillsynen och vården mycket kraft.tar Vidare ofta deär
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radSamhället erbjudersociala påfrestningarnapsykologiska och stora. en
stöd tilli samhälletsfortfarande bristerfinns detdettastödinsatser. Trots

praktiska ochekonomiska,familjer.och deras Detmed handikappbarn
alltidinteBehandlingsinsatsema ärutvecklas.psykologiska stödet behöver

fågarantier förlagfästahandikappade harVissa kategorieroptimala. att
iblandfungerarolika stödinsatserSamordningen mellanandra inte.stöd,

vilkainformationen till föräldrarnaibrister gångerinte och det många om
metodutveckling ochbehovfinnsrättigheter de har. Det stortett av

habiliteringsverksamhetema.utvärdering av

Övriga handikappmed3.4.3 personer

slagmed olikakombinationvälfärdspolitiken har, igenerellaDen av
decennierna,fram under dehandikappolitiska insatser växt senastesom

genombrottlevnadsförhållanden. Etthandikappadesradikalt förbättrat var
1960-talet och i slutetunderframden handikapp växtepå avsomsomsyn

bl.a. propositio-till uttryck ierkänd. komblev officiellt Detta1970-talet
föredragandedär dettill socialtjänstlag,197980 med förslag1prop.nen

hosinte egenskaputtaladeHandikapp alltsåärstatsrådet personenen
mellanförhållandeHandikapp i ställetsjukdom. ärmed skada eller etten
social-Enligtomgivning. 21 §ochskadan eller sjukdomen personens

fysiska,människormed handikappadetjänstlagen 1980620 som avavses
sin livsföring.svårigheter ibetydandeeller andra skäl möterpsykiska

samhälls-tillhandikappindividrelaterad påUtvecklingen från ensynen
olikautformningenföravgörande betydelserelaterad har haft aven

miljön ochförändringar ihandikappområdet. Det äråtgärder inom genom
skall tillförsäkrasfunktionshindermänniskor medi olika verksamheter som

kommitharmiljörelaterade handikappsynensamhället.delaktighet i Den
tillgänglighetibestämmelserbygglagenstill bl.a. plan- ochuttryck i om

kollektivtrafik, medhandikappanpassadbostadsbeståndet och i lagen om
exempelytterligarefärdmedel.kollektiva Ettdess anpassningkrav på av

efterarbetslivet skallföreskrifterarbetsrniljölagensär att anpassasom
förutsättningar.människors olika

i allt väsentligthandikappade harinriktninginsatser med påRegler om
ibestämmelserSåledes finnsordinarie lagstiftningen.lagts in i den t.ex.

människorskall verka försocialnämndensocialtjänstlagen attatt somom
svårigheter i sinbetydandeandra skålfysiska, psykiska eller möterav

gemenskap ochsamhälletsmöjlighet delta idagliga livsföring får attatt
enskildemedverka till denskall vidareleva Socialnämndenandra. attsom

får bo sätt ärsysselsättning och han påfår meningsfull ettatt somen
reglerexempel på hursärskilt stöd. Andraefter hans behovanpassat av

lagstiftningen ärinordnats i den reguljärahandikappadeberörsom
arbetsmiljö-och bygglagenbostadsförsöijningslagen, plan-skollagen, samt

särskilda be-däremotsjukvårdslagen saknas detlagen. hälso- ochI
exempel lagstiftningfinns också påför handikappade. Detstämmelser som

gäller bl.a.med handikapp. Detsituationen för människorär inriktad på
utvecklingsstördapsykisktlagen 1985568 särskilda omsorger omom
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mil., enligt vilken landstingen ålagts tillhandahålla vissaattansvar
särskilda för utvecklingsstörda m.fl.omsorger

Olika former har utvecklats för service till med omfattandepersoner
funktionshinder boendeservice, färdtjänst, bilstöd, och socialt inriktatt.ex.
stöd. Under 1980-talet har de arbetsmarknadspolitiska insatserna för
handikappade ökat kraftigt, både volymmässigt och andel densom av

Årtotala arbetsmarknadspolitiken. 1989 hade exempelvis 30 000
handikappade arbete inom Samhall och anställning med lönebidrag.44 000

ekonomiskaDen tryggheten för handikappade har stärkts. De i dag
viktigaste ekonomiska stöden förtidspension,är handikappersåttning och
Vårdbidrag.

Även handikappades levnadssituation således förbättrats under deom
decennierna kan konstateras stödet till människor medsenaste att

omfattande funktionshinder på håll otillräckliga förmånga är att ge
tillfredsställande och i förhållande till andra människor jämlika levnadsvill-
kor. finnsDet alltjämt brister inom området, ñrutgör hindersom
handikappades fulla delaktighet och jämlikhet. olika undersökningarAv
och studier har framgått människor med funktionshinder eftersattaäratt
i flera viktiga avseenden. Inte minst har Handikapputredningen sittgenom
arbete kunnat kartlägga och dokumentera de brister finns ochi stödetsom
servicen till funktionshindrade och i utformningen samhällsmiljön. Attav
förbättra livsvillkoren för människor funktionshindermed och deras
anhöriga därför de viktigaste uppgifterna inom välfärdspoli-ses som en av
tiken. I det sammanhanget har Allmänna arvsfonden viktig funktion atten
fylla. Genom stöd fonden kan framför allt handikapporganisationemaur
och ideellaandra organisationer möjlighet påbörja och bedrivaattges
utvecklingsverksamhet olika slag, utgör viktiga komplement tillav som
samhällets åtgärder.

Handikappade har ofta begränsade möjligheter del infor-att ta av
mations- och kulturutbud och allmänna satsningar inom bl.a. fritids- och
rekreationsområdet. studier gjorts underAv har framgåttår attsom senare
fritidssysselsättningen har betydelse för funktionshindrades livskvalitet.stor
Samtidigt är väl känt i synnerhet funktionshindradesvårt för närvarandeatt

eftersattaär inom fritidsområdet, främst beroende bristandepå den
tillgängligheten i olika former verksamheter och avsaknadenav av
personlig assistans och andra stödinsatser kopplade till själva aktiviteterna.
Vidare visar studier med funktionshinder betydligtäratt personer mer
socialt isolerade än andra. oftaDe är ensamboende och saknar nära
värmer. Tillgängligheten till och i offentliga lokaler ofta dålig, vilketär
medför besök biografer, och sällsynta föräratt teatrar restauranger

med funktionshinder. Ytterligare insatser behövs för ökaattpersoner
till gängli gheteni samhället och möjligheter för enskilda omfattandemedge
funktionshinder delta i samhällsgemenskapen.att

Människor med funktionshinder och deras anhöriga ofta starktär
beroende olika stödinsatser från samhällets eller frivilligorganisationer-av

sida. Ju omfattande funktionshindret desto vanligtvisär, större ärnas mer
behovet stöd. I antal undersökningar utförts under årettav som senare av
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handikapporganisationemahandikappråd ochbl.a. Socialstyrelsen, Statens
närvarande föreligger vissa brister när det gällerhar framhållits det föratt

socialtjänsten och habilite-människor med funktionshinder inomstödet till
skilda studierna framhållsrings- rehabiliteringsverksarnheten. I deoch att

grundläggandebristerna i hög grad finns inom verksamheter ärsom av
funktionshinder.betydelse för människor med omfattande Många

och saknarsin önskan fortfarande institutionermänniskor bor påmot egen
livskvalitet. Möjlig-bostad sådant boende skulle höja derastrots att ett

heterna personligt stöd begränsade. råder bristfâ år Det på experteratt
olika undersökningar harsåsom sjukgymnaster och logopeder Avosv.

ochfinns skillnader mellan både kommunerockså framgått detatt stora
utformningen kvaliteten och avgiftssättningenlandsting i fråga påav,om

för olika slag stödinsatser för funktionshindrade.av
och mindre kändahar situationen för de s.k. småUnder årsenare

exempel sådanahandikappgruppema uppmärksammats. Som på grupper
och tarmsjukdomar,kan med blödarsjuka, vissanämnas mag-personer

muskelsjukdomar.benskörhet, dövblindhet, autism vissa Desamt personer
omfattande behov kvalifice-finns i dessa har vanligtvis ettsom avgrupper

kunskap dessastöd. fall saknas i dag emellertidI mångarat om gruppers
informerasituation behov. allmänt föreligger där behovoch Rent ett attav

Ökade viktigmedvetenheten kring handikapp. kunskaperoch öka är enom
förutsättning handikappade skall kunna förbättras.för villkoren för deatt

gjorts under dede handikappolitiska insatserMånga senastesomav
försöksverksamhet handikappadesdecennierna har sitt i deursprung som

med samhällsorgan.organisationer bedrivit själva eller tillsammansegna
utförts stöd AllmännaMycket utvecklingsarbetet har med ur arvs-av

fonden. fortsatt stöd iangeläget handikapporganisationemaDet är att ges
arbetet stödinsatsema och förbättra tillgängligheten förmed utvecklaatt
handikappade personer.

ochFörändringarna i samhällssystemet med till ramlagarövergången
decentralisering i har medfört handikapporganisationer-beslutsfattandet att

funktions-för förbättra livsvillkoren för människor medi sitt arbete attna
hinder behöver stärka sitt arbete pá lokalplanet.

betydelse för utveck-internationella handikapparbetet har ocksåDet
lingen handikapprörelseni Sverige. därför viktigt den svenskaDet är att

följa i detta arbete.möjlighet och deltaattges

3.5 utredningarPågående uppdrag och aktuella

framtida behovFör fullständiga bilden nuvarande målgruppersatt avav
ochstöd Allmänna arvsfonden finns skäl de uppdragnämna någraattur av

och handikappomrâdet.utredningar inom barn-, ungdoms-pågårsom
höstsessionanslutning till öppnandet FNzs generalförsamlings 1990I av

hölls deklarationbarnens villkor. Bamtoppmötettoppmöteett antog enom
och handlingsplan för barns överlevnad, skydd och utveckling. Som enen
följd detta det inom regeringskansliet handlingsplan,har utarbetatsav en
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till bamfond, Handlingspla-överlämnats FNs UNICEF.våren 1992som
situation.i första hand sikte de barnenspå utsattatarnen

förmån förtill samlat åtgärdsprogram för insatser tillförslagEtt ett
Åtgärdsprogram-kvinnor har utarbetats inom regeringskansliet.barn och

medarbetarbl.a. sikte öka medvetenheten hos personalpå attmet tar som
i första hand till barnsbarn och tydliggöra skyldigheten attutsatta agera

delRegeringen har,skydd och barns bästa i förstasätta rummet. som en
uppdragsamlade åtgärdsprogrammet, Socialstyrelsen idet attgettav

och genomföra för utveckla socialtjänstensutforma ett attprogram
familjer i Focus-projektet.förhållningssätt till barn och deras Barnutsatta

sikte höja kompetensen och öka medvetenheten hosSatsningen påtar att
bam.socialarbetare och andra arbetar med Fömiågan attutsatta se,som

förstå, beskriva och barns behov skall utvecklas.möta utsatta
Asylsökande barns till sjukvård har uppmärksammats. Trotsrått att

bamhälsovården för asylsökande barn skall ordinarie barn-motsvara
hälsovård för barn i Sverige uppvisar den alltjämt brister. Regeringen

förutsättningarna för eventuell utvidgningkommer studeranärmareatt en
asylsökande barns till hälso- och sjukvård.rättav

flyktingungdomarsyfte utveckla vården flyktingbarn ochI att av
ochutformas särskilt utbildningsprogram för familjehem, grupphemett

andra hem flyktingbarn. Utbildningsprogrammet beskrivertar emotsom
barns undersätt traumatiska situationer levapåatt t.ex. attreagera som
krigshot och tvingas bryta från sitt land. Syftet med materialet äregetupp

öka de mottagande familjehemmens möjligheter förstå barnsatt att
reaktionsmönster och adekvat hjälp.ge

Barns behov skall uppmärksammas den alkoholpolitiska komrnissio-av
Kommissionen missbruketshar i uppdrag kartlägga och analyseraattnen.

konsekvenser för missbrukarnas Kommissionen skall ocksåfamiljer.
bedöma vilka insatser behövs för särskilt barnens behovmötaatt avsom
stöd.

kommittéEn har tillsatts för socialtjänsten.göra översynatt aven
Översynen skall bl.a. innefatta socialtjänstlagensutvärderingen av
tillämpning och syfta till tydligare och klargöra socialtjänstensavgränsaatt
uppgifter och ansvarsområde. uppdraget ingår bl.a. belysa bamomsor-I att

och individ- och familjeomsorgens uppgifter och ansvarsområden.gens
har utredningsförslag framHösten 1991 lagts inrättaett attom en

bamombudsman enligt särskild lag ska tillvara och främja barnstasom en
och ungdomars rättigheter, behov och intressen i samhället SOU
199170. Rapporter har visat problem inom ungdomsvården.på raden

deRiksdagen har under fattatvåren 1991 principbeslutett attom
ungdomshem tillungdomar för tvångsvård skall föras övertar emotsom
statligt huvudmannaskap. statlig nyligen betänkandetEn utredning har i

innehåll,SOU 199218, Tvångsvård i socialtjänsten ochansvar-
förslagredovisat till alternativa lösningar tvångsvårdens organisationav

och arbetsformer. Utredningens förslag remissbehandlingär föremål förnu
och inomöverväganden regeringskansliet.
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STUNS-kommittén, haft i uppdrag över arbets- ochattsom se
ansvarsfördelningen för de statliga insatserna inom barn- och ungdomsom-

FÖRrådet, har i sitt betänkande SOU 199254 MER MINDRE- nya
styrformer för barn- och ungdomspolitiken, föreslagit liten flexibelatt en
myndighet för barn och ungdomar inrättas med uppgift på nationellatt
nivå främja goda uppväxtvillkor för bam och ungdomar sektors-genom
övergripande arbete. Kommittén har vidare föreslagit fördelningenatt av
arvsfondsmedlen för barn och ungdom skall fylla strategisken mer
funktion i bam- och ungdomspolitiken och frånutgå de nationella målen
med krav på uppföljning och utveckling resultatmått. Medlen bör,av
hävdar kommittén, användas i syfte utveckla metoder och insatser inomatt
områden olika utvärderingar och resultatuppföljare visar behovsom av.
Fördelningen medel skall bygga på insikt dessa behov och utgåav en om
från de riktlinjer riksdagen fastställer. Kommittén konstaterar attsom
arvsfondsmedlen i dag iutgår huvudsak till organisationer och ideella
föreningar. I den mån reglerna för Allmänna arvsfondens fördelningsom
lägger hinder i förvägen projekt skall kunna genomföras bör lagenatt
eller den praxis utvecklats prövas. Enligt kommittén bör utgångs-som
punkten för eller vilka kan erhålla medel från arvsfondenvem som vara
realistiska bedömningar eller vilka bäst kan bidra till godaattav vem som
resultat uppnås. Våra kommentarer till STUNS-kommitténs förslag
redovisas i avsnitt 3.6.4.

Psykiatriutredningen har i sitt slutbetänkande SOU 199273 Välfärd
och valfrihet service, stöd och vård för psykiskt föreslagitstörda, deatt-
psykiskt sjuka skall rättigheter andra handikappade bostad,samma som -
social service, omvårdnad och arbete. Den har vidare föreslagit att
rättigheterna skrivs in i lagen och kommunerna övertaratt ansvaret.

Handikapputredningen har i sitt slutbetänkande SOU 199252 Ett
samhälle för alla, föreslagit förbud diskriminering skrivs in iatt mot
grundlagen, tvingande lagar föreskriver handikappanpassningatt av
kollektiva färdmedel, miljöer, arbetsplatser och lokaler samt att en
handikappombudsman tillsätts.

Regeringen under den tidennärmaste avlämna propositionattavser en
på grundval förslagen i Handikapputredningens huvudbetänkande SOUav
199246 Handikapp Välfärd Rättvisa. Den kommande propositionens- -
inriktning är skapa förutsättningar för förbättratavsevärtatt ett sam-
hällsstöd för med omfattande funktionshinder. Handikapput-personer
redningen har i sitt betänkande bl.a. föreslagit funktionshindradesvårtatt
barn, ungdomar och skall tillförsäkras service och stödvuxna genom en
särskild rättighetslag exempelvis avlösarservice, personliggaranterarsom
assistent och bostad med särskild service för handikappade. Vidare
kommer skyldighet för landstingen anordna habiliteringsverksamhetatten

föreslås.att
Regeringen beslutade den oktober1 1992 överlämna lagråds-att en

remiss med förslag till lag stöd och service för vissa funktions-ny om
hindrade till Lagrådet för yttrande. Denna lagrådsremiss behandlasm.m.
för närvarande och i avvaktan på Lagrådets och sedemera riksdagens
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stället för handikappade harfunktionshindrade iinställning till begreppet
förslag till lagtext.ordet handikappade ivi valt behålla vårtatt

och förslag3.6 övervägandenVåra

3.6.1 Inledning

medeltidigare redovisats, huvudsakligenArvsfonden består, av somsom
arvsfondeninrätta Allmännafonden Bakom beslutettillfallit attarv.genom

fick begränsas i syfte täckatanken släktingars intelåg bl.a. arvsrätt attatt
till förhandutgifter. Medlen skulle i stället pålöpande gå ettstatens

ändamålet bestämdes till främjandeallmännyttigt ändamål.bestämt Att av
socialamotiverades i första handvård och fostranbarns och ungdomars av

nämligen sörjahand betonades viktigaste funktion,skäl. andraI attarvets
sin framtidaunderlätta ñr detta fyllaför det uppväxande släktet och att

Ändamålsbestämmelsens utvidgning tilluppgift till samhällets bästa. att
väl förenlighandikappade sin tidomfatta ansågs påäven varaomsorg om

arvsfondsla-kommit till uttryck i samband medmed de tankegångar som
tillkomst.gens

bestämmandetarvsfonden inrättades har vidAlltsedan Allmänna av
tagits tilloch användningsområde hänsynfondens ändamål medlens

högkaraktär. Fonden har främjat ändamål harfondmedlens särskilda som
ändamål harangelägenhetsgrad allmänt accepterade. Fondensoch ärsom

inriktat bestämdavidare varit klart avgränsat och på grupper av personer,
vissa angivnafrämsta ändamål,väl omfattas samt avsettarvetssom av

framför allt regeringensuppgifter. arvlåtare harEn på årsenare genom-
arvsfondsmedlens fördelning iårliga redovisning till riksdagen stortom -

kvarlåtenskap kan kommakunnat bilda sig uppfattning vad hans atten om
användas till.

AllmännaUtredningens huvuduppgift har varit översyngöraatt aven
tillämpning.vissa frågor dessarvsfondens ändamålsbestämmelse och om

gällande ändamåls-särskild uppgift har utredningen haft prövaSom att om
situationbestämmelse och tillämpningen denna såväl dagensmotav svarar

syfte utifrånframtida behov hos fondens målgrupper. detta har viIsom
försökt för fondmedlens användnings-fondens fördelningspraxis redogöra

riktlinjer arvsfondsmedelområde och redovisa enligt vilka principer och
redogjort för barns,Vi har också översiktligt och probleminriktatdelas ut.

arvsfondsme-och handikappades situation och deras behovungdomars av
framtiden redogjort för pågående utredningar och uppdragdel i samt som

arvsfondenskan få betydelse ñr målgrupper.

3.6.2 Vår slutsats

Ändamålsbestämmelsens och detnuvarande målgrupper har inte ifrågasatts
dem från möjligheten fåfinns inte heller andra skäl undantanågra attatt

stöd fonden. emellertid det främst med hänsyn till barns,Fråga ärur om -
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ungdomars och handikappades nuvarande och fortsatta behov stödav ur
fonden fondens ekonomiska ställning finns skäl fond-samt ändraatt-
medlens användningsområde för berörda målgrupper och eller utvidgaatt
fondens ändamål till omfatta även andra särskilt behjärtansvärdaatt
målgrupper flyktingar, brottsoffer, de socialt utslagna eller äldret.ex.som

tidigareSom nämnts har redan vid fondens tillkomst ocht.ex.personer.
därefter vid flertal tillfällen förts fram förslag de äldreett även börattom
komma i fråga för stöd fonden.ur

Vad gäller fondens ekonomiska ställning uppgick fondens bokförda
värde den juni30 till1992 606 miljoner kronor år 1991 till 636ca
miljoner kronor och marknadsvärdet till miljoner823 kronor år 1991ca
till 899 miljoner kronor. Under budgetåret 199192 uppgick influtna
arvsmedel till drygt 154 miljoner kronor brutto jämföras med före-att
gående budgetår då beloppet uppgick till drygt 147 miljoner kronor. Det
utdelningsbara beloppet budgetåret 199192 195 miljoner kronor ochvar
budgetåret 199091 150 miljoner kronor. förhållandeI till den sociala
sektorns årsomsättning i Sverige, omkring 300 miljarder kronor, rör det
sig emellertid relativt obetydliga belopp. Fonden har hittills inte varitom
i den situationen det för utdelning tillgängliga beloppet inteatt kunnat delas

Genom utdelningspraxis med vissa maximeringsreglerut. och självñnansi-
eringskrav och prioritering mellan ansökningar sig degenom anpassar
bidragsbevilj ande myndigheterna till fördet utdelning tillgängliga beloppet
för respektive budgetår. Flera de tjänstemän handläggerav som an-
sökningar stöd arvsfonden uttryck för fondmedlen ärattom ur ger
otillräckliga och de allt oftast tvingas höja kraven sökandensatt påsom
egeninsats och det sker allt hårdare prioritering mellanatt ansök-en
ningarna. finnsDet således i dag inte för utvidga fondensutrymme att
ändamål till ytterligare målgrupper minska det önskvärdautan att

för stöd till barn, ungdomar och handikappade.utrymmet
Det förhållandet vi har stark lagstiftning till för berördaatt en gagn

målgrupper och vi kanske kommer allt starkare sådanatt att samt atten
barn och ungdomar till allra delenstörsta växer under och godatryggaupp
förhållanden och handikappade lever under relativt goda för-att numera
hållanden innebär inte dessa målgrupper inte längre skulle ha behovatt av
stöd arvsfonden. Enligt uppfattningvår kan berörda målgruppers behovur

insatser inom den offentliga sektorn i dag inte fullt tillgodoses, inteav ut
inom det allmännas obligatoriska ansvarsområde. Därtill kommer denens

offentliga sektorns omstrukturering och omprövningen viss offentligav
verksamhet, konsekvenser för fondens målgrupper vi inte kanvars
överblicka. finnsDet vidare flera områden behovett stort attav
utveckla de samhälleliga insatserna för barn, ungdomar och handikappade.
Det finns också åtskilliga behov inte kan tillgodoses bidragsom genom
från det allmännas sida. Det behövs olika komplement till de insatsert.ex.
samhället kan erbjuda, inte minst för de olika skäl inte villgrupper som av
vända sig till någon myndighet. Man får också räkna med detatt
uppkommer problem och hot barns, ungdomars och handikap-motnya
pades utveckling och hälsa i dag inte kan förutses. Det är vidaresom
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angeläget undvika splittring verksamhetenatt kan minskaen av som
möjligheterna göra effektiva insatser på något område.att Slutligen kan det
inte bortses från främsta ändamål frånett social synpunkt,arvetsav
nämligen bidra till det uppväxande släktetsatt underhåll och uppfostran.

De redovisade övervägandena i kombination med påtagligt ökadovan en
mängd ansökningar stöd fonden har lett till slutsatsenom attur oss arvs-
fondens ändamål alltjämt bör omfatta endast mål barn, ungdomargrupperna
och handikappade. Detta slås fast i 5 § i den arvsfondslagen.nya

Emellertid vi det finns skäl också fondensatt attanser anpassa
ändamålsbestämmelse till sedan länge fast utdelningspraxis ochen genom

lagreglering fondmedlens användningsområde tydligare struktur.en ge en
det följandeI föreslår vi därför användningsområdet redan i 5att § anges

utveckla och stödja verksamhet tillatt förmån för barn, ungdomar ochvara
handikappade. Därefter begränsar vi användningsområdet ytterligare

i den följandenärmast paragrafenatt stöd skall lämnas tillgenom attange
ideell verksamhet. Stöd får också det finns särskilda skäl lämnas tillom- -
offentlig verksamhet. Däremot får stöd inte lämnas till enskilda personer.

Ändamålsbestämmelsens3.6.3 lagtekniska utformning

Lagförslagets §5

Vi föreslår den grundläggande bestämmelsenatt nya 5 fondens§ om
ändamål till sedan länge fast utdelningspraxis och denanpassas att tasen
in i särskild paragraf. Den bör, liksom tämligen vid så deen attnu, vara
myndigheter beslutar stöd fonden möjlighet följasom attom ur ges sam-
hällsutvecklingen och skapa verksamhetsformer komplettera ochsamtnya
förbättra samhällsinsatsema. Enligt förslagvårt skall Allmänna arvsfonden
ha till ändamål utveckla och stödja verksamhet tillatt förmån för barn,
ungdomar och handikappade.

Utveckla och stödja verksamhet

Utifrån granskning rådande praxis kan, redovisats, vissen av som ovan
inriktning fondmedlens användningsområde urskiljas. Fondmedlenav
används huvudsakligen för utveckla verksamheter med,att eller förav
barn, ungdomar och handikappade. Med verksamhet i dettaavses
sammanhang såväl ideell offentlig verksamhet. Däremot inte isom avses

vinstsyfte bedriven verksamhet.eget
Fondens ändamål har alltid varit framåtsyftande och stöd fonden harur

stimulerat till utveckling och prövning idéer. Arvsfonden har underav nya
årens lopp medverkat till nyskapande olika verksamhetsformerett iav
avsikt förbättra situationen för barn,att ungdomar och handikappade.
Genom fonden har idéer och visioner snabbt kunnat prövas ochnya
berörda organisationer och föreningar har därigenom kunnat skapa
verksamhetsformer dels kompletterar samhällets insatser delssom
förbättrar de samhälleliga verksamhetsfonnema. Stöden har inriktats pâ
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befintlig verksamhet.vidareutvecklingverksamhetinitiativ till samt avny
sedermerahjälpforrnermöjligthar det varit prövaHärigenom att somnya

reguljärtill bedrivas påspridning ochfall fått vidare övergåtti många att
uppfattning börfrån det allmänna. Enligt vårekonomiskt stödmedväg

utvecklafortsättningsvishuvudsakliga inriktning ävenfondens attvara
avsnittet dagensmålgrupper. Iñr fondensverksamheter till förmån om

framtida behov haroch derasnuvarande målgruppersituation ñr fondens
utvecklingsbehovetinom vilka ärverksamhetsområdenvi lyft fram delen

stort.
meningsfullaktiv ochhandikappades isolering, dembrytaFör att enge

viminskat beroende ärdelaktighet ochoch möjlighet tillfritid en
möjlighetenframtiden tillförsäkrasfonden iangelägna även attattom -

investeringartill olikautvecklingskrav lämna stödsärskilt t.ex.utan som-
utrustninghandikappade och tillfritidsanläggningar förrekreations- och av

fonden, liksom kunnaVidare börhandikapporganisationemas kanslier. nu,
ungdoms-och nybyggnadkostnaderna för till-lämna bidrag till avom-,

träffas ochungdomar möjlighetlokaler. viktigtDet är attatt engagerages
arvsfondenväsentligLattorganisationer. ärsig i olika föreningar och Det

och olikanystartade projektmöjlighet stödjafortsättningsvisockså attges
skallinte stödAvsikten dockinformations- och utbildningsinsatser. är att

till reguljär verksamhet.lämnas

handikappadeochförmån för barn, ungdomarVerksamhet till

ochändamålsbestämmelsenuvarandeEfter språklig granskning enaven
modemise-terrninologiskföreslår vi ocksådess tillämpningöversyn enav

till ändamålFonden föreslås haândamålsbestämmelse.ring fondens attav
ochungdomarför barn,stödja verksamhet till förmånutveckla och

med ochsåväl verksamhethandikappade. till förmån förBegreppet avser
för dessa målgrupper.handikappade insatserbarn, ungdomar och somav

begreppenverksamhetsområde i dag bestämtArvsfondens är genom
handikappade. Vadfostran barn och ungdomvård och samt omomsorgav

finner vi detbarn och ungdomvård och fostrangäller begreppet av
departementschefen i dentillkom efter detförâldrat. Uttrycketnågot att

understödförslag framhållitföljde lagberedningensproposition på attsom
samhälletstill främjandelämnas inte enbartfonden skulle kunna avur

välfärdtill ungdomarssådana åtgärder barns ochbamavård till allautan
främjande barnstill åtgärder föri bamavårdslagenavsågs samt avsom

Beträffandebamavården.inte föll in under den socialafostran som
rättstillämpningentveksamhet.råder viss Inominnebörden begreppetav

fostran harvård ochinte enhetlig tolkning. Begreppetfinns det någon t.ex.
har iinnebörd vad detbegränsad äni skattelagstiftningen en mera

ochvård barnskall förstås medarvsfondslagens mening. Vad avsom
normaltHit hör vadregel inte problem.ungdom vållar några somsom

rekreation itillhandahållande husrum,med vård, dvs. mat,avavses
kontroll barnetstillsyn och överomfattning utövandenormal samt av

ordböcker kanvanligastevägledning iSöker några våraman avperson.
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under uttrycket vård uttryck finna skötsel, ochman som synonyma omsorg
behandling. Den närmare innebörden fostran är däremot osäker.av mera

förstaI hand tänker på den utveckling barnet föräldrarnaman av som
normalt har hand och då barnet under sina uppväxtår bibringasom
grundläggande kunskaper och färdigheter. Men med fostran ocksåavses
den andliga sidan uppfostran med inriktning känslo-,på tanke- ochav
viljelivet. T.ex. positiv påverkan med inriktning större mognadmoten en
och önskvärt socialt beteende. Därtill kommer enligt nutida psykologiskatt
och pedagogisk uppfattning påverkar i all verksamhet för ochstort sett av,
med bam barns karaktärsutveckling. gränserna vidgasett Att undan för
undan ligger också i sakens Begreppet i sig år dessutom tautolo-natur.
giskt. I begreppet fostran ingår vård. Mot bakgrund härav förordar vi att
begreppet vård och fostran barn och ungdom bort lagtexten ochtasav ur

medersätts verksamhet till förmån för barn och ungdom. Härigenom
åsyftas inte någon ändring i den praxis utvecklats och naturligtvissom
inrymmes barns vård och fostran i den föreslagna lydelsen. Genom
ändringen slipper däremot den bidragsbeviljande myndigheten tveka sinom
möjlighet följa samhällsutvecklingen och får möjlighetatt lämna bidragatt
till projekt och Utvecklingsområden i dag inte kan förutses. Vidaresom
undviks begreppsförvirring.en

Även beträffande begreppet omsorg handikappade råder det vissom
tveksamhet dess innebörd. Omsorg för tankarna till tillsyn, vård,om om
skötsel och omvårdnad. En vidare tolkning begreppets betydelse ärav en
verksamhet utförs till förmån för någon. Vid översyn de projektsom en av
för handikappade beviljats medel framgår bl.a. verksamheter medattsom
inriktning på ökad självständighet och oberoende prioriterats, liksom de
handikappades sysselsättning, vilket väl överensstämmer med begreppets

innebörd. Vidare saknas anledning ha olika verksamhetsområdensenare att
för ändamålsbeståmmelsens målgrupper, varför vi föreslår ävenatt omsorg

ersätts med till förmån för. Någon saklig ändring i förhållande tillom
rådande praxis inte, framhållits, de bidragsbeviljandeavses men, som ovan
myndigheterna större möjlighet följa samhällsutvecklingen.attges en

Vad gäller begreppen barn och ungdomar med barn i dag åldrarnaavses
0-7 år och ungdomar 7-25 år. Den lägre åldern för ungdomar har kopplats
till skolåldem, dock är på väg sänkas till 6 år. Enattsom numera mera
ändamålsenlig och utvecklingsadekvat åldersgruppering vi barnanser vara
0-l2 år och ungdomar 12-25 år.

Vad gäller begreppet handikapp föreslår vi det till detatt anpassas
samhällsrelaterade synsättet. Med handikappade i arvsfondslagens mening
skall vilka till följd varaktiga eller bestående funktions-avses personer, av
hinder möter svårigheter i sin dagliga livsföring. Med svårigheter i den
dagliga livsföringen bl.a. den enskilde har behov stödåtgärderattmenas av
i form hjälpmedel, personlig assistans,t.ex. färdtjänst, anpassningav av
bostad eller arbete, vård- och rehabiliteringsinsatser eller ekonomiskt stöd
för merkostnader på grund funktionshindret. Den tolkningenav nya
innebär det inte längre fordras betydandeatt svårigheter igenom- -
förhållande till den nuvarande språklig utvidgning personkretsenen av
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Dock ingårutdelningspraxis.handikappade, anpassning till rådandemen en
åldrande ifunktionshinder beror nomialtmänniskor vilkas påinte äldre

vanligt språkbrukbetraktas enligtföreslagna äldreden kretsen. Som
pensionsåldem.den allmännaöverpersoner

Lagförslagets 6 §

Fondmedlens användningsområde

vitydligare strukturanvändningsområdefondmedlensFör att anserenge
bör preciseras iändamålsbestämmelsen i 5den grundläggande §att en

följande paragraf 6 §.
angelägetutfommingen vi det sägavi in 6 §Innan går på attanserav

funktion i detta sammanhang. Fråganlagreglerings faktiskanågot om en
beredningsstadiet ochuppkommer närstöd lagligen kan utgå på manom

laglighetspröv-helt vidfattar beslut. Situationen dock änär enen annan
beslutbeslutande myndigheten fattar sitt utgörning i domstol. denNären

Samhällspolitiska aspekterfaktor.den juridiska bedömningen endast en
andra viktiga faktorerutdelningsbara fondmedeloch tillgången ärpå

Nämndamellan de olika ansökningarna.liksom den prioritering skersom
utdelningsprin-vissaförhållanden leder enligt mening till närvår att nu

karaktäreni första hand börföreslås bli lagfásta, lagregleringenciper ges
skäl.pedagogiska och informativaramlag, motiveras avav en som

stöd intesåledes inriktningen fondensEnligt bedömning börvår av
fondmedlensförtydligandedetaljregleras. stället bör vidI ett avman

hållna regler. Deanvändningsområde sig till allmäntbegränsa mer
för kunna följastöd fonden börmyndigheter beslutar attom ursom -

handlingsfrihet. Vidare böranförtros ganska vidsamhällsutvecklingen en-
fondmedlensske viss målstymingdet i fortsättningen kunnaäven av an-en

inriktning stödUtifrån rådande praxis och denvändningsområde. ur
utdelningsprinciper kommadock vissa fastaAllmänna arvsfonden har bör

till uttryck i lagen.
vidanvändningsområde skall förstarvsfondens huvudsakligaVad gäller

vid arvsfondenstillbakablick fondmedlenhistorisk konstateras atten
och landsting.skulle i anspråk kommunertillkomst i första hand tas av

ellerinte förelåg från kommuneransökningar understödFörst om om
till förlandsting kunde disponibelt belopp användas på sätt nyttaannat

stiftelser,föreningar ellersyftade härmedsamhällets bamavård. Man på
syften samhälletstillgodosevilka hade till uppgift att samma som

bamavårdande verksamhet.
lopp tillsammansmedveten social välfirdspolitik har under årensEn

verksamhetervälståndsutvecklingen bidragit tillmed den allmänna att som
ochlagstiftning ålagts kommunernatidigare fått stöd fonden genomur

det inteinnebär, tidigare konstaterats,landstingen. Detta att numerasom
de ideelladominerar bland medelsmottagarnakommunernaär utansom

riksdagenskanföreningarna. ytterligare omständighetEn attvara
ideella ochanvändas förhuvudsakligen skalluttalanden fondmedlenattom
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frivilliga insatser uppfattats så stöd i första hand skall ideelltillatt
verksamhet driven frivilligorganisationer och ideella föreningar.av
Riksdagens uttalande kan emellertid också tolkas fondmedlenså att mera-
i överensstämmelse med den ursprungliga inriktningen fondmedlenspå
användningsområde huvudsakligen skall användas dels för ideella insatser-
dels för insatser inom det offentligas frivilliga verksamhetsområde. iAtt
begreppet ideell insats inbegripa offentlig verksamhet strider allmäntmot
språkbruk, varför tillägg orden frivilliga insatser i riksdagensett av
uttalande framstår logiskt.som

Även tyngdpunkten medelsfördelningenpå under de årensenasteom
legat ideell verksamhetpå och ställning till vad riksdagen åsyftatutan att ta
med sitt uttalande vi det är angeläget arvsfonden iävenatt attanser
fortsättningen skall kunna stöd till utvecklingsprojekt inom offentligge
verksamhet. kunskapDen och erfarenhet under fram ochåren växtsom
samlats inom olika offentliga bör naturligtvis i dettaävenorgan samman-
hang tillvara och möjlighet utvecklas. inteDettas attges en vore
ändamålsenligt undanhålla offentlig verksamhet den stimulans tillatt
utveckling och förnyelse möjlighet till prövning idéersamt av nya som
fondmedlen och Därtill kommer vissa människor varkenattavses ge ger.
vill eller kan organisera sig i eller hyser förtroende för föreningar och det

olyckligt arvsfondsmedlen inte skulle kunna komma dem tillgodo.vore om
Vidare detväxer vid sidan de traditionella föreningarna fram ickeav
formbundna sammanslutningar samlas idé eller projekt.runt ettsom en
Många människor i dag vill inte in i gamla fållor ocht.ex. motasunga
etablerade former. Framväxten denna rörelser visar behovpåtyp ettav av

projekt drivs i samverkan med offentligt oftastatt ettav organ, en
kommun, och kommunen i sådana fall ñr ansökan medelatt ansvarar om

arvsfonden. En sammanslutning inte är juridisk kanur som en person
nämligen inte medel inteoch heller åläggas förpliktelser ita emot

Ävenanledning medel. inom den offentliga verksamhetenmottagnaav
finns det eldsjälar med specifika kunskaper, idéer ochsom engagemang
kan utveckla och förnya samhällets insatser och verksamheter. fleraAv
skäl bör sådana projekt drivas i statlig eller kommunal regi. Slutligen anser
vi det skulle kunna uppfattas föreningsstöd fondmedlenatt ettsom om vore
förbehållna ideella föreningar, frivilligorganisationer etc.

Vid utfornmingen vi6 § har diskuterat vi skulle använda ordenav om
bidrag till eller stöd till, stannade för stöd till. Skälet viär attmen

stöd arvsfonden inte bör förväxlas med formerolikaansett att ur av
statsbidrag.

Stöd till ideell verksamhet

Eftersom fondmedel de lämnatsåren till olika ideella verksamhetersenaste
inom för fondens ändamål och då vi bedömer det angeläget attramen vara
denna inriktning på stödet bibehålls föreslår vi inleds med6 §att en
föreskrift fondmedlen för ändamål i 5 skall lämnas tillatt §om som anges
ideell verksamhet. detFör också fortsättningsvis skall möjligtatt attvara
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till utvecklingsprojekt föreslås vidarelämna stöd inom offentlig verksamhet
lämnas till offentlig verksamhet det finnsmedel också skallatt om

uppläggning vill visärskilda skäl för det. Genom denna lagtekniska
offentlig verksamhetåstadkomma sådan prioritering mellan ideell ochen

stöd i ñrsta hand skall till ideell verksamhet.utgåatt
ideell verksamhet i sig från lagtextsynpunkt inte heltBegreppet är

invândningsfritt. används dock i dagligt tal och förekommer tidigareDet
anseri skattelagstiftningen. Vi därför det medi viss lagtext, t.ex. att

i denna lagtext.fördel kan användas även
bedrivsUttrycket ideell verksamhet sikte på sådan verksamhettar som

icke offentligt vinstsyfte och i dettaett utan eget samman-av organ som,
hang, befriad från statlig inkomstskatt för inkomstslaget näringsverk-år
samhet enligt lagen 1947576 statlig inkomstskatt.om

Enligt bestämmelse i lagen statlig inkomsskatt ideella7 § ären om
frånföreningar, stiftelser fl. under vissa särskilt angivna villkor befriadem.

skattskyldighet för inkomst näringsverksamhet hänför sig tillinteav som
innehav fastighet eller till rörelse.av

Enligt nuvarande lydelse arvsfondslagen finns det inte hindernågotav
för dela stöd till vinstdrivande bolag eller föreningar. Däremot utgåratt ut
enligt praxis inte stöd till bolag drivs med vinstsyfte. skälSomegetsom
för behålla den lagliga möjligheten lämna till näringsverk-stöd ävenatt att
samhet bedrivs i vinstsyfte kan anföras det inom fondensattsom
verksamhetsområde behövs frånäven insatser näringslivet. Vidare sker det

privatisering tidigare ochvissa allmänna angelägenheter deten av
kalkyleras med kompletterande privata alternativ till obligatorisk offentlig
verksamhet. Det skulle emellertid enligt uppfattning strida fondensvår mot
ursprungliga syfte lämna stöd till verksamhet drivs i vinstsyfte,att som
varför vi lagstiftning vill fondens användningsområdebegränsanu genom
till verksamhet bedrivs vinstintresse.utansom

Stöd till ofentlig verksamhet

därefter tillVad gäller stöd verksamhet bedrivs det allmännasom av
skiljer för närvarande frivillig och obligatorisk offentlig verksam-påman

frivillighet. Med offentlig verksamhet sådan verksamhet drivsavses som
inom för det offentliga iallmänna kompetens denorganetsramen
omfattning självtdet bestämmer och med obligatorisk offentlig verksamhet
sådan verksamhet det allmänna skyldigt tillhandahålla. dag fårär Iattsom
stöd inte lämnas för åtgärd, bekostande åligger och kommun.staten vars

Utredningen har erfarit det vid tolkningen vad åliggeratt statav som
och kommun bekosta uppkommer svårigheter bestämmanärmareatt att
omfattningen det allmännas bidragsbeviljande myndigheternaDeav ansvar.

tolka föreskriften förbudet innefattarpå så sätt inte utvecklingattsynes av
verksamhet eller försöksverksamhet inom det allmännas obligatoriska

vidareansvarsområde. Det har inte urskilja de beslutandegått att om
myndigheterna alltid det allmännas ansvarsområde skilt från mottagarnaser

fondmedlen. Stöd har lämnats till frivilligorganisationer ocht.ex.av



SOU 1992 120 83

ideella föreningar för projekt faller obligatoriskin under offentligsom
verksamhet, i den mån verksamheten innefattat utveckling frivilligaen av

ideella insatseroch i anslutning till denna.
enlighet med tidigare utredningar och vi förbudetI praxis börattanser

tolkas stöd inte får lämnas förså sådana åtgärder det enligt lagatt som
eller författning åligger eller kommuner bekosta. Enligt vårstaten att upp-
fattning saknar därviddet betydelse det offentliga sedan avgiftertar utom
för nyttjandet den tillhandahållna verksamheten. Vidare är vi denav av
uppfattningen nuvarande förbud oberoendemåste gälla denatt av om
formella sökanden offentligtär eller frivilligorganisation.ett organ en

beträffar stöd till offentligVad verksamhet krävs det enligt praxis att
det sig förnyelse-rör och utvecklingsprojekt.om

gäller tillNär det stöd utveckling obligatorisk offentlig verksamhetav
det enligtär vår mening tveksamt nuvarande praxis förenligär medom

arvsfondslagens förbud stöd till åtgärder det åligger ellermot statsom
kommun bekosta.att

Även vi tveksamma till lagligheten den praxisär utvecklatsom av som
beträffande projekt innebär förnyelse och utveckling verksamhetersom av
inom det obligatoriska ansvarsområdet vi nuvarande praxisanser
tilltalande. Tveklöst föreligger det behov utvecklingsinsatser ävenett av
inom allmännasdet obligatoriska ansvarsområde. Visserligen framhölls det
redan vid arvsfondslagens tillkomst det inte borde komma ifrågaatt att

stöd fonden lyfta del de ekonomiska förpliktelsergenom ur av en av som
enligt lag åvilade eller kommun, samhället har under de sextio årstat men

sedan fonden inrättadesgått förändringar.genomgått Staten,storasom
landstingen och kommunerna har helt eller delvis övertagit föransvaret
olika verksamheter tidigare fått stöd fonden. absolutGenom ettsom ur
förbud stöd till obligatorisk offentlig verksamhet skulle ocksåatt ettge av
arvsfondens främsta syften motverkas, nämligen stimulera tillatt
utveckling prövningoch idéer inom fondens verksamhetsområde.av nya

bör inteDet emellertid komma i fråga generellt möjlighet föröppnaatt en
det offentliga med stöd Allmänna arvsfonden utveckla verksamhetatt ur

det enligt lag skyldigt bedriva. jämkningsförslagär Ett sådantattsom
skulle strida tidigare gjorda uttalanden och vidare skulle arvsfonds-mot
medlen snabbt kunna i anspråk för det allmännas löpande verksamhet.tas

förslagVårt bygger på tanken i detta sammanhang jämställa allatt
offentlig verksamhet och begränsa möjligheten till fondenlämna stödatt ur

föreskriva det skall finnas särskilda förskäl stöd skall fåatt att attgenom
lämnas till offentlig verksamhet. Särskilda skäl kan stödetattvara

frivilligautvecklar och ideella insatser i anslutning till offentlig verksamhet
kommuneller i samverkan med ideell organisation vill förnyaatt en en

eller utveckla verksamhet kommunen normalt driveroavsetten om
verksamheten eller ej. Stöd kan då lämpligen beviljas det offentliga

och föreningenden ideella i samverkan. Ett särskilt skäl kanorganet annat
kommun i samverkan icke juridiskmed sammanslut-t.ex. attvara en en

ning eller eldsjäl vill utveckla verksamhet drivs det allmännaen som av
eller initiera verksamhet inom det allmännas ansvarsområde. Genomen ny
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förslagvårt öppnas möjlighet till utveckling och prövning idéeren av nya
inomäven det offentligas obligatoriska ansvarsområde. Genom att

jämställa all offentlig verksamhet försvinner också gränsdragningspro-
blemen vid tolkningen vad âr frivillig eller obligatorisk verksam-av som
het. Och införa krav särskilda skäl behöver inteatt ettgenom man
befara fonden generellt i anspråk för verksamheter åvilaratt dettas som
allmänna enligt lag. fårDet inte komma frågai det sker kost-t.ex. att en
nadsövervåltring från offentlig verksamhet till Allmänna arvsfonden.

stöd tillInte enskilda personer

Enligt praxis beviljas privatpersoner inte stöd fonden sig för privatur vare
bruk eller för viss verksamhet. Denna praxis bör lagtästas.nu

Vad gäller det fåtal enskilda i regi driver ideellpersoner som egen
verksamhet kan de hänvisas till möjligheten väcka intresse för sittatt
projekt hos antingen juridisk driver ideell verksamhet,en person, som
eller offentligt i sin kan söka medel arvsfonden.ett turorgan som ur

Konsekvens

Vårt förslag innebär fondmedlen kommer användas för ideella och,att att
i viss mån, offentliga insatser till förmån för barn, ungdomar och
handikappade. Medelsmottagama kommer även i fortsättningen att
domineras ideella föreningar och frivilligorganisationer. I förhållandeav
till dagens ändamålsbestämmelse innebär förslaget för den frivilliga
offentliga verksamhetens del begränsning det uppställsatten genom nu
krav på det skall finnas särskilda skäl. Vad gälleratt den obligatoriska
offentliga verksamheten innebär förslaget jämkning det gällandeen av nu
förbudet lämna stöd för åtgärder det åliggeratt och kommunstat attsom
bekosta. Lagförslaget innebär emellertid i huvudsak anpassning tillen
rådande utdelningspraxis.

Övrig3.6.4 utdelningspraxis

I utredningen har vi också övervägt och diskuterat övri utdelningspraxis.g
De utdelningsprinciper inte särskilt behandlas nedan har vi inte funnitsom
skäl ifrågasätta.att

En genomgång vad departementschefen uttalat i 1969 propositionårsav
anledning till följande kommentarer.ger oss

Departementschefen konstaterade bl.a. arvsfondsbidrag i princip inteatt
borde lämnas till sjukvårdsändamål och inte heller till andra former av
sluten vård. Eftersom utredningen föreslår jämkning förbudet atten av
lämna stöd till verksamhet det åligger det allmänna bekosta börattsom
stöd få lämnas till utveckling sådan verksamhet det finns särskildaav om
skäl.

Departementschefen vidareansåg det bara i undantagsfall borde utgåatt
medel fonden för ändamål kan finansieras med stöd från detur som
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allmänna i ordning. Detta uttalande har vunnit stöd i praxis.annan
Emellertid kan denna praxis ifrågasättas. För finansiera kostsammaatt
projekt denmåste sökande ofta söka stöd från håll.många Vidare drivs

ofta projekt i samverkan mellan olika organisationer och offentliganumera
detoch kan då svårt avgöra vad åsyftas med finansierasattorgan vara som

i ordning. finnsDet skäläven bidragen från det allmännaatt anta attannan
allmänt kommer minska i takt medrent och kommunernaatt fåratt staten

svårt finansiera den lagreglerade verksamheten.att Utredningen attanser
möjligheten få stöd från det allmänna i ordningatt i och för sig inteannan
bör hinderutgöra för sökande få kompletterande medel Allmännaatten ur
arvsfonden.

Enligt 1969 års proposition borde understöd till institutioner huvudsakli-
engångskaraktâr och syfta till täcka investeringar ochgen attvara av

liknande anordningskostnader. Det borde i princip undvikas fondmedelatt
bands för årligen återkommande bidrag till löpande kostnader för viss
verksamhet. Dock kunde sådana bidrag ibland påkallade för underattvara

kortare tid möjliggöra prövning hjälpforrn i önskvärden av en ny
omfattning. Rena driftsbidrag ñrutgår närvarande inte fonden. Skälur-

ändra denna praxis föreligger inte.att
Vad gäller bidrag till ungdomslokaler borde, enligt uttalanden i pro-

positionen, även i fortsättningen bidrag förenas med villkoret lokalenatt
skulle upplåtas också andraåt ideella organisationer i den dettamån kan
ske det inkräktarutan på den verksamheten.att Som tidigareegna
redovisats har detta uttalande lett till mycket fast praxis, det inteen som
föreligger skäl ändra.att

Departementschefen uttalade det borde krävas den får bidragatt att som
fonden till visst ändamål är bereddett göra ekonomisk insatsattur en egen

för ändamålet. Detta uttalande har följts i praxis. Inte heller i dettaupp
avseende finns anledning till ändring.

Departementschefen föreslog slutligen bidrag skulle kunna utgå tillatt
politiska organisationer. Utredningen i de fall de så kalladeattanser
idébuma organisationemas verksamhet fondens ändamål stödmotsvarar
alltjämt skall kunna utgå arvsfonden. Det är emellertid angelägetur att
fördelningen sker på sådant sätt det inte blir frågaett förtäcktatt ettom
stöd till regeringspartiemas politiska föreningar.egna

Vad gäller stöd till lokaler, handikappades rekreations- och fritidsan-
läggningar och båtar villkoras stödet bl.a. med återbetalningsskyldigheten

hela eller del stödet den verksamhet för vilket stödetav av om avsettvar
läggs ned eller väsentligen inskränks inom viss tidsperiod. För atten
kontrollera villkorets efterlevnad har länsstyrelserna ålagts vissen
tillsynsplikt vad gäller äganderätten till fast egendom. Utredningen har
erfarit det inte är praktiskt möjligtatt kontrollera nämnda villkoratt om
efterlevs. förenaAtt stöd med villkor, efterlevnad i realiteten intevars
kontrolleras och kontroll skulle mycket kostnadskrävande inteärvars vara
ändamålsenligt. Det får förutsättas när ansökan detprövas skeratt en en

bedömning den sökande och dennes möjlighet undernoggrann attav
överskådlig tid driva verksamheten vidare. Vi föreslår därför stödet inteatt
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generell lag-föreslår viföreskrifter. Däremotsådanavillkoras med en
förhållanden,vissaåterbetalningsskyldighet underreglering seav

avsnitt 5.4.
tilllämnasstöd börfråganvidare diskuteratUtredningen har om
förinternationellt utbytetillutomlandsstudieresor, verksamhet samt

äreller verksamhetenhandikappade.och Omungdomar att somseresan
förutsättning förnödvändigprojekt eller utgörnaturligt led i ettettett en

kraven påuppfyllerprojektet i övrigtgenomförande ochprojekts
vi stöd bör kunna utgå.förnyelseutveckling och attanser

Ungdoms-förslagtillsammanhang anknytavill i dettaVi ett av
ungdoms-internationellt199042kommittén dess betänkande SOUi om

tillutgåarvsfondsmedel borde kunnautbyte. föreslås att startaDär att
syfte stimulera utbytesprogramförsöksprojekt ipilot- ocheller samtatt

alla ungdomar.information tillmedförsöka förhitta vägar nåatt utnya
uppfattning.Vi delar denna

förslag.STUNS-kommitténsnågraVi vill här slutligen kommentera av
arvsfondsmedlen bör skefördelningenförslagVad dessangår att av

och ungdoms-målen för barn-nationellaförhållande till destrategiskt i
fyllaarvsfondsmedlenregeringen redan låterpolitiken kan konstateras att

regeringenungdomspolitikenfunktion i barn- och att numeragenomen
stöd fondeninriktningen påden kommande samt tar arvs-uranger

sker detHärigenomriktade satsningar.fondsmedel anspråk för särskilti
användningsområde.fondmedlens Attstyrningviss politisk ytter-aven

överensstämmastyrning kan inteligare till politiskvidga möjligheten anses
syfte.fondens ursprungligamed

särskildainomskall användasmedlengäller önskemåletVad attom
fondentill förslagmetodutveckling hänvisas vårtoch tillområden attom

Även detviverksamhet.utveckla vissskall till ändamålha attatt anser
bl.a.verksamhetoffentligmetodutveckling inomñnns behovstortett av

ochungdomarför barn,behandlingsinsatserdet gäller samhälletsnär
olikautvecklabehovetockså pekathandikappade. Vi har på attav

ochskolan, hälso-socialtjänsten,mellansamverkansmodeller t.ex.
uppfattningenVi delar ocksåfrivilligorganisationer.sjukvården attsamt

den ellerfonden börbeviljas stödför börutgångspunkten varaursomvem
fördelningsprin-till goda resultat uppnås. Dennade bäst kan bidra attsom

verksamhetsforrnersyfte skapamed fondenscip välstämmer överens att
verksamhets-samhälleligaförbättrar dedels kompletterar delssom

formerna.
bördetangelägenhetenvidare betonatSTUNS-kommittén har attav

vill bedrivastöd till ungdomsgrupperñnnas möjlighet snabbt ettatt somge
framvuxitflera rörelseraktivitet.form Den nämnerseriös somen av en

försocialtoch visar hurunder år ett ungaengagemangsomsenare
självför-och kännafår möjlighet växakan knytas till demänniskor attatt

personligheten;denverksamhetertroende olika egnasom passargenom
Kommitténoch Urkraft i Luleå.Rosteriet i LuleåFryshuset i Stockholm,

alltidinteoch verksamhetsbehovhar dettaockså framhållit att engagemang
förening.bildamed kravprojektansökan påför traditionell att enpassar en
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I delar vi framfördastort synpunkter och hänvisar till vad vinu
framfört beträffande stöd till offentlig verksamhet. Arvsfondsmedlen bör
inte förbehållna frivilligorganisationema och ideella föreningar.vara En
möjlighet för sammanslutningar inte bildat förening ellersom en annan
juridisk är intressera kommunaltatt för projektetett och låtaperson organ
kommunen formelltstå ansvarig arvsfonden. Vissa formellagentemotsom
krav måste nämligen uppfyllda för sökanden skall kunnaatt emotvara ta
medel och ikläda sig förpliktelser i samband med detta. Det är vidare
viktigt det ñnns formaliseratatt för redovisningett och genomför-ansvar
ande. Detta är våra förett stöd i fortsättningenävenargument börattav
kunna beviljas offentlig verksamhet.
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fondenstödfördelar4 Vem ur

för beslut stödnuvarande ordningenanalys denVår uromav
övergripande beslutanderät-slutsatsen denfonden har lett till attoss

kapitel föreslår vi detregeringen. dettabör ligga kvar hos I attten
Socialdepartementet,statlig myndighet underinrättas enen ny

medelsramar regeringen be-arvsfondsdelegation, inom desom
huvudsakligen beslutarregeringens riktlinjeroch enligtstämmer om

fonden.stöd ur

Inledning4.1

bedömninganalys ochUtredningen har haft i uppdrag bl.a. göraatt en en
delegeringeffekterna dende innehållsmässiga och administrativa avav

i detta sammanhang bör,hittills förekommit. direktiven framhållsI attsom
hosförvaltningsärendenbakgrund strävandena begränsa antaletmot attav

regeringen, möjligheterna delegera andraävenatt arvs-grupper av
fondsärenden myndighet Vårafrån regeringen till lämplig övervägas.

delegationsmyndighet i förslagöverväganden lämplig ettutmynnar omom
arvsfonds-inrättandet myndighet,till regeringen knuten heltav ny enen

dedelegation. till uppgift bl.a. inomArvsfondsdelegationen föreslås att
medelsramar stöd fonden.regeringen bestämmer besluta om ur

nuvarandeVi bakgrunden tillredogör i det följande för den historiska
hittillsordning Därefter redogörs för den delegeringavsnitt 4.2. som

ochförekommit avsnitt Erfarenheter delegeringen till Barn-4.3. av
följande avsnittet avsnitt 4.4.ungdomsdelegationen redovisas i det därpå

rörande bl.a.Avslutningsvis lämnar vi överväganden och förslagvåra
delegationsmyndighet avsnitt 4.5.lämplig

4.2 till den nuvarande ordningenBakgrund

bidragLagberedningen föreslog i sitt betänkande 1925 beslutår att urom
Kungl.arvsfonden skulle fattas nämnd bestående fem personer.av en av

deförordnaMajzt skulle förordna ordföranden medan riksdagen skulle
förordadeövriga ledamöterna. Lagrådet uppfattning och attvar av annan

fördelenskulle beviljas skål denunderstöd Konungen. Som attav angavs
behövdeskulle vinnas särskilda kostnader för dessa ärenden inteatt

beräknas. Lagrådet skälen departementschefenPå de angivna ansåg attav
fonden skulle beviljasunderstöd Konungen.ur av



90 SOU 1992 120

Forrnema för arvsfondsärendenas handläggning behandlades också i
samband med 1969 utvidgningårs fondens ändamålsbestämmelse. Iav
direktiven för utredningen ingick formerna för ärendenas handläggningatt
borde prövas och möjligheterna delegera beslutanderätten övervägas.att
Utredningen SOU 19672 ansåg borde behålla den nuvarandeatt man
ordningen det regeringenär beslutar bidrag arvsfondenatt som om ur men

regeringen i vissa ärenden borde möjlighet delegeraatt beslutanderät-att
till underlydande myndighet.ten

Departementschefen i denna frågaansåg prop. 196983 45 detatts
värdefullt bidragsgivningen i ligger i händerna påatt stort ettvar organ
har god överblick över hela det fält inom vilket bidrag kan komma isom

fråga och därigenom får möjlighet olika behovväga varandra ochatt mot
tillgängliga Detta talade för beslutanderätten skulle liggamot attresurser.

kvar hos Kungl. Majt. Det sagda uteslöt emellertid inte bidrags-att
givningen i vissa fall delegerades till underordnad myndighet. Han ansåg

möjlighet därtill borde införas. Enligt departementschefenatt borde
delegation kunna komma ifråga i vissa klart avgränsade ärenden,typer av
där fast praxis för bidragsgivningen har utbildats hos KungLMajzt. Hanen
delade slutligen Arvsfondsutredningens synpunkt i samband medatt
delegation borde de allmänna principerna för bidragsgivningen ochanges,
vidare borde vederbörande myndighet få bestämd ekonomisk atten ram
hålla sig inom.

lagutskottetFörsta bet. 1969 1LU37 gjorde inte särskiltnågot
uttalande och riksdagen beslutade i enlighet med utskottets hemställan
rskr. 1969238.

4.3 Delegering till olika myndigheter

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer beslutar stödom
Allmänna arvsfonden. Sedan 2 § arvsfondslagen ändrats efter 1960-ur

talets översyn kan regeringen delegera till myndighet besluta iattannan
frågor stöd Allmänna arvsfonden. Under och budgetårenvart ettom ur av
198788 och 198889 anvisades Bam- och ungdomsdelegationen 30
miljoner kronor Allmänna arvsfonden för stöd till fostran ungdomur av
åldrarna 7-25 år. Fr.o.m. budgetåret 198990 har enligt beslut av
regeringen årligen 25 de medel Allmänna arvsfondenprocent av ur som
är disponibla för utdelning för främja uppfostranreserverats att av
ungdom.

Enligt departementsförordningen 19821177 Civildeparte-ansvarar
från och med den januari1mentet 1992 19912008 ñr förvaltnings-

ärenden rörande understöd Allmänna arvsfonden för främjandeur av
fostran ungdomar och Socialdepartementet för övriga ärenden rörandeav
Allmänna arvsfonden.

Regeringen beslöt den 5 1992 förordning 1992105mars en ny om
Barn- och ungdomsdelegationen, vilken trädde i kraft den april1 1992.
Delegationen skall i fortsättningenäven fördela stöd arvsfonden tillur
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till regeringenungdom, den ska lämnafrämjande fostran överav menav
delegatio-principiell betydelse och närfatta beslut i ärenden äratt som av

med kronor. Enligtbör lämnas än 200 000stödi ärendetatt mernen anser
ordföranden,ungdomsdelegationen överlåta åt någonfår och åt3 § Barn-
delegationensledamöter på vägnarledamot eller åt atten grupp avannan

arvsfondsfrågor.pröva
ungdomsdelegatio-fasta delegation till ochnämnda Barn-Utöver nu

beslutande-regeringens särskilt riktade satsningarhar i samband mednen
fick exempelvisstatlig myndighet. Sålundadelegerats tillrätten även annan

tioregeringens uppdrag fördelaUngdomsråd i juniStatens 1991 att
träffpunkter förtill projekt syftar till skapamiljoner kronor attsom

uppdragungdomsråd fått regeringensungdomar. Dessutom har Statens att
s.k.föreningslivet till detfördela stöd till utvecklingsarbete inom samt

handikappråd fått medel fördemokratiprojektet. Vidare har Statens att
handikappade.stödja projekt utvecklar fritidsverksamhet förkunna som

utvecklastödja projekt med syfteSocialstyrelsen har fått medel attatt
förför sysselsättning för handikappade ochmodeller arbete och att

Medel harutveckla stöd till anhöriga till handikappade ävenpersoner.
datateknikför utveckla bl.a.ställts till Handikappinstitutet förfogande att

självständighet och oberoende.kan öka handikappade personerssom

ochErfarenheter delegeringen till4.4 Barn-av

ungdomsdelegationen

delegeringen beslutanderätten harVid den hittillsvarandevår översyn avav
i samband med beslutvi till börja med kunnat konstatera regeringenattatt

bidragsgivningen. Vidaredelegation de allmänna principerna förangettom
hålla sighar delegationsmyndigheten haft bestämd ekonomisk attramen

policybetonadeinom. haft till följd regeringen haft kvar deDetta har att
samhällspolitiska medan detaljregleringen flyttatsoch ställningstagandena

till underlydande myndighet.en
till och ungdoms-Särskilt intresse har vi den delegering Barn-ägnat

första beslutade 1987.delegationen regeringen vårengångensom om
delegering intar särställning, bl.a. eftersom den inte ärDenna en

hafttid. stället har denförknippad med specialsatsning under viss Ien en
ändamålsområdekaraktären tills vidare-delegering inom ett stortav en

fostrandirekt anknyter till arvsfondslagen, nämligen till främjaatt avsom
ungdom.

beslut stödoch ungdomsdelegationens mandat avseendeBarn- urom
denarvsfonden har ändrats under Under de första bestodåren. åren

beloppsmässiga begränsningen enbart total ekonomisk ram,av en
inledningsvis formulerad viss miljoner kronor år30som en summa per

25och viss fondens utdelningsbara medelandelsenare som en av
redogjort för,Under har mandatet, vi tidigareprocent. våren 1992 som

dock begränsats införts för iövre 200 000 kronorgränsattgenom en
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princip varje enskilt beslut. I samband med detta har regeringens
delegering till Bam- och ungdomsdelegationen återgått till begränsasatt av

viss 15 miljoner kronor för löpande ansökningar underen summa
budgetåret 199192.

Den främsta anledningen till relativt låg ekonomisk underen ram
budgetåret 199192 vilketär, framgår den tidigare redovisningen underav
avsnitt 2.2, antal specialsatsningar inomett området fostranstort av
ungdom. Dessa har i flera fall bedömts bättre med den kompetenspassa

finns på håll och har därmed delegerats till myndighet,annatsom arman
främst Statens ungdomsråd.

Delegeringen till Barn- och ungdomsdelegationen innebar att ett
befintligt med statsråd ordförande och sekretariatett ettorgan, som som
sedan tidigare fanns inom regeringskansliet, kom användas tillatt en
uppgift det ursprungligen inte för. Den uppgiften skildeavsettsom var nya
sig markant från delegationens ursprungliga uppgift, utgöra tillatt ett
regeringen rådgivande En övervägande fördel ansågs dockorgan. vara
möjligheten utnyttja regeringskansliets kompetens ochatt personella

vid beredningen ärenden.resurser av
Inledningsvis fattade Barn- och ungdomsdelegationen kollektivt beslut
stöd arvsfonden. I takt med antalet ansökningar ökade, överlåtsattom ur

denna uppgift till delegationens ordförande. föregicksDetta attav
regeringen under 1987 beslutade förordning 1987324sommaren om en

Barn- och ungdomsdelegationen, i vilken denna möjlighetom angavs.
Därefter har Bam- och ungdomsdelegationen kollektiv främstsom

den huvudsakliga inriktningen vad fördelningenangett stödet.avser av
Således beslutade delegationen tidigt särskild prioritet åt projektatt ge som
främjar jämlikhet, jämställdhet och demokrati bland ungdomar.

Den första förordningen har förordningen 1992105ersattssenare av
Barn- och ungdomsdelegationen, vilken delegationen möjlighetom attger

överlåta ordföranden, åt ledamot eller åt ledamöterannan en grupp av
delegationens vägnar beslutaatt stöd arvsfonden. Bakgrunden tillom ur

denna förändring främst det, bl.a. efter granskningen riksdagensattvar av
konstitutionsutskott, inte lämpligtansågs låta statsråd beslutaatt ett om
stöd fonden, även detta skedde i egenskap ordförande i Barn-ur om av
och ungdomsdelegationen.

Den förordningen har inneburit prövningen överlåtits dels tillattnya
delegationens vice ordförande och dels till särskild inomen grupp
delegationen. Den beslutsformen har hittills till fördelaanvänts attsenare
stöd inom för specialsatsning främlingsfientlighet blandmotramen en
ungdomar.

Administrativt har delegeringen till Barn- och ungdomsdelegationen
irmeburit vissa förändringar jämfört med beslut fattats regeringen.om av
Barn- och ungdomsdelegationen har bl.a. byggt ett eget separatupp
diariesystem data, vilketpå möjlighet till större flexibilitet ochger en
användbarhet än det hittills finns inom regeringskansliet isystem som
övrigt. Detta har bl.a. Ökat möjligheten snabbt fram relevant statistikatt ta
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och viss övrig information såväl aktuella tidigare arvsfondsären-om som
den.

Genom resursförstärkning har delegationens sekretariat under tiden en
kunnat anslå något till uppföljning tidigare beviljade stöd.mer resurser av
Således har arbete kunnat ägnas åt följa redovisningarattmer upp av
beviljat stöd. Dessutom har delegationen producerat antal katalogerett
över genomförda projekt, i syfte sprida erfarenheter och klmskaper.att

Enligt bedömningvår framstår den nuvarande ärendefördelningen
mellan regeringen och Barn- och ungdomsdelegationen i huvudsak som
logisk och ändamålsenlig. Erfarenheterna från Bam- och ungdoms-
delegationen visar det går sköta handläggningenatt iatt separaten
organisation, ändå behålla närheten till regeringskansliet. Denmen

organisationen har bl.a.separata gjort det möjligt utvecklaatt ett mer
användbart diariesystem skapa flexibla beslutstillfällen.samt Närhetenmer
till regeringen har bl.a. gjort det möjligt utnyttja den kompetens ochatt
kapacitet finns i regeringskansliet. Därmed torde avsevärda rationa-som
liseringsvinster ha jämförtuppstått med inrättat helt friståendeom man en
myndighet.

Erfarenheterna visar vidare det är angeläget med tydligatt rollfördel-en
ning mellan regeringen och beslutsorganet. Detta gäller såväl arbetsledning
och handläggning beslutsfattandet i sig. Genom erfarenheterna frånsom
Barn- och ungdomsdelegationen finns det i dag goda förutsättningar att
klara detta. Former och beslutsmandat måste regleras förordninggenom en
och eventuellt andra regeringsbeslut. Motsvarande gäller vid delegering
från regeringenbeslutsorganet till myndighet.arman

4.5 Våra överväganden och förslag

En uppgift för utredningen har varit, bakgrund strävandenaatt mot attav
begränsa antalet förvaltningsärenden hos regeringen, överväga om
ytterligare arvsfondsärenden kan delegeras från regeringen tillgrupper av

lämplig myndighet. Innan vi ingår denpå frågan vill viannan kort
redogöra för den kritik och de alternativ till denmot nuvarande ordningen

i olika sammanhang framförts.som

Kritik nuvarande ordningmot

I riksdagsmotioner och från kommunalt håll har tankar förts fram attom
decentralisera förvaltning och utdelning Allmänna arvsfonden tillav ur
arvlåtarens hemvistkommun. Arvsfonden skulle enligt förslagen vara
organiserad så kvarlâtenskapen frånatt inom viss kommunpersoner en
skulle inom den avlidnes hemortskommunstanna för utdelning där. Enligt
några riksdagsmotionärers mening skulle sådan decentraliseringen av
utdelningsförfarandet till fördel och kunna garantier för medlenvara attge
kommer till ändamålsenlig användning samtidigt det kundeen som

till lokala initiativuppmuntra och stimulans till lokala föreningarsge
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tillfallerkvarlåtenskapframhållits denocksåhararbete. Det att som
kanske i helamänniskorfrån äldreoftast härrörAllmänna arvsfonden som

samhörighet medbygd och känti vissvarit verksammasitt liv bott och
riktigaredärför skulle kännasarvlâtarendet förden. har hävdatsDet att

dengodobygd till änderasegendomen kommerefterlämnadeden omom
och delasi Stockholmförvaltascentral fondtillfaller ut avsomen

regeringen.
misteskulle gådecentralisering talarsådanMot att ommanen

fondförvaltningeffektivordningen. Ennuvarandefördelarna med den
ochi kommunernaoregelbundetskulle flyta inArvsmedlenskulle förloras.

medbefolkningssammansättningenberoendemedlen bli påtilldelningen av
skulleDecentraliseringenföljd.medelstilldelningmycket ojämn somen
olikatill kommunernaserforderlig hänsyn inte kanockså innebära tasatt

tillgodosemöjlighetsaknasskulle vidarearvsfondsmedel. Detbehov attav
decentrali-i dess helhet. Enför landetangelägnabehov bedöms varasom

prövningenvidoenhetlighetinte önskvärdmedföraskullesering även en
vidare avsevärtskulleuppdelning fondmedlenbidragsärendena. En avav

tillfallakan kommabeloppbetydelse eftersom defondens attminska som
utnyttjas påalltför för kunnablir småi allmänhet ettkommunerna att

iunderlåtenhetarvlåtarensDärtill kommereffektivt testamentesätt. attatt
fördetuppfattningentalavilja lika väl kanförordna sin attmotytterstaom

hemorts-kvarlâtenskapen komriktigareskulle kännasarvlåtaren att
kommunen tillgodo.

tolkningregeringensvidareRiksdagsmotionärer har ansett att av
ochallt friareblivitändamålsbestämmelse med årenarvsfondensAllmänna

medel behöverarvsfondensutnyttjandet Allmännakontrollen överatt av
skall delasfondenstöddärför väcktsFörslag har utskärpas. att avurom

loppförankring. Under årensparlamentariskmedoberoende styrelseen
skulle delarådriksdagenhar motionerats utdet även utsettatt ett avom

råd ellerframförts ärarvsfonden. De skälAllmännastöd ettatt ensomur
ochbelysningvidareansökningarnastyrelse skulle kunnasärskild enenge

fondmedlensansökningarna såtolkning attsamvetsgrann avmera
ändamål.fondensskulleanvändningsområde bättre motsvara

beslutsfattandetriskenbeslutsordningar talarredovisadeMot attnu
handlägg-också befaraskanbyråkratiskt. Detbli ochskulle atttungrott

svårtskulle detVidarearvsfondsärendena förlängs.för attningstiden vara
kunskaps-bredadetbeslutsordningen åstadkommamed den föreslagna

erbjuder. Denregeringskanslietinomhandläggningunderlag som en
ochregeringskanslietmellanpågående dialogenoch ständigtbetydelsefulla

kontroll överförlorad. Denskulle gåsamhällssektorerberörda arvs-
regeringens årligaefterlysts uppnåsfondsmedlens fördelning genomsom

medelsfördelning medarvsfondensAllmännaredovisning till riksdagen av
arvsfonden.för stödinriktningenden kommandeangivande urav

fristående,regeringenfrånalternativ inrättaärYtterligare attett en ny,
arvsfondsärenden. Genomuppgift handläggamed attstatlig myndighet att

kritikenregeringen kanfrikopplas från motarvsfondsärendena så sätt
föreningarpolitiskaregeringspartiemasgynnanderegeringen för egnaav
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undanröjas. En centralisering bidragsgivningen medför organisatoriskaav
fördelar enhetlig bedömning arvsfondsårendena.samt en av

Mot inrättandet statlig myndighet talar emellertid de betydandeav en ny
kostnader förenadeär med bygga organisation.att Detsom upp en ny
finns vidare risk handläggningsförfarandetatt även hos sådanen en
myndighet blir onödigt byråkratiskt. Därtill kommer initialt gåratt man
miste under årtionden utvecklad kompetens, tidom en tar attsom
återuppbygga. Vidare tillkommer tidigare redovisade argument som
kimskapsunderlaget för beslut i regeringskansliet och därmed sammanhän-
gande samhällsdialog.

Vi vill avslutningsvis, närmare kommentera detsamma,utan att nämna
ytterligare alternativ inrättandetett från helt friståendeett statenav-
rättssubjekt.

Den övergripande beslutanderätten liggabör kvar hos regeringen

Genom centralisering beslutsfattandet hos regeringen flerauppnåsen av
fördelar. Regeringen överblickar hela det fält inom vilket stöd ur
arvsfonden kan komma i fråga och har därigenom reell möjlighet atten
väga olika behov varandra och tillgängligamot Genommot resurser.
centraliseringen möjlighet till upprätthålla enhetlig prövningattges en av
ärendena och jämn fördelning betydande medel. Regeringen kan viden av
behov snabbt och enkelt få kompletterande sakkunskap. Utredningen har
förstått sökandena detatt fördel kunna bidra tillstor attanser attvara en

regeringen i aktuella samhälls- och utvecklingsfrågor.engagera Arvs-
fondsärendena fyller viktig funktion kontakt- och informations-en som en
kanal.

Det har emellertid länge varit strävan befria regeringen frånatten
löpande ärenden så statsråden och departementen fåratt bättre tid för
större och övergripande frågor. Redan i propositionen prop. 196565 om
statsdepartementens organisation uttalade föredraganden detattm.m. var
angeläget befria departementen frånatt mängd ärenden löpandestoren av

departementens uppgiftnatur samt att värdera och bedömaattvar
utredningsmaterial, samordna och planera regeringens politik och utforma

Ävende viktigaste riktlinjerna. riksdagen underströk vikten delegeringav
och decentralisering bet. 1965SU105, rskr. 1965295.

Enligt regeringsformen skall i princip alla regeringsärenden avgöras av
regeringen kollektiv. I motiveringen till denna regel anfördesom
departementschefen i grundlagspropositionen prop. 197390 184 atts. en
sådan regel förutsatte regeringens arbete kunde begränsasatt till sådana
angelägenheter typiskt kräver ställningstagande från regeringsorga-ettsom

och det angelägetnet arbetsmängdenatt i regeringenatt ytterligarevar
reduceras decentralisering ärendegrupper.genom av

Enligt riktlinjerna i propositionen prop. 198384 120 regeringensom
befattning med besvärsärenden, vilka godkändes riksdagen bet.av
198384KU23, rskr. l98384250, skall reglerna rätt överklagaattom
ärenden till regeringen över systematiskt. Regeringen skall i möjligasteses



1992 120SOU96

frånställningstagandeinte kräverärendenbefrias frånmån ettsom
regeringen iUtgångspunkten ärpolitisktregeringen attett organ.som

det behövsnärprövningsinstans änallmänhet inte bör annat envara
praxis.politisk styrning av

uppmärksam-motivuttalanden fästanämndavill bakgrundVi mot av nu
karaktär än mångai sig heltarvsfondsärendena ärheten att annanav en

prövningförs tillbesvärförvaltningsärenden i dagde uppgenomsomav
förvalt-överprövningfrågasåledes inte någonregeringen. Det är avomav

ifond tillkommenfördelning medelningsärenden ettutan enav urom en
tillhänsynändamål. Medför särskilt angivetsärskilt syfte och att
fondenför stödinriktningenkommanderegeringen årligen den uranger
medlenfördelningsker detsärskilda satsningaroch fattar beslut avenom

iangelägetframstårbedömning vadutifrån ettmestsom somen av
viss delkommit tillsamhällsperspektiv. Fonden har pá så sättallmänt att

handikappolitiken.ungdoms- ochfylla funktion i barn-,en
övergripandeför denuppfattningskäl talar enligt vårStarka att

regeringen.hosfonden alltjämt bör ligga kvarstödbeslutanderätten urom
intetypisktde arvsfondsärendenbeslutanderätten iEmellertid bör settsom

tillsida delegerasställningstagande från regeringenskräver ett annan
myndighet.

lämpliga delegeraarvsfondsärendenGrupper är attsomav

följerungdom och sådanarörande fostranArvsfondsärenden avsomav
visat sigerfarenhetsmässigtsatsningar harregeringens särskilda vara

utredningengäller andra ärendegrupperdelegera. Vadlämpliga att anser
ärenden inomellerutvecklats fast praxisdetaljärenden där detallaatt en

kommandesamband med densärskilt iområden regeringen angettsom
delegera. Endast över-i princip lämpligainriktningen för stödet är att

beslutbetydelse ochprincipiellgripande policyärenden, ärenden omav
Vi ställerhos regeringen.viss nivå bör ligga kvarstöd med belopp över

arvsfondsärendendelegeratill regelmässigtemellertid tveksamma attoss
till flera olika myndigheter.

delegationsmyndigheterLämpliga

harmyndigheterde statligaflertaletfinns skälDet antaatt att somav
lämpliga påverksamhetsområde ärsakkunskap inom fondenssärskild att

särskiltförarvsfondsmedel inomregeringen fördelauppdrag enramenav
föreskriver. Fleraregeringenenligt de anvisningarriktad satsning och

ochekonomiskatorde med tillskottstatliga myndighetersådana av
detaljären-regeringen handläggningenavlastapersonella kunna avresurser

preciserade förslaginte beredda lämnaVi emellertidden. är att nu mera
statligadeneftersom rad frågormyndigheter,lämpliga omen

olikabereds inomhandikapparbetetungdoms- ochorganisationen barn-,av
departement.
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Ansökningar vid sidan specialsatsningar bör beredasav
samlat

Utifrån utredningens samlade erfarenheter har vi den uppfattningen detatt
olämpligt stadigvarandeår delegera beslutanderätten till flera olikaatt

myndigheter. Skälen för detta flera.är
En sådan decentralisering skulle innebära uppsplittring och i följden

ickehärav önskvärd oenhetlighet vid prövningen arvsfondsärenden.en av
Kontrollen sökanden tidigare beviljats medel för projektav om samma
skulle därmed också försvåras.avsevärt Vidare skulle möjligheten vägaatt
olika behov minskasvarandra liksom möjligheten prioritera mellanmot att
olika behov. Initialt skulle också räkna med förlängningman en av
handläggningstiden. En uppdelning arvsfondsmedlen vidareskulleav

minska fondensavsevärt betydelse. totala kostnaden förDen medlens
fördelning skulle öka. Möjligheten till uppföljning och erfarenhetsspridnin g
skulle också försvåras. Därtill kommer svårigheten för sökandena att veta
till vilken myndighet ansökan skall sändas. beslutandemyndighetenOm
inte, ochBarn- Ungdomsdelegationen, knuten tillär regeringen gårsom

vidare miste den i sammanhanget betydelsefulla dialogen mellanman om
regeringskansliet och berörda samhällssektorer.

Delegationen beslutanderätten fungerar för tillfredsstäl-närvarandeav
lande ungdomssidan.på Någon motsvarighet finns däremot inte på barn-
och handikappomrâdet. Vi har kommit fram till det inte lämpligtäratt att
delegera allmän beslutsrätt till myndigheter helt fristående fränären som
regeringen. Eftersom Bam- och ungdomsdelegationen endast besitter
kompetens inom del fondens användningsområde det inte hellerären av
möjligt delegera samtliga arvsfondsärenden till den. finns såledesDetatt
i dag inte lämplig delegationsmyndighetnågon inom regeringskansliet. Den
möjlighet då kvarstår inom regeringskansliet bildaär attsom en ny
myndighet med huvudsaklig uppgift ñrdela arvsfonden.stödatt ur

En arvsfondsdelegation

Vi föreslår samtliga arvsfondsärenden, med undantag för övergripandeatt
policyärenden, delegeras till myndighet knuten till regeringen,en en
arvsfondsdelegation. Härigenom bibehålls möjligheten till snabbt ochatt
lätt kompletterande sakkunskap. Vidare kvarstår både möjligheten för

allmän dialog mellan regeringskansliet och berörda samhällssektorer ien
samhälls- och utvecklingsfrågor liksom för kontakt- och infomiations-en
kanal mellan dem.

Arvsfondsdelegationen föreslås ha till huvudsaklig uppgift fördelaatt
medel Allmänna arvsfonden, följa de projekt beviljats stödur upp som

informera allmänheten arvsfondens ändamål fondmedlensochsamt om
användningsområde. Den modell byggts inom Civildepartementetsom upp
med Barn- och ungdomsdelegationen handläggare rutinärendensom av
inom viss ekonomisk och efter regeringens riktlinjer fungeraren ram
tillfredsställande fåroch förebild för delegationsförfarande.ettses som en
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Vidare bör myndighetens organisation i förordningregleras särskilden
med instruktion för Arvsfondsdelegationen. frånVi har emellertid avstått

utarbeta förslag till sådan förordning. Arbetet därmed bör anståatt ett en
till dess regeringen tagit närmare ställning till hur den föreslagnaav oss
arvsfondsdelegationen organiseras.skall

Ansökningar stöd arvsfonden bör enligt förslag såledesvårtom ur
ställas till Arvsfondsdelegationen, inom viss ekonomisk isom en ram
fortsättningen skall handlägga ärenden stöd fonden. Beslut i ärendenom ur

principiell betydelse eller vikt bör överlämnas tillstörreav armars av
regeringen liksom stöd skall lämnas med belopp,när än visstettmer
förslagsvis kronor.300 000

arvsfondsdelegationEn skulle medföra organisatoriska fördelar och en
önskvärd enhetlighet vid prövningen arvsfondsärendena. Bidrags-av
givningen skulle, liksom ligga hos har god Överblickettnu, organ som
över hela det fält inom vilket stöd kan komma i fråga samtidigt som
regeringens förvaltningsärenden skulle begränsas avsevärt. Vidare kvarstår
centraliseringens alla fördelar.

Regeringen bör årligen besluta bestämd ekonomisk samtom en ram om
de allmänna principerna för bidragsgivningen. Härigenom behåller
regeringen de policybetonade ställningstagandena.

Vårt förslag bygger, tankennämnts, på de ärenden ärattsom som av
principiell betydelse eller stöd med skallrör än visst beloppettmer
överlämnas till regeringen för beslut. Till regeringen överlämnade ärenden
bör, liksom beredas inom respektive fackdepartement.nu,

Organisatoriska ekonomiskaoch överväganden

Arvsfondsdelegationen bör enligt förslag regeringenvårt till knutenvara en
statlig myndighet. Delegationen bör organisatoriskt undersortera
Socialdepartementet. Som tidigare bör arvsfondsdelegationensnämnts,
uppgifter fastställas särskild förordning med instruktion förgenom en
delegationen. Delegationen bör kollektivt behandla vissa gemensamma
frågor och principer utveckling praxis, infomiations-såsom ochav
uppföljningsinsatser interna rutiner.samt

Delegationens beslut stöd fonden bör däremot fattas sektorsvis.om ur
Därför bör särskilda beslutsenheter för målgruppema barn, ungdom och
handikappade inrättas inom delegationen. Besluten bör inom dessa
beslutsenheter fattas kollektivt. På detta möjliggörs korta hand-sätt
läggningstider och beslutstillfällen.täta

Vi föreslår statssekreterare eller expeditionschef ingå iböratt en en
delegationen dess ordñrande. delegationenI bör vidare ingåsom
ledamöter med hög sakkompetens inom barn-, ungdoms- och handikapp-
området.

Förslaget låta arvsfondsdelegation över vissa uppgifter frånatt taen
Socialdepartementet, Civildepartementet och ochBam- ungdornsdelegatio-

bör medföra effektivitetsvinster. Delegationens personalbehov kannen
emellertid beräknas bli detsamma i dag, dvs. årsarbetskrafter,åttasom
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vi för information och uppföljning bör ökas.eftersom insatsernaattanser
innebär detta arvsfondsdelegationen kan finansieras inomSammantaget att

ñr befintliga i dag används förDe attramen resurser. resurser som
bereda arvsfondsärenden inom regeringskansliet bör också i fortsättningen
användas för ändamål.detta

Regeringens utdelningskostnader har sedan fondens tillkomst belastat
bibehålls,statsbudgeten. Vi det naturligt nuvarande ordningattanser

särskilt fördelningen medlen i fortsättningen kommer liggaäven attsom av
i anknytning till regeringen.nära
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5 Handläggningen arvsfondsären-av

den

detta kapitelI föreslår vi ansökningsñrfarandet och skyldighetenatt
redovisa hur medlen använts lagregleras. Vidare föreslår viatt att

erhållna arvsfondsmedel under vissa förhållanden skall betalas
tillbaka. Om det finns särskilda skäl skall dock återbetalnings-
skyldigheten helt eller delvis få efterskänkas. Frågan återbe-om
talning skall prövas regeringen eller den myndighetav som
regeringen bestämmer.

l Ansökningsförfarandet

I dag ñnns det inte bestämmelsernågra själva ansökningsförfarandet.om
Under haråren dock vissa rutiner utarbetats och blanketter tryckts förupp

underlätta såväl för sökandena, handläggare arvsfondsärenden.att som av
Det nuvarande förfarandet emellertidär otillfredsställande. Ansökningama

oftaär inte kompletta och handläggarna arvsfondsärenden har dagligenav
telefonkontakt med presumtiva sökanden och sökanden vill hjälphasom
med fylla i sin ansökan. Telefonñrfrågan eller vilka kanatt om vem som
få stöd fonden förekommer också.ur

Utredningen föreslår det i arvsfondslagen förs in allmänna be-att
stämmelser vad ansökan skall innehålla medan det i särskildom en en
arvsfondsförordning detaljerade bestämmelser vad ansökanges mera om en

stöd bör innehålla. Därvid bör behovet information för attom av
underlätta utvärdering beaktas.

ansökanEn stöd fonden bör liksom göras skriftligen hos denom ur nu
myndighet regeringen bestämmer. dag skallI ansökningar rör stödsom ur
fonden för främjande fostran ungdom in till ochBarn- ungdoms-av av ges
delegationen, medan övriga ansökningar stöd skall in till Socialde-om ges

Enligt förslagvårt skall alla ansökningar in tillpartementet. Arvs-ges
fondsdelegationen. ansökanEn skall innehålla de uppgifter förbehövssom

bedöma sökandens tillrätt stöd fonden. Vilkaatt särskilda uppgifterur
behövs bör däremot inte regleras i lag i arvsfondsförordning.utansom en

Ansökan skall också egenhändigt undertecknad sökanden ellervara av
dennes ombud.

Om ansökan inte uppfyller föreskrifterna bör den sökande fåen en
möjlighet komplettera denna. Om sökanden inte följer sådanatt en
anmaning föreslår vi ansökan får i befintligtavgöras skick.att
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5.2 Ansökningstid

ordning.kronologisk DennaI dag ärendena huvudsakligen iavgörs
diskuteratföga ändamålsenlig. Vi har därförordning kan tyckas omvara

det bestämda ansökningstider och beslutandetider, såborde införas t.ex.
månads prövasansökningar kommer in före april utgång senastatt som

den ansökningar före september månads prövassista juli och utgång senast
i fallden särskilt brådskande ansökningar borde det såsista november. För
sådantfinnas Fördelen medmöjlighet till förtida prövning. etten

för de olikaförfarande skulle verklig möjlighet vågaattattvara gavs
ochföreligger.ansökningarna varandra och de behov Barn-mot som

prövade sådantungdomsdelegationen under hösten 1992våren ett-
ansökningsförfarande.

skall ställas denmed fasta ansöknings- och beslutstiderMot ett system
Företrädare förerfarenhet beslut stöd fattas snabbt.visar böratt omsom

frivilligorganisationema haroch handläggarna inom departementen
leder tillunderstrukit det i det längsta bör undvikas regleratt som en

viföreslårbyråkratisk och långsam handläggning. bakgrund häravMot att
ansöknings-får särskildaArvsfondsdelegationen själv fråganöverväga om

tider.

5.3 Redovisning för medlenhur använts

arvsfonds-olikaDet givetvis önskvärt de erfarenheter görs iär att som
och förbättraprojekt redovisas erfarenheterna kan tillså att tas vara

situationen vidareför barn, ungdomar och handikappade. Det är ur
kontrollsynpunkt viktigt arvsfonden bekräftat det projektkan fåatt att som

byggdes elleransökan stöd verkligen genomfördes, anläggningenavsågom
informationsinsatsen fullföljdes.

skallinom viss tiddag föreskrivs i beslutet stöd sökandenI attom
lämna veder-redogörelse för verksamhetenprojektet ocheller ett aven
börande kostnaderna förrevisorer bestyrkt räkenskapssammandrag rörande

stödTill fogas anvisningar angående redovisningändamålet. beslutet av ur
arvsfonden anvisningarna framgår följande.Avm.m.

stöd in det datumRedovisning erhållet lämnasmåste senast somav
Är Redovisningi beslutet. detta inte möjligt skall anstånd begäras.anges

skall fallalltid räkenskapssammandrag och i förekommandebestå ett avav
deför projektet. Räkenskapssammandraget skall utvisaredogörelseen

faktiska följa denkostnaderna för ändamålet och skall i stort sett upp-
delning skalli angivits i ansökan. Räkenskapssammandragetposter som

skallbestyrkt vederbörande revisorer. Redogörelsen för projektetvara av
beskriva hur projektet eller verksamheten genomfördes.

flerårsprojekt gäller i och i högstFör medel beviljas för år tagetatt ett
för ansökan skallår. Ny ansökan måste nästföljande Dennagöras år.tre
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innehålla lägesrapport med i förekommande fall bestyrkt räkenskaps-etten
försammandrag och plan det fortsatta projektet med kostnadskalkyl.en en

Anvisningama upplysningavslutas med redovisningenatten om
kommer ha betydelse för bedömningen kommande ansökningar hosatt av
arvsfonden förbrukade medel skall betalas tillbaka till Kammar-samt att
kollegiet.

Utredningen föreslår redovisaskyldighetenatt att mottagna arvs-
fondsmedel lagregleras. Det viktigt det sker kontroll hurår att en av
medlen använts. Vidare det förutsättning för det ska kunna skeär atten

uppföljning projekt beviljats stöd och erfarenhetsspridningen av som en
de resultat fonden får del projektensuppnåtts resultat. Denattav som av

tagit stöd fonden därför inom viss tid skriftligen redovisaböremotsom ur
hur medlen det fall fullgöra sinanvänts. För stödet vägrarmottagaren av
redovisningsskyldighet bör denne kunna åläggas betala tillbaka erhålletatt
stöd. redovisning inteOm kommer in bör stödet delges ettmottagaren av
föreläggande föreläggande skallin sådan. sådantEttattom ge en
naturligtvis innehålla upplysning verkan det inte följs.attaven om

Kravet på redovisningen kan skifta med verksamhetens karaktär och
omfattning. Därför bör regeringen eller den myndighet regeringen
bestämmer få meddela skallnärmare föreskrifter vad redovisningom en
innehålla.

Redovisning till riksdagen

enlighetI med riksdagens beslut skall regeringen regelbundet till riksdagen
lämna samlad redovisning för hur Allmänna arvsfondens medelen
fördelats under det budgetåret 198990SoU3, rskr.gångna bet.
198990 redovisning bör enligt Socialutskottet bet.14. En 199192
SoUl3 innehålla såväl analytisk redogörelse för medelstilldelningenen

detaljerad sammanställning beviljade ansökningar. Vidare böröversom en
den kommande inriktningen redovisas.stödet också tidigareSomav

har redovisningar ochnämnts avseende budgetåren 198889, 198990
lämnats till riksdagen.199091

föreslår regeringens redovisningsskyldighet lagregleras.Vi Där-att
igenom får allmänheten upplysning den kan information omen om var
hur arvsfondens medel använts.

Återbetalningsskyldighet5.4

tidigare sigSom nämnts åtar medelsmottagare i samband med denneatten
lyfter beviljade medel under vissa omständigheter tillbakabetalaatt
arvsfondsmedlen. återbetalningsskyldighetenDet sätt på vilket i dag är
konstruerad har många brister. Vi föreslår därför återbetalningsskyldig-att
heten lagregleras. Medel inte förbrukas inom föreskriven tid eller försom

Återbetalningdet ändamål med ansökan bör betalas tillbaka.avsettssom
bör också ske uppfyllt syftet denstödet inte medmottagarenom av
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ioriktiga uppgifter sinbeviljats för. lämnatverksamhet stödet Om någon
lämnats felaktigtförorsakat medel fondenansökan eller sättpå annat att ur

vidareskäligen bort inse detta börmed för högt belopp och haneller
bör denför mycket.återbetalning ske vad betalats Dessutomutsomav

komma med redovisning stödetföljer föreläggande ininte attett avsom
betala tillbaka erhållet stöd.

heltfinns särskilda skäl kunnaåterbetalningsskyldighet bör detEn om
delvis efterskänkas.eller

regeringen eller denåterbetalning bör liksom prövasFrågan nu avom
också framgå lagen.regeringen bestämmer. Detta börmyndighet av

myndighet regeringen bestämmerbeslut regeringen eller denEtt omav
i utsökningsbalkensåterbetalningsskyldighet i sig inte exekutionstitelär en

återbetalningmening. Betalar inte frivilligt får talanmottagaren avom
domstolarvsfonden väckas vid allmänstöd Allmännamottaget avur

inte får enbart påKammarkollegiet. Eftersom verkställighet äga ettrum
beslut återbetalningsskyldighet föreslår vi inte besvärsrättnågon utanom

återbetalningsskyldigheten fåreventuella invändningar prövasmot av
domstolen.

vitillbaka föreslårmöjliggöra prövning stöd skall betalasFör att en om
den beviljatsdet i arvsfondslagen införs bestämmelse attatt om somen

be-fonden begäran skall den myndighet regeringenstöd på somur ge
och lämnatillfälle granska hur arvsfondsmedlen använtsstämmer att

behövs för granskningen.myndigheten de upplysningar som

5.5 arvsfondsförordningEn

iUtredningen har också haft i uppdrag bedöma behovet attatt av en
valtfrågor gäller stöd fonden. Vi harsärskild förordning reglera som ur

därför ankommainte belasta lagförslaget med detalj föreskrifter. fårDetatt
verkställighetsföre-inom ñr sin meddelapå regeringen rättatt attramen

tagitregeringenskrifter komplettera lagen med förordning sedanen
skallarvsfondsdelegationställning till lagförslaget och hurnärmare en

organiseras.
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utvärdering erfa-6 Information, och

renhetsspridning

föreslår initiativ till tydlig ochdetta kapitel viI att tarman en
information fonden, stödmålgruppsanpassad att mottagarnaom av

sina insatser utvärdering och erfarenhetssprid-bör utvärdera samt att
ning projekten bör ske.av

6.1 Inledning

stöd Allmänna arvsfonden har förnyelse- och utveck-Genom mångaur
lingsprojekt kunnat genomföras. fall har härigenomoch I mångastartas
helt verksamheter inneburit väsentliga för-kommit igång, vilketnya
bättringar för givetvisbam, ungdomar och handikappade. Det är önskvärt

de erfarenheter arvsfondsprojekt tillgörs i kan påatt etttassom vara
systematiskt sätt.

Inom Bam- och ungdomsdelegationen har de haftårensenasteman som
ambition skapa utåtriktad dokumentation, vilket under budgetåretatt en
199091 skett kring Kulturbud-de projekten den sk.störreett par av -

Öst-kaveln och Aktiviteter med ungdomar från och Centraleuropa. Under
har delegationenår 1991 vidare katalog kring rniljöprojekt,presenterat en

katalog kulturprojekt och båtar. projekt och verksam-Dessaen om en om
heter har fått stöd fonden under åren 1987-1991.ur

I vårt uppdrag har bl.a. ingått frågor informationöverväga röratt som
Allmänna arvsfonden till presumtiva analyserasökanden, behovetom av

uppföljning och erfarenhetsspridning förföreslå åtgärdersamt att
tillgodose dessa behov.

Information6.2

Allmänhetens kunskap fondens ändamål och fondmedlens användnings-om
område varierar. Det inte alltför ovanligt allmänhetenär tror attatt
fondens medel går in i statskassan och presumtiva arvlåtare därför draratt
sig för till fonden. Allmänheten bör därför kontinuer-att testamentera ges
lig information dels fondens struktur och ändamål dels vilka verksam-om
hetsområden medlen används inom och vilka effekter användningen fått.

Socialdepartementet framställde 1985 broschyr med informationår en
fonden, vilka enligt lag och praxis får stöd fonden och vilkaom som ur
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Ävenuppgifter ansökan skall innehålla. ungdomsdelegationenBarn- ochen
har framställt informationsbroschyr. Broschyrema år i dag inaktuella.en

Infomiation Allmänna arvsfonden bör lämnas allmänheten. Vidareom
bör information fondens ändamål och ansökningsñrfarande lämnasom
dem kan komma ifråga för stöd fonden, frivillig-lämpligen viasom ur
organisationer och ideella föreningar.

Vi föreslår tydlig målgruppsanpassad information utvecklas. Enatt en
mindre broschyr bör inledningsvis utarbetas och bred spridning.ges en
Broschyren skall innehålla uppgift fondens ändamål, fondmedlensom an-
vändningsområde, ansökningsförfarandet, utdelningspraxis Befintligaetc.
infomiationskanaler och media också bör i anspråk förvägar tasmen nya
spridning information. årligaDen redovisningen till riksdagen bör t.ex.av
göras tillgänglig för allmänheten. Vidare bör det tydligt framgå närmer
projekt och insatser till finansierasnågon del arvsfondsmedel.av

Arvsfondsdelegationen bör för erforderliga informationsåt-attsvara
gärder vidtas. viktigtDet är informationsinsatsema inte bliratt av

aktualiserasengångsnatur och utvecklas fortlöpande. Arvsfonds-utan
delegationen bör i dessa sammanhang samverka med Kammarkollegiet.

6.3 Utvärdering erfarenhetsspridningoch

Genom stöd Allmänna arvsfonden åläggesatt mottagarna av ur en
skyldighet redovisa hur medlen använts blir det möjligt följaatt att upp
genomförda projekt och dess effekter. Det är önskvärt projekt i denatt
mån det möjligt redovisasår enhetligt och medelsmottagama i sinatt
redovisning också utvärderar sina insatser. Kraven utvärdering bör dockpå

istå relation till projektets storlek och stödets nivå. Härigenom skulle det
bli möjligt samordnat följa vad olika insatser och projekt får föratt
effekter på kort och lång sikt.

Arvsfondsdelegationen bör utveckla metoder för utvärdering och
effektmätning utifrån övergripande mål och syften. Däremot vi attanser
arvsfondsdelegationen inte skall sigpå uppgiften denta att vara som
generellt följer och vidarebefordra projektresultat utvecklings-ochupp
arbeten. En sådan uppgift skulle alltför resurskrävande. Delegationenvara
bör emellertid följa specialsatsningamas effekterresultat och samtupp
sprida erfarenheterna till dem berörs.som

Vidare bör den organisera sitt diarium och arkiv redovisningamaså att
är lättillgängliga och kan vidarebefordras till den delönskar tasom av
dessa. Genom den årliga redovisningen till riksdagen och genom arvs-
fondsdelegationens informationsinsatser kommer dock vissa projekt-
erfarenheter spridas. Därtill kommer möjligheten föratt mottagaren av
stödet inom sitt verksamhetsområde sprida erfarenheter.att vunna
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6.4 Kostnadseffekter

Genom handläggningen arvsfondsärendena samordnas tillatt av en
arvsfondsdelegation effektivitetsvinster.uppstår Detta gör det möjligt att
inom för befintliga öka informations- och uppñljningsin-ramen resurser

Kostnaden för vissa särskilda åtgärder, broschyrer,satsema. t.ex.
kontinuerlig dokumentation fondmedlens användning, uppföljning ochom
utvärdering specialsatsningar bör belasta fonden.etc.av
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Övriga7 frågor

I detta kapitel föreslår vi uppgiften förordna god föratt att man
fonden flyttas från tingsrättema till Kammarkollegiet. Vidare att
uppgiften besluta viss egendom skallatt flyttas fråntas emotom
regeringen till Kammarkollegiet. Vi föreslår också det införsatt en
möjlighet avstå även försåkringsbelopp utfalleratt eftersom
arvlåtarens död och inte ingår i kvarlåtenskapen. Förslagsom
lämnas det bör införas möjlighet för fondenatt avståom att etten
belopp visst för kulturhistoriska ändamål Beslutav arv m.m. om
avstående bör inte längre villkorat tillståndav arv vara av av

Ävenriksdagen. ansökningsförfarandet för avstående av arv
behandlas och vi förordar ansökan skall in till Kammarkolleatt ges
giet och inte i dag till respektive länsstyrelse. Ansökningstidensom
föreslås bli tidsbegränsad till år efter dödsfallet eller från dettre att

tillfallit fonden preskription.arvet Kammarkollegiets beslutgenom
i dessa frågor föreslås inte kunna överklagas. Vi behandlar även
fondmedlens skatterättsliga karaktär och föreslår stödetatt ut-
tryckligen undantas från skatteplikt. Vi föreslår också egendomatt

förvärvas fonden avstår egendomatt ärsom genom arv av som av
väsentlig betydelse från kulturhistorisk synpunkt medm.m.
eventuellt tillhörande kontantbelopp inte skall belastas med arvsskatt.

7.1 God man

detOm då dödsfall inträffar inte finnsett någon arvinge änarman
Allmänna arvsfonden eller fonden är universell skall dentestamentstagare

har boet i sin vård anmäla det till tingsrätten. Rätten skall godsom utse en
har till uppgift företräda fonden vid boutredningen.att Kammar-man som

kollegiet skall övervaka den gode behörigen fullgör sinaatt mannen
skyldigheter.

likhetI med vad Domstolsutredningen anfört i sitt betänkande SOU
1991106 Domstolama inför 2000-talet, vi renodlingattanser en av
domstolsverksamheten rimligen bör medföra Kammarkollegiet självtatt
förordnar god i dessa fall. För sådan lösning talar ytterligareman etten
skäl. Kammarkollegiet har i sitt remissvar över departementspromemorian
Domstolama framtideni idéskiss Ds 19892 pekat tings-på atten-
råttema ibland förordnar gode män inte utför sina uppdrag medsom
tillräcklig kompetens och skicklighet. Kammarkollegiet har därför
föreslagit kollegiet självt får de godeatt männen, eftersom det ärutse
kollegiet bäst känner till vilka krav ställs.som som
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tillfrån tingsrättemaförordnandenaöverflyttningmedFördelarna aven
inte harfrån uppgifterbefriasdomstolarnablirKammarkollegiet att som

får möjligheterKammarkollegiet atträttskipning göramed samt attatt se
Nackdelentillräckligt kompetenta.förordnas ärde gode mäntill att som

dödsbon måstehand sådanaharblir desådan lösningmed att omsomen
lokalför tillStockholm i ställeticentral myndighettillvända sig enen

Förfarandetfrån.dock kunna bortsetordeolägenhetentingsrätt. Den man
godmansför-begäraanledningflesta haroch deskriftligtär attsom
fysiska ellerandraadvokater ellerbegravningsbyråer,ordnande torde vara

boutredningar.till medyrkesmässigt hjälperjuridiska sompersoner
ochuppgiftenDomstolsutredningenföreslår liksom att utseVi att
tillfrån tingsrättemaarvsfonden flyttasAllmännaförentlediga god man

tordedetuppfattningDomstolsutredningensKammarkollegiet. Vi delar att
anledningsig hahar klagorätt attmycket ovanligt någonbli att ansersom

Ifrågavarandehär frågor.beslut i sådanaKarnrnarkollegietsöverklaga
fårgodmansförordnandemed vanligajämställainte utangodmanskap är att

Karnmarkolle-uppdragsförhållande mellansammanhangi detta ettses som
kollegiet väljadvokat. Vemförordnadekollegietgiet och den t.ex. erenav

närsättkollegietfråga förmedsamarbeta äratt somsammaen
konsult. Inteexempelvisanlitaväljerandra sammanhangkollegiet i att en
föreliggabörgodentledigandedet vidheller vi ettatt enmanav enanser

harkollegiet,ifrågakan kommaEntledigandeöverklaganderätt. somom
sitt uppdraginte fullgördennefinnerden godeövervaka attatt mannen,

ochuppdragsgivareFörtroendet mellangodtagbart sätt.på ett upp-
förutsättningengrundläggandedärmed densåledes ochbristerdragstagare
avvecklingdet gällerEffektiviteten närsamarbete.fruktbartför avett

inte harmyndighet,främjastorde knappastdödsboet att somav annan
kollegiet. Debedömning äntillkommerövervakningsansvaret, annanen

entledigande gäller inte rättenbeaktas vidskallenskilda intressen ettsom
utfördabedömningen detpåbörjat uppdragfå avsluta utanettatt av

förersättningenuppdraget ochredovisningfråganarbetet, dvs. avom
gällerarvsfondenför Allmännagoduppdragutfört arbete. Vid mansom

redovisning,Tvistsysslomän.handelsbalkens reglerkap.18 omom
ochfårgenomförande prövasuppdragetshör tillocharvode annat som

allmänvidvidochbestämmelsernabedömas efter de ytterst processen
domstol.

skallegendombeslutar7.2 Vem emottasom

medförenatsfonden harförmån förtilleller gåvaOm ett testamente en
Viskallegendomendag regeringenbeslutar ivillkor, tas emot. anserom

frånställningstagandekrävertypiskt intebeslutsådant ettsettatt ett
Kammarkollegietsfalla in underkanfrågan välregeringen utan att anses

föri ställetKammarkollegietviDärför föreslårförvaltningsuppgifter. att
egendomen börskall prövaregeringen emot.tasom
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7.3 Avstående av arv

Försäkringsbelopp

Arv tillfallit fonden får helt eller delvis tillavstås det medsom annan, om
hänsyn till uttalanden arvlåtaren eller andra särskilda omständigheterav

Ävenkan överensstämma med arvlåtarens vilja. i fallytterstaanses annat
får avstås till arvlåtarens släkting eller ståttarv annan person som
arvlåtaren nära det kan skäligt. dagI finns det ingen lagligom anses
möjlighet försäkringsbeloppavståatt utfaller efter arvlåtarens död ochsom

inte ingår i dennes kvarlåtenskap. Försäkringsbelopp och bör isom arv
detta sammanhang jämställas, varför vi föreslår det införs möjlighetatt en

avstå även försäkringsbeloppatt utfallet efter arvlåtarens död ochsom som
inte ingår i dennes kvarlåtenskap.

Arvsavstående belopp för kulturhistoriska ändamålav m.m.

Arv utgörs egendom, vilken är väsentlig betydelse frånsom av av
kulturhistorisk synpunkt eller från eller kulturvårdssynpunkt, fårnatur-
enligt 5 § arvsfondslagen tillavstås juridisk har särskildaen person som
förutsättningar hand egendomen lämpligtatt ta på sätt. Bestämmelsen,om

fördes in i arvsfondslagen efter initiativ lagutskottet bet.som LUav
19808l11 trädde i kraft den juli1 1981. Frågan hade dessförinnan
behandlats utredningen vissa arvsrättsliga frågor i betänkandet Dsluav om
1979 1l. Utskottet konstaterade i lagstiftningsärendet bestämmelsernaatt

egendom tillfallitatt arvsfonden skall försäljas till högsta möjligaom som
pris leder till kultur- och naturvårdande institutioneratt och organisationer
i vissa fall får det svårt förvärva egendom,att det är önskvärt attsom
bevara. Utskottet ansåg det angeläget egendomatt ifrågavarandeattvar av
slag kan övertas sådana institutioner och organisationer harav som
särskilda förutsättningar hand egendomenatt på lämpligtta sätt.ettom
Enligt utskottet torde det kunna bli fråga arvsavstående ñr aktuellaom nu
ändamål endast i något enstaka fall året. Ett avstående torde därför,om
fortsatte utskottet, inte i någon nämnvärd grad påverka fondens under-
stödjande verksamhet.

Under tiden 1981-07-01--1991-12-31 har det fattats totalt 655 beslut om
avstående tillfallit fonden. I fall har39 nämnda bestämmelseav arv som
tillämpats dvs. i genomsnitt i fyra fall året. Den egendom avståttsom som

dennapå grund har haft sammanlagt bouppteckningsvärdeett tvåav ca.
miljoner kronor. sjuI fallen har det, utöver den egendomav ansettssom

väsentlig betydelse från någon de i lagen angivna Synpunkterna,vara av av
avståtts kontant belopp för ställaett i ordning egendomen.att Det har varit
fråga belopp i storleksordningen 5 000-150 000 kronor. Sammanlagtom
har 583 kronor000 föravståtts detta ändamål. Under tiden 1981-07-01 --
1991-06-30 har det kommit in sammanlagt 880 miljoner kronor nettoca
i arvsfondsmedel till arvsfonden sedan arvsavståendena dragits av.
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avstås ärkommitpenningbelopp atttillAnledningen även attettatt
KYfebruari 1984,regeringsbeslut den 2Kammarkollegiet tolkat ett

ibland krävsbevarasskall kunnaegendom attdet för315183, så attatt
förnödvändigreparation ärtillfonden beloppavstår ett t.ex. egen-somen

syfte uppnåskanIbland attdomens existens.fortsatta genomsamma
förvaltningsinled iåtgärdenutföraKammarkollegiet låter ett avsom

åtgärden kansägasvårtmed det kan många gångeregendomen att omvara
regerings-eller inte. Iförvaltningsansvarkollegietsligga inom ettanses
emellertidregeringen901384ST, harnovember Cbeslut den 1991,21

grunddenkan pålagligen inte avståsbeloppförklarat kontantett somatt
arvsfondslagen.meningenstycket tredje5 förstai §anges

behandlat199192LU35betänkande bet.sitthar iLagutskottet en
tillfallitavstående199192L404riksdagsmotion mot. arv somavom
allmäntinstitutionerdeanförsmotionenAllmänna arvsfonden. I att som

frånavståttsegendomhandlämpligakan att tasett somomvaraanses
förhaft ekonomiskaregel intesynpunkt i attbl.a. kulturhistorisk resurser
bidragkontantbegärtdärför samtidigtiordningställandet. harDesköta ett

i ordning.ställa denegendomen ochför kunnafondmedlen emottaattur
utvid-beslutaderiksdagen år 1981bakom denintentionernaFör att av

för-skall kunnaegendomavståendetillgningen möjligheterna avav
erbjuderarvsfondslagennödvändigtmotionärernadet enligtverkligas är att

itill juridiskamedelkontantamöjlighet kunna avståäven att personeren
begränsningar.vissaomgärdasmöjlighet börsådanhär avsedda fall. En av

drift,ochunderhållanvändas tillinte fåbör kontantemaT.ex.
Riksantikvarieämbetet,frånmotionenyttrande överUtskottet begärde

advokatsamfund,och SverigesKammarkollegiethistoriskaStatens museer,
199192LU35betänkandet bet.förslaget. Itillstyrktesamtligasom

finnasdetuppfattningen bördenfortfarande hardetyttrade utskottet attatt
handfålämpligabedömsjuridiskamöjlighet för att ta omsompersoner

frånintresseoch ärarvsfondentillfallit Allmännaegendom avsomsom
harnaturvårdssynpunkt. Detellereller från kultur-kulturhistorisk
desig såfall förhålleruppenbarligen i många attframkommit detatt

oftai frågakommasammanslutningar kaninstitutioner och museer,som -
finansieringförsaknarhembygdsföreningarbibliotek eller avresurser-

liknandeochkonserveringupprustningsåtgärder,nödvändiga t.ex.
siginteoch därföregendomenbeträffandekvalificerade åtgärder, anser
tillmöjlighetsärskildadeninnebärkunna egendomen. Detta attemotta

medenlighetutnyttjas iinte kaninfördes 1981arvsavstående årsom
dettaLagutskottettillkomst.bestämmelsensintentionerna vid attanser

därför ändras såbörArvsfondslagentillfredsställande.förhållande inte är
kulturhistorisktbarafrån intetill avståendemöjlighet m.m.att gesen

ochupprustandeför egendomensmedelegendom ävenintressant utan
tillställningberettsig emellertid intebevarande. Utskottet ansåg att ta

gälla ñrbörförutsättningar attfrågan vilka närmare arvs-somom
övervägandenatordeEnligt utskottetfåfondsmedlen skall avstâs.

1991 årsbedrivsarbetesamband med detske ilämpligen kunna avsom
arvsfondsutredning.
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praxis Kammarkollegiet tillämpat under visar,Den åren 1981-1991 att
bestämddet i vissa fall kan föreligga starka skål för inte bara avstå vissatt

egendom också kontanta medel för ställa i ordning egendomen.utan att
Utredningen delar därför motionärernas och remissinstanserstvå upp-
fattning arvsfondslagen bör kompletteras med bestämmelse göratt en som

medeldetta möjligt. Uppenbart det endast kan bli frågaär avståatt attom
från det samtidigt skulle ha fonden. gåtillfallit Om skullearv som man
längre skulle det innebära helt utvidgningoacceptabel arvsfondensen av

Ävenändamålsbestämmelse. inom börden på sätt begränsadeså ramen
bestämmelsen emellertid tillämpas restriktivt. belopp kan kommaDet som
i fråga bör bidrag till iordningställande egendomen. Bidragetettvara av
får inte löpande underhåll eller drift.avse

förslagVårt

Svårigheten vidär utforma bestämmelse kan praktiskt tillämpasatt en som
de skiftandemånga situationer kan bli aktuella. vi redogjortSomsom nyss
för har förstadet under de tio sedan det blev möjligt avstååren att
egendom för kulturella gnmd. Iändamål gjorts ansökningar denna39 på
sju dessa fall har också kontant belopp Den egendomavståtts.ettav som

haravståtts varit mycket varierande slag. har främst sigDet rört omav
föremålvissa varit lokal- och kulturhistoriskt intresse. ocksåMensom av

byggnader betydelse från kulturhistorisk synpunkt har avståtts, t.ex. enav
gammal affär, ñskarstuga västkusten, bergsmansgård ochpå enen en
västerbottnisk gård. från har varitIntressant naturvårdssynpunkt en
fastighet i Blekinge belägen i fysiskaår inom område denettsom som
riksplaneringen kulturland-beskrivs Sveriges värdefullasteettsom av
skapsobjekt och för kulturskola.används kommunal och Denatur-som en
belopp takläggning ochavståtts har bl.a. katalogisering,avsettsom
flyttning egendomen.av

förslag starkt begränsad möjlighet för ocksåVårt är öppnasatt atten
ikunna kontanta medel. bör enligt mening inteavstå Det vår änannat

undantagsfall fråga täckersällsynta bli belopp heltavståatt ettom som
kostnaderna för i dessaställa ordning egendomen. Belopp avstås iatt som
fall bör regelmässigt bidrag åtgärder för säkraavsedda till attvara som

hållfortsatta frånegendomens bestånd. Frivilligt arbete och bidrag annat
betydelseförutsättas. Sådana bidrag bevis för egendomensmåste utgör

liksom vilja förför och förmåga hand egendomenmottagarens att ta om
fåframtiden. redan motionårema kontantbelopp inteSom konstaterat bör

från andraavstås för egendomens underhåll och drift. Erfarenheterna
donationer visar tydligt, tillräckliga aldrig kanbidrag för dessa ändamålatt

för alla.gångges en
Vi skallförslår det skall finnas synnerliga skäl för beloppatt att ett

åtgärderavstås och det belopp endast får omedelbaraavstásatt avsesom
nödvändigaär för bevara egendomen. Synnerliga skäl kanatt t.ex.som

tänkbardet saknas ekonomiska eller personella hosattvara resurser en
förvaltare egendomen helt insatser bevara egendomatt somav genom egna
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har kulturhistoriskt värde och betyder mycket för den bygd därstort som
finns.egendomen Exempel nödvändiga åtgärder för egendomenspå

bevarande kan takläggning, flyttning konserveringegendomen,vara av av
eller restaurering egendomen.av

Det finns inte möjlighet kontrolleranågon det kontanta beloppatt att
för dylika ocksåavståtts åtgärder för detta ändamål. Dettaanväntssom

leder till inte införabör regler återbetalningsskyldighet i dessaatt man om
fall. Garantin får ligga i avstående i dessa fall tillendast bör skeattanses

juridisk med stadga, vilja förmågaoch långsiktigt handatt taen person om
den avstådda egendomen.

Beslut avståendeom

Beslut avstående fattas regeringen eller, efter regeringensom av arv av
bemyndigande, Kammarkollegiet. riksdagensUtan tillstånd får beslutav
inte fattas till egendom till överstigernågon avstå värdeatt ettom som
800 000 kronor.

Beslut avstående tillfallit fonden får enligt § för-4om av arv som
ordningen med instruktion för1988913 Kammarkollegiet fattas av
kollegiet ansöktnär någon egendom skall och värdetavståsattom av
egendomen enligt bouppteckningen inte överstiger 500 kronor. det000 Om
i ärende arvsavstående uppkommer fråga särskild vikt frånett om en av
allmän synpunkt, skall Kammarkollegiet överlämna till regeringenärendet
för avgörande tillsammans med yttrande.ett eget

Liksom bör beslut arvsavstående fattas regeringen eller dennu om av av
myndighet regeringen bestämmer, d.v.s. Kammarkollegiet. Däremotsom
ifrågasätter vi beslut avstående i fall bör krävanågotettom om av arv
tillstånd riksdagen. Med hänsyn till den i lagen angivna beloppsgränsensav
storlek, vilken med hänsyn till penningvårdeförsämringen och de nyligen
höjda taxeringsvärdena för fastigheter i fallallt bör höjas, det fåtalär ett
ärenden kommer under riksdagens prövning. Vidare har regeringensom
alltid möjlighet underställa riksdagen fråga särskild vikt.atten en av
Därtill kommer tveksamheten stadgandets förenlighet regerings-medom
formen. Enligt kap. regeringsformen11 8 § får rättskipnings- eller
förvaltningsuppgift inte fullgöras riksdagen i vidare följermån änav som

grundlag eller riksdagsordningen. stadgandetGenom klargörs attav
avgörande i enskilt förvaltningsärende inte kan komma till ståndett genom
lag. Vidare innefattar stadgandet principiellt förbud riksdagenett mot att

lag bemyndigar sig själv handha rättskipnings- eller för-attgenom
valtningsuppgift. bakgrund anfördaMot det föreslår vi beslutatt ettav om
avstående inte längre skall villkoras tillstånd från riksdagen.ettav arv av
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Ansökan arvsavståendeom

tillfallit fonden får helt eller delvis till medArv avstås detsom arman, om
hänsyn till uttalanden arvlåtaren eller andra särskilda omständigheterav
kan överensstämma med arvlåtarens vilja. det kanOmytterstaanses anses
skäligt kan till arvlåtarens släktingäven avstås ellerarv annan person som

arvlåtaren Vidare kanstått nära. egendomutgörs ärarv avsom av som
väsentlig betydelse från kulturhistorisk synpunkt eller från ellernatur-
kulturvårdssynpunkt till juridisk ytterligareavstås Ett krav ären person.

den juridiska skall ha särskilda förutsättningar handatt att tapersonen om
egendomen lämpligtpå sätt.

önskar fonden skallDen från skall in ansökanavståattsom arv, ge en
till länsstyrelsen i det län där den döde haft sitt hemvist. Länsstyrel-senast

skall underrätta Kammarkollegiet ansökningen och utreda frågansen om
arvsavstående med yttrande överlämna ärendet till kollegiet.samt egetom

Beroende värdetpå den egendom skall fattar Kammarkolle-avståsav som
giet eller regeringen beslut i ärendet. Uppkommer fråga särskild viktav
från allmän synpunkt, skall Kammarkollegiet med yttrande överlämnaeget
ärendet till regeringen.

I nuvarande bestämmelser avstående finns tidsfristinte någonom av arv
angiven inom vilken ansökan arvsavstående skall de fallgöras. I nären om
det inte kan den döde efterlämnatutrönas arvinge ellerom annan
arvsberättigad före fonden berättigad tillär och därförarvetsom
kungörelse skall utfärdas enligt kap. ärvdabalken, kan tid16 2 § avsevärd
förflyta innan ansökan görs. Enligt mening innebär denna ordningvåren
inte bara praktiska olägenheter för handläggningen förockså fondensutan
medelshantering. Vi föreslår därför den tid inom vilken ansökanatt en om
arvsavstående skall göras begränsas till från dagen förår dödsfallet.tre

denFör händelse tillfallit fonden preskription, bör tiden räknasarv genom
från den dag tillfallit fonden. Arvsrättspreskription enligt kap16 1arvet
eller 2 § ärvdabalken inträder fem från den dag kungörelseår om
arvsfallet införd i Post- och Inrikes Tidningar. Det bör anmärkas attvar

kungörelse testamentsförordnande förräninte kan skeett testaments-en om
rätt enligt inträtt, vilket kan tid äntagarens testamentet vara en annan

ÄB.död kapse 16 3 § vissa fall förlängningI kan sketestators av
preskriptionstiden. Dessa förhållanden bör dock inte föranleda någon

frånavvikelse föreslagnaden ansökningstiden.
Införandet ansökningsfrist innebär prövning skemåsteattav en en om

ansökan gjorts i tid ochrätt sådan prövning bör innan självagörasatt en
utredningen arvsavstående påbörjas. Med hänsyn till preskriptions-attom
bevakning Kammarkollegiet,görs föreslår vi ansökningarattav om
arvsavstående in till kammarkollegiet i stället för i tilldagges som
länsstyrelsen. konsekvensSom ansökan in ñr bör följaatt sentav en ges

den skall avvisas Kammarkollegiet. Awisningsbeslutet bör fattasatt av av
Kammarkollegiet även ansökan i sak skulle ha prövatsom en annars av
regeringen.
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deI fall ansökan skall prövas i sak föreligger i flertalet fall behoven
förhållandena utreds länsstyrelsen i det län dendär dödeatt senastav av

haft sitt hemvist. Länsstyrelsens medverkan i ärenden arvsavståendeom
bör således bibehållas för sådana fall. viDetta kan ske på så sätt attanser
Kammarkollegiet efter prövning ansökningstiden, får överlämna ärendetav
till vederbörande länsstyrelse för utredning. Länsstyrelsen bör därefter som
i dag med utlåtande redovisa utredningsresultatet för Kammarkollegi-eget

Den föreslagna ordningen bör in i lagbestämmelsemaet. tasnu om
arvsavstående.

7.4 Skattefrågor

Stödets skatterättsliga karaktär

Stödet bör, med hänsyn till det syfte fonden har, inte medföra någon
skatteplikt hos Hittills har heller inte beskattats ñrnågonmottagaren.
medel betalats fonden. Emellertid finns det inte klart lagstödnågotsom ur
för denna ordning, vilket vi brist. utbetalt stöd inte skallAttanser vara en
betraktas gåva och i följd härav lagen 1941416 arvsskatt ochsom om
gåvoskatt inte är tillämplig får klart, eftersom utdelninganses vara av
arvsfondsmedlen är föreskriven i lag. Däremot gäller enligt kommunal-
skattelagen 1928370, till vilken lagen 1947576 statlig inkomstskattom
hänvisar, intäkt inte är undantagen från skatteplikt skallatt en som
hänföras under inkomstslagennågot tjänst, kapital eller närings-av
verksamhet.

Eftersom vi i förslagvårt särskilt stöd fårinte tillutgåattanger
enskilda innebär det fysiska inte blir berörda de skattefrå-att personer av

vi här. Kretsen stöd fonden kommertar mottagaregor som upp av av ur
landsting och kommuneratt juridiskastaten, samtvara personer som

ideella föreningar, stiftelser, samfund och liknande sammanslutningar.
Vidare kommer fondmedlen användas inom ideell eller offentligatt
verksamhet. Vi ihar samband med våra överväganden fondmedlensom
användningsområde förklarat med ideell verksamhet i dettaatt samman-
hang sådan verksamhet bedrivs vinstsyfte och enligtutanavses som som
7 § lagen statlig inkomstskatt befriad frånär statlig inkomstskatt förom
inkomst näringsverksamhet.av

I 2 § lagen1 1947576 statlig inkomstskatt finns reglermom. om om
bl.a. 19 § kommunalskattelagenatt 1928370 skall tillämpas också vid

taxering till statlig inkomstskatt i den mån inte följer lagenannat av om
statlig inkomstskatt. I kommunalskattelagen19 § vad enligtanges som
kommunalskattelagen inte skall räknas skattepliktig inkomst.som

Mot bakgrund vad anförts föreslår vi för de undantagsfallav som ovan
skattskyldighet för stödet kan uppkomma kommunalskattelagenatt
kompletteras med bestämmelse medel lämnas stödatten om som som ur
Allmänna arvsfonden inte skattepliktigär inkomst.
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Arvsskatt

För närvarande utgår arvsskatt ñr egendom förvärvas attgenomsom arv
avstås enligt 5 i den§ nuvarande arvsfondslagen. Bestämmelsen härom
ñnns i § andra stycket lagen1 1941416 arvsskatt och gåvoskatt. Iom
praxis har Samfundet för hembygdsvård och hembygdsföreningt.ex. en
inte befriats från skatt. Sådana organisationer torde emellertid komma i
fråga kulturhistoriskt värdefull egendom. Vimottagare attsom av anser
arvsskatt inte bör för kulturhistorisktutgå värdefull egendom somm.m.

enligtavstås 22 § i förslag tillvårt arvsfondslag. Egendomen kan endast
tillavstås juridisk har särskilda förutsättningar handatt taperson som om

egendomen. Vi har utformat förslagvårt till lag ändring i §lom
arvsskattelagen därefter; jämför och gåvoskattekomnlitténsArvs-
slutbetänkande SOU 198762 Ny och gåvoskattelag 112 ff samtarvs- s.

i3 § dess förslag till lag gåvoskatt.arvsskatt ochny om

Allmänna arvsfondens skatterättsliga civilrättsligaoch ställning

Allmänna arvsfonden förvaltas Kammarkollegiet särskild fond.av som en
Fondmedlen redovisas inte statskapital i den statliga bokföringen.som
Fonden juridiskär och rättssubjekt. Som särskiltett egeten egen person
rättssubjekt fondenär skattskyldig till bl.a statlig fastighetsskatt. Vidare
görs det i försäljningssammanhang skillnad mellan fast egendom som
tillhör och fast egendom tillhör fonden.staten som

Vi fonden självständig och självägande förmögenhetsmassaser som en
ändamål är bestämt i arvsfondslagen och byggs med medelvars som upp
enligt bl.a. ärvdabalken tillfaller fonden. Mot bakgrund härav harsom

utredningen övervägt frågan Allmänna arvsfonden bl.a. visstiom
skattehänseende fortfarande skall innefattas under begreppet Istaten. arvs-
och gåvoskattehänseende har fonden jämställts med och ärstaten som

Ävensådan befriad från skattskyldighet. vid tillämpningen lagenav
1947576 statlig inkomstskatt har fonden behandlats på sättom samma

Utredningens uppfattning fonden naturligtvis iär ävenstaten. attsom
fortsättningen bör skattebefriad i nämnt avseende. Inom förvara nu ramen
denna utredning skulle föradet dock för långt närmareatt penetrera arvs-
fondens skatterättsliga och civilrättsliga ställning, varför vi endast väcker

SÖfrågan jämför dock Högsta domstolens beslut, 519, den oktober2
ö1992 i mål 101692 enligt vilket Allmänna pensionsfonden ansetts

befriad från skyldighet betala stämpelskatt vid fastighetsförvärv.att
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8 Island

Det enda land vid sidan Sverige, har arvsfond Island.är Denom som en
isländska arvsfonden tillkom efter svenskt mönster den januari 1952. Tilll
skillnad från den svenska arvsfonden består den isländska inte endast av
det tidigare både i Sverige och i Island kallades danaarv ocksåutansom

all arvsskatt. Fondens inkomster år 1991 320 miljoner isländskaav var
kronor, vilket 32 miljoner svenska kronor. Huvuddelenmotsvarar av
inkomsterna är arvsskatt. jämförelseSom kan Islandsnämnas att
befolkning är trettiondel Sveriges och alla beskattasatt utanen av arv
grundavdrag med relativt låga 7-10 i desamt procentsatser, procent
vanligaste fallen.

Den isländska arvsfonden används devia handikappades investerings-
fond uteslutande för uppförande och restaurering institutionsbyggnaderav
för de handikappades räkning. Samtidigt detär de enda offentliga medel

används för detta ändamål. Under fem frånår år 1983 bidrognumerasom
över budgeten med 55 miljoner isländska kronor till destaten åretom

handikappades investeringsfond denna fond har arvsfonds-men numera
medel enda inkomst enligt lag de handikappade träddesom en ny om som
i kraft den septemberl 1992.

Beslut fördelning fondmedel har hittills fattats ministrar,treom av av
socialministem, hälsovårdsministem och utbildningsministem efter förslag
från bestått sju från varderastyrgrupp representanten som av personer; en
ministeriet, från de handikappades intresseorganisationertre representanter
och från kommunförbundet. Regeringen i sin helhet harrepresentanten
aldrig varit inblandad i besluten och ministrarna har oftast följt styrgrup-

förslag. Enligt den lagen ändras beslutsordningen från medochpens nya
den september1 1992. bestårStyrgruppen därefter fem tvåav personer,
från socialministeriet, för handikappfrågor och kommunernasom ansvarar

inte för hälsovård och socialförsäkring, från kommunförbundet ochmen en
två från de handikappades intresseorganisationer. Vid beslut fördelningom

fondmedel kompletteras med för alltingetsstyrgruppen representantav en
riksdagens fmansutskott. Socialministem skall sedan bekräfta styrgrup-

beslut, varefter fmansutskottet skall informeras beslutet detsåpens attom
kan bilda sig uppfattning huruvida ytterligare anslag kan behövas.en om
Avsikten emellertidär arvsfondsmedlen skall det enda offentligaatt vara
bidraget till de handikappades investeringsfond.

Administrationen den minstaär möjliga. Arvsfondens medel förvaltas
tjänsteman vid försäkringskassan i Reykjavik. För minskaav atten

socialministeriets arbete med fördelningen fondmedlen skallav an-
sökningarna bidrag lämnas in regionalt till den styrelse ñr handikapp-om
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frågor förvaltningsdistrikt valdistrikt ochñnns i de åttaett vart avsom
häradsrättsområden styrelse gallrar,i vilka Island indelat. Dennaär utan
kostnad angelägnañr bland ansökningarna och skickar de meststaten,
vidare regional nivå.till ministeriet. Ogrundade ansökningar försvinner på
I högre beloppregel släpps det fram ansökningar anslag med betydligtom

ochän tillgängliga medel. Medlen fördelas vid tillfälle varje budgetårett
det skulle bli fördelas dessa vid budgetåretsnågra överom pengar

kalenderårets slut.
Erfarenheten ha för handikapporganisationema medatt representanterav

i enbart goda. Sedan de väl endast delärstyrgruppen accepterat att en av
behoven tillgodoses objektivt för rättvis fördelning.kan arbetar de en

alltjämtEn subjektiv nyhet ñr utredaren det isländska språketattvar
levande språk innehåller ordet dana, danar i betydelsen död i olikasom

dánardagurdödsdag,sammansättningar dánarbü dödsbo,t.ex.som
dánarfregn dödsan-dödsannons och DánarfregnirDöda i rubrik över

Danaarv betyder alltså dött modern isländska heternonser. I annarsarv.
döda drepa eller deyjda, dö deyja och döden daudi.att att
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9 Specialmotivering

Vid vår översyn lagen allmänna arvsfonden vi i1928281 harav om
syfte lagengöra lättöverskådlig eftersträvat åstadkomma bättreatt att en
systematik i regelsystemet. genomgripande språkligEn teknisk och

lagen haröversyn också varit nödvändig. Vi föreslår heltdärför attav en
lag ersätter den gällande arvsfondslagen. förFör underlättaattny nu

läsaren har vi bl.a. infört mellanrubriker, moderniserat språket och använt
terminologi i görligaste mån överensstämmer med det allmännaen som

språkbruket.
ñrfattningstörslagDet vi lägger fram kräver följdåndring i lagensom

1941416 arvsskatt och gåvoskatt. kommerDessutom våra förslag attom
ñranleda ändringar i vissa andra författningar departementsför-såsom
ordningen 19821177, förordningen 1992105 ochBarn- ungdoms-om
delegationen förordningenoch 19881136 med instruktion för Statens
ungdomsråd. Vidare är vissa ändringar i förordningen med1988913
instruktion för Kammarkollegiet påkallade.

Slutligen föreslår vi stödets skatteråttsliga karaktär lagregleras ochatt
stödet uttryckligen undantas från skatteplikt. föranlederatt Detta en

ändring i kommunalskattelagen 1928370.

9.1 Förslaget till lag 1900000 Allmännaom

arvsfonden

Allmänna arvsfondens egendom

1 §

Allmänna arvsfonden består egendom tillfallit fondenav som arv,genom
förmånstagarförordnandegåva, försäkringsavtali ellertestamente, rättens

förordnande.
Vad egendom har tillfallit fonden gällersägssom om som genom arv

också egendom tillfallit fonden enligt kap. lagen1 11 § 193 781som om
internationella rättjörhállanden rörande dödsbo.

I paragrafens första stycke den egendom Allmänna arvsfonden beståranges
denAv nuvarande lydelsen arvsfondslagen framgår inte attav. av

egendom kan tillfalla fonden förordnande medrättens i sambandgenom
likvidation bl.a. aktiebolag eller fonden kan tillföras egendomattav genom
förmånstagarförordnande i försäkringsavtal.
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har tillfinns enligt lagen råttdet vid dödsfall inte någonOm ett som
arvsfonden, skallavlidne före Allmännakvarlåtenskapen efter den arvet

arvsfonden. Egendom kanenligt tillfalla Allmänna5 kap. ärvdabalken
förmånstagarförordnandeockså tillfalla fonden gåva, testamente,genom

likvida-förordnande i samband medi försäkringsavtal eller rättensgenom
19751385,tion stycket aktiebolagslagenaktiebolag, 13 kap 13 § 3av

bankaktiebolagslagen 1987618,bankaktiebolag, kap stycket10 13 § 3
ochföreningsbank, stycket föreningsbankslagen 1987620kap § 49 14

försäkringsrörelser, stycket försâkringsrörelselagenkap 14 § 414
1982713.

vadnuvarande stadgasI andra stycket, 14 attmotsvarar somsom
egendomtillfallit fonden gäller ocksåsägs egendom som genom arvom

internationellatillfallit fonden kap. lagen 19378lenligt §1 11 omsom
skalllagstadganderâttsförhållanden rörande dödsbo. Enligt nämnda

tillfalla Allmännaegendom utlänning efterlämnar här i riket arvs-som
medborgarefonden egendomen enligt lagen i det land där han varom

inrättning.skulle allmän fond ellertillfalla kommun,staten,

2§

tillfallit fonden skallde medel under räkenskapsår harAv ett ensom
Ãterstoden avkastningfonden vid ochtiondel läggas till årets utgång. årets

fårskall utdelning från och med nästföljandetillgänglig för år, menvara
också läggas till fonden.

med nuvarande andra stycketParagrafen i sak 1§överensstämmer
tredje Orden såvitt omständigheternaarvsfondslagen och stycket.2 §

innebär inte.därtill föranleda tagits bort. saklig ändring dettahar Någon

3§

förenats medtill förmån för fonden harOm eller gåvaett testamente en
villkor, Kammarkollegiet egendomen skallbeslutar emot.tasom

nuvarande har ändrats sättParagrafen, 6 på så attmotsvararsom
skallför regeringen skall besluta egendomenKammarkollegiet i stället om

Ändringen för-i stråvandena begränsa antaletledärtas emot. ett att
valtningsårenden regeringen.hos

4§

Kammarkollegietfonden får godkännasTestamente till någon änannan av
kandet anledning till klander.finns Ettinte någon testamente, somom

godkännasriktigt uttryck för arvlåtarens vilja, fårytterstaantas ettvara
klander.det finns anledning tilläven om

Paragrafen i sak med nuvarande 4överensstämmer
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Fondens ändamål

.5§

Allmänna arvsfonden har till ändamål utveckla och stödja verksamhetatt
till förmån för barn, ungdomar och handikappade.

Paragrafen innehåller den grundläggande bestämmelsen Allmännaom
arvsfondens ändamål. i dag delvis första stycketDen §1motsvaras av
arvsfondslagen. Fonden skall utveckla verksamheteroch stödja till förmån
för barn, ungdomar och handikappade. Begreppet utveckla attavser
markera fondens ändamål framåtsyftande och fonden skallär stödatt att ur
stimulera till utveckling tilloch prövning idéer. läggaGenom attav nya
begreppet stödja får fonden också i fortsättningen möjlighet att utan-
särskilt utvecklingskrav lämna stöd till vissa investeringar och special--
satsningar olika informations- och utbildningsinsatser. Skälent.ex.som
bakom ändamålsbeståmmelsens lagtekniska utformning ihar angetts
avsnittet 3.6.3.

Med verksamhet såväl ideella offentliga verksamheter. Medavses som
ideell verksamhet i detta sammanhang verksamhet bedrivs utanavses som

vinstsyfte och för inkomst näringsverksamhet befriad frånåreget som av
statlig inkomstskatt enligt lagen7 § 1947576 statlig inkomstskatt.om
Med begreppet offentlig verksamhet verksamhet detbedrivsavses som av
allmänna, dvs. landsting eller kommun. föreskrifternaGenomstaten,av
i 6 § begränsas dock möjligheten lämna stöd till verksamhet inom detatt
offentli ansvarsområde.gas

Begreppen vård fostranoch bam och ungdom omsorgsamtav om
handikappade har med enhetligt uttryck till förmån ñr barn,ersatts ett

Ändringenungdomar och handikappade. tillfrämst anpassningavser en
det allmänna språkbruket och kodifiering gällande utdelningspraxis.en av
Den föreslagna lydelsen innebär viss språklig utvidgning fondmed-en av

användningsområde.lens I uttrycket till förmån för ingår naturligtvis
fostranvård, och anförts i den allmänna råderSom motiveringenomsorg.

viss tveksamhet de nuvarande begreppens innebörd. denGenomom
föreslagna lydelsen uppnås enhetligt användningsområde för fondensett
målgrupper och de bidragsbeviljande myndigheterna i förhållandeges en
till i dag vidare möjlighet följa samhällsutvecklingen medeloch beviljaatt
till projekt och utvecklingsområden i dag inte kan förutses. Uttrycketsom
till förmån för såväl verksamhet med och bam, ochungdomaravser av
handikappade insatser för dessa målgrupper.som

skäl anförtsPå under avsnitt skall3.6.3 med barn ålders-som avses
0-12 år och med ungdom åldersgruppen skall12-25 Vidareår.gruppen

med handikappade i arvsfondslagens mening vilka till följdavses personer,
varaktiga eller bestående funktionhinder har svårigheter i sin dagligaav

livsföring. Med svårigheter i den dagliga livsföringen bl.a. denattmenas
enskilde har behov stöd i form hjälpmedel, personlig assistans,t.ex.av av
anpassning bostad eller arbete, vård- och rehabiliteringsinsatser ellerav
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Äldreekonomiskt stöd för merkostnader funktionshindret.p. g.a.
människor vilkas funktionshinder beror normalt åldrande ingår inte ipå
den föreslagna personkretsen. äldre betraktas enligt vanligt språkbrukSom

över den allmänna pensionsåldem.personer
lagrâdsremissEn över Handikapputredningens huvudbetänkande SOU

199246 Handikapp Välfärd Rättvisa behandlas för närvarande och i- -
avvaktan Lagrâdets och sedermera riksdagens inställning tillpå begreppet
funktionshindrade i stället för handikappade har vi valt behålla ordetatt
handikappade i förslag till lagtext.vårt

6§

ändamål skallFör 5 stöd lämnas till ideell verksamhet.i § Omsom anges
det finns särskilda skäl får stöd lämnas till offentlig verksamhet.även

Stöd får lämnas till enskildainte personer.

Paragrafen och dess motsvarighetär enda i nuvarande arvsfondslag ärny
2 andra stycket, innehåller förbudet§ lämna understödmot attsom ur
fonden för åtgärd, bekostande åligger eller kommun.statvars

Paragrafens första stycke preciserar fondmedlens användnings-närmare
område. Medlen förskall ändamål i till ideell5 § lämnassom anges
verksamhet. Vidare föreskrivs medel också får till offentliglämnasatt
verksamhet det finns särskilda skäl. Fondmedlen i förstaskall handom
lämnas till ideell verksamhet. förSkälen bestämmelsen har utvecklats i
avsnitt 3.6.3.

Med ideell i detta sammanhang verksamhet drivs utan egetavses som
vinstsyfte och enligt lagen 1947576 statlig inkomstskatt ärsom om
befriad från skyldighet betala statlig förinkomstskatt inkomstatt av
näringsverksamhet.

Vad gäller möjligheten använda fondmedlen offentligi verksamhetatt
innebär förslaget både begränsning nuvarande förhållanden ochen av en
jämkning förbudet i nuvarande andra stycket. förslag bygger2 § Vårtav

tanken jämställa all offentlig verksamhet och begränsa möjlighetenatt
lämna stöd till offentlig verksamhet, dvs. sådan verksamhet drivsatt som

landsting eller kommun, föreskriva det skall finnasstaten, att attav genom
särskilda skäl för bevilja stöd till offentlig verksamhet. Särskilda skälatt
kan stödet utvecklar frivilliga och ideella insatser i anslutning tillattvara
offentlig verksamhet eller kommun i med ideellsamverkanatt en
organisation vill förnya eller utveckla sin verksamhet. särskiltEtt annat
skäl kan kommun i samverkan med sammanslutningattvara en en som
inte är juridisk eller med eldsjäl vill utveckla verksamheten person en

bedrivs det allmänna eller initiera verksamhet inom detsom av en ny
allmännas ansvarsområde. enlighet med rådandeI praxis bör stöd till
offentlig verksamhet endast komma ifråga i samband med utveckling av
sådan verksamhet. Stöd fär emellertid sådant detutgå på sätt att
medverkar till kostnadsövervältring från offentlig verksamhet tillen
Allmänna arvsfonden.
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I andra stycket föreskrivs stöd inte får lämnas tillatt enskilda personer.
Härmed fysiska Privatpersoner får sålunda inte beviljasavses personer.
stöd fonden sig för enskilt bruk eller för ideell verksamhet.ur vare

Utdelning fondenur

7 §

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer beslutarsom om
stöd fonden.ur

Paragrafen nuvarande 2 första§motsvarar stycket.
Våra skäl för huvudansvaret för fördelningenatt arvsfondens medelav

skall ligga kvar hos regeringen och förslagvåra till hur regeringen ändå
delegation skall befrias från den övervägande delengenom av arvs-

fondsärendena framgår avsnitt 4.5.av

Ansökan, redovisning och återbetalningsskyldighet

8 §

Ansökan stöd fonden skriftligen hosgörs regeringen eller denom ur
myndighet regeringen bestämmer. Ansökan skall innehålla desom
uppgifter behövs för bedöma sökandens förutsättningaratt få stödsom att

fonden.ur
Ansökan skall egenhändigt undertecknad sökanden eller dennesvara av

ombud.

Paragrafen, är innehåller bestämmelser vad ansökansom ny, om en om
stöd Allmänna arvsfonden skall innehålla.ur

Ansökan skall göras skriftligen hos regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer. Ansökan skall innehålla de uppgifter behövssom
för bedöma sökandens tillatt rätt stöd fonden och egenhändigtur vara
undertecknad sökanden eller dennes ombud.av

Vi föreslår detaljerade föreskrifteratt vad ansökan börmera om en
innehålla regleras i särskild förordning inom för regeringens råtten ramen

meddela verkställighetsföreskrifter.att
Med hänsyn till ansökans karaktär vi det inte behövs någraattanser

formella bestämmelser föreläggande angående komplettering. Omom en
ansökan inte uppfyller föreskrifterna bör sökanden beredas tillfälle att
komplettera sin ansökan. Om detta inte sker bör ansökan genom en
materiell prövning avgöras i befintligt skick.

9§

Den tagit stöd fonden skall inom föreskrivenemot tidsom skriftligenur
redovisa hur medlen använts.
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delgesstödetskallkommer in,redovisning inteOm ettmottagaren av
innehållaFöreläggandet skallsådan.föreläggande in enatt enom ge

tredje stycketskall betalas tillbaka enligt 10 §stödetupplysning omattom
följs.föreläggandet inte

medeltagitskyldighet för denbestämmelsen införsGenom emotsomen
FörBestämmelsen ärredovisa hur medlen använts.fonden att ny.ur

stöd arvsfondendet varje beslutnärvarande framgår mottaga-attom urav
beslutets dagmånader efterviss tid i regel 16medlen inom enren av --

myndighet regeringeneller denredovisning till regeringenskall lämna en
bestämmer.

enligt be-tid skall,in inom föreskrivenredovisning inte kommerOm
föreläggandemedlen delgesandra stycke,stämmelsens ettmottagaren av

redovisning enligt första stycket.in medkommaattom
redovisningensföreskrifterdetaljeradeVi föreslår att ommera

särskildlämnas iredovisning bör skeomfattning och vilketpâ sätt en
förordning.

10§

ändamåltid eller för detförbrukatsMedel inom angiveninte somsom
skall betalas tillbaka.med ansökanavsetts

förorsakauppgifter ellerlämnat oriktiga påOm någon sätt attannat
hanbelopp ochfelaktigt eller med för högtstöd fonden lämnats omur

betalatstillbaka detdetta skall han betalaskäligen borde ha insett utsom
för mycket.

andraenligtföreläggande 9 §stöd följerden inteOm tagit ettemotsom
betalas tillbaka.stycket skall medlen

ellerheltåterbetalningsskyldighetenskäl fårdet finns särskildaOm
delvis efterskänkas.

återbetalnings-bestämmelserinnehållerparagraf, ärDenna omsom ny,
liggerövervägandenfonden.skyldighet medel Demottagna somurav

avsnitt 5.4.redovisats ibakom bestämmelsen har
ändamåltid eller för detinom föreskriveninte förbrukatsPengar som

Återbetalning skall ocksåskall betalas tillbaka.med ansökanavsettssom
verksamhetsyftet med deninte uppfylltske stödetmottagaren somavom

oriktigalämnabeviljats för. Vidare skall, någonstöd attgenomom
lämnatsfondenmedelförorsakatuppgifter eller på sätt attannat ur

vad betalatsåterbetalning skehögt belopp,felaktigt eller med för av som
följerintemottagit medlendet fall denför mycket. För ettattut som

redovisning hur medlen använtsin medföreläggande kommaatt omom
medel.utbetaldaförpliktas betala tillbakaskall enligt tredje styckethan att

fårsärskilda skäldet finnsföreskriverParagrafens sista stycke att om
skäl kanSärskildadelvis efterskänkas.áterbetalningsskyldigheten helt eller

uppkommit berott pâåterbetalningsskyldighetanledningen till attvara om
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speciella omständigheter och den därför kan betraktasatt ursäktligsom
eller krav återbetalningpå skulleett drabba orimligt hårt.

Ett beslut regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer ärav
betrakta partsbeskedatt och utgör därförett inte exekutionstitelsom en

enligt utsökningsbalken. Talan återbetalning erhållet stöd får därförom av
väckas Kammarkollegiet vid allmän domstol.av

11§

Regeringen eller den myndighet bestämmerregeringen fråganprövarsom
återbetalning stöd fonden.om av ur

Paragrafen är Enligt vår uppfattning bör frågan prövas arvsfonds-ny. av
delegationen.

12§

Den myndighet regeringen bestämmer får granska hur stödsom ur
arvsfonden används.

Myndigheten har vid granskningenrätt att
begäranpá få de upplysningar och handlingar behövs försom

granskningen, och
få tillträde till områden och lokaler, dock bostäderinte eller andra

privata utrymmen.
Granskningsmyndigheten får begära handräckning kronofogdemyn-av

digheten för genomföra de åtgärder andraiatt stycket I -2.som avses

Paragrafen år och den beviljats stöd fondenatt påny anger som ur
begäran skall den myndighet regeringen bestämmer tillfällege attsom
granska hur arvsfondsmedlen används och lämna de uppgifter behövssom
för granskningen i samband med fråga återbetalningsskyldighetom av
erhållet stöd.

Förvaltning

13 §

Allmänna arvsfondens egendom skall, sammanblandning med andrautan
medel, förvaltas Kammarkollegiet.av

Paragrafen överensstämmer med nuvarande första1 § stycket med
undantag för den där intagna åndamålsbestämmelsen. De ändamålsbe-nya
stämmelserna finns i 5 och 6 §§.
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14§

Kammarkol-bevakasenligt 1 §egendomtillarvsfondensAllmänna rätt av
legiet.

ärendenochmåltalan rörarvsfondens iAllmännaförKollegiet som
fonden.

bestämmelsenföreslårVinuvarande 3 attParagrafen motsvarar
talanarvsfondensAllmännaförKammarkollegietmedkompletteras att

fonden.rörärendeniäven som

15§

Kammarkollegiet.tillskall överlämnasfondentillfallerMedel som
skalldödsbo ellerutredningefterRedovisning, ett annarsavsom

ochfonden,tillkommeregendom emotförvaltning tasförlämnas somav
kollegiet.granskas av

nuvarande 12medi saköverensstämmerParagrafen

16 §

uppgifterochförvaltning övrigafondenskostnader förKammarkollegiets
be-regeringenmed beloppfondenbetalasskalllagenligt denna somur

stämmer.

stycket.tredjenuvarande §med lParagrafen överensstämmer

God man

7 §1

fondenarvingefinns någon änintrafardödsfall intedet dåOm annanett
vårdboet i sinharskall denfondeneller är testamentstagare somom

Kammarkollegiet.tillanmäla detta
vidfondenföreträdagodförordnaskallKammarkollegiet attmanen

boutredningen.
förordnasgodskallgåvafondentillfallitegendomHar manengenom

den.och säljaegendomenhandatt ta om
förordnasbehöver inteGod man

efter densläktingarfinnsoch detänklingelleränkaavlidneden1.- varom
efterlevandevidtillkvar någonharavlidne maken, rättförst arvsom

död,makens
kanoch det intefrån antasuteslutitsfonden testamentegenomarvom

klander,tillanledningdet finns någonatt
godbehövsdetoch intetillgångarskulderharboet än enstörreom

egendomen,vårdför samtatt ta omman
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legat ellertillfallit fonden gåvaegendom utgörs pengar.avsomsomom
fullgör sinaövervaka den godeKammarkollegiet skall att mannen

uppgifter-
Kammarkol-skalllämplig för uppdraget,godeden inteOm ärmannen

honom.entledigalegiet

Samordningenochnuvarande 7 10 §§.Paragrafen motsvarar av para-
tillförhållandelättillgänglig. Iblirgrafema innebär lagtextenatt mer

Kammarkollegietändratshar bestämmelserna på så sättnuvarande 7 § att
ingårarvsfonden. Dettagod för Allmännastället för skalli rätten utse man

fårVidare Kammar-domstolsverksamheten.i renodlingledett avensom
deförordnasde godekollegiet möjlighet till min motsvararatt att somse

ändringenSkälen tillanledning ställa.kollegiet harkompetenskrav attsom
avsnittredovisats i 7.1.har

18§

kap.sysslømän i 18vad föreskrivetgod gällerOm är omsomman
handelsbalken.

dock iVi harmed nuvarande 9i sakBestämmelsen överensstämmer
handelsbalken.till kap.hänvisning 18informativt syfte lagt in en

19§

enligtgod 11förvaltasdödsbo egendomdet finnsiOm ett mansom av en
den godetillfallit fondenföräldrabalken ochkap. 3 § är mannensom

första stycket.uppgifter enligt 20 §skyldig fullgöra sinaatt

med nuvarandeParagrafen 11överensstämmer

Försäljning fondens egendomav

20 §

bestämmer beslutareller den myndighet regeringenRegeringen omsom
tillfallit fonden.har Annanegendom ellerförsäljning fast tomträtt somav

ojfentlig auktion,säljaskall gode påegendom denlös än tomträtt mannen
endastsäljasFordringar fårKammarkollegiet medgerinte annat. omom

kan drivasde inte in.
, godefår dentillfallit fondenfordran hardrivaFör inatt en som

Kammarkollegiet.medgivandetalanväcka och utföra utan avmannen
skall deföreskrifter har lämnatssärskildaOm testamente,ettgenom

tillämpas.

med nuvarande 8Paragrafen överensstämmer
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Arvsavstående

21 §

delvisfonden, får helt ellereller försäkringsbelopp, tillfallit avståsArv som
arvlåtaren eller andradet med hänsyn till uttalandentill avannan, om

med arvlåtarensomständigheter kansärskilda stämma överensanses
Även försäkringsbelopp tillfall får eller avståsvilja. i annatyttersta arv

har arvlåtarenarvlätarens släkting eller stått nära, omperson somannan
det kan skäligt.anses

nuvarandede första punkterna i 5 §Till paragrafen, tvåmotsvararsom
försäkringsbelopp. Härmedgjorts beträffandeförsta stycket, har tilläggett

dödutfallet efter försäkringstagarens ochåsyftas de försäkringsbelopp som
inte ingår i dennes kvarlåtenskap.som

22§

kultur-vilken väsentlig betydelse frånegendom,Arv utgörs är avsom av
tillkulturvårdssynpunkt, fårsynpunkt eller från eller avslåshistorisk natur-

handhar särskilda förutsättningarjuridisk att ta om egen-person som
lämpligtdomen på sätt.

tillfallitsynnerliga skäl får belopp detdet finnsOm ett av arv som
styckettill den egendom enligt förstafonden samtidigt avstås tar emotsom

åtgärder nödvändiga för bevaraför sådana omedelbara är attsom
egendomen.

med nuvarande 5 första stycketParagrafen första stycke överensstämmer §
tredje punkten.

lagändringen möjlighet avstå inteAndra stycket är Genom attnytt. ges
för bevarande.bara viss egendom också medel egendomens Dennautan

möjlighet skall dock tillämpas mycket restriktivt.
personellaSynnerliga skäl kan det saknas ekonomiska ochattvara

hos tänkbar förvaltare egendomen heltatt egnaresurser en av genom
kulturhistoriskt värde ochinsatser bevara egendom har stort somsom

för ñnns.betyder mycket den bygd där den
drift i regel inteMedel får inte till löpande underhåll och och böravstås

föri undantagsfall med belopp helt täcker kostnadernaän avståsannat som
ställa iordning den egendom skall uttrycks i lagtextenavstås. Dettaatt som

skall omedelbara åtgärderpå så sätt det belopp avstås sådanaatt som avse
dylikanödvändiga för bevara egendomen. Exempel påär attsom upp-

flyttning konserve-rustningsåtgärder kan takläggning, egendomen,vara av
ring eller restaurering egendomen, riskerar förfaras.attav av som armars

överväganden ligger bakom iDe bestämmelsen redovisas närmaresom
avsnitt 7.3.
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23§

beslutarbestämmermyndighet regeringeneller denRegeringen omsom
försäkringsbelopp.elleravstående arvav

skäl närmarestycket.nuvarande 5 andra Av§Paragrafen motsvarar som
iarvsavstående intefråganviavsnittunder 7.3utvecklas att omanser

förslag ärEnligt vårtför prövning.riksdagenunderställasfall måstenågot
d.v.s.bestämmer,regeringenmyndighetdenellerregeringendet som

med harenlighet 21 §arvsavstående. IKammarkollegiet, beslutar omsom
försåkringsbelopp.beträffandegjortstilläggvidare ett

24§

fonden skalltillfallitförsäkringsbeloppellervillnågonOm att somarv
Kammarkollegiet.tillansökanskall han in sineller delvis,heltavstås ge

haftdödedenlän därlänsstyrelsen detifår uppdra åtKollegiet senast
länsstyrelsen skickaskallEfter utredningutreda frågan.hemvistsitt att

yttrande.medkollegiet tillsammansärendet tillhandlingarna itillbaka eget
hand-sända inskall kollegietärendetbeslutafår ikollegiet inteOm

yttrande.med sitttillsammanstill regeringenlingarna eget
efterdödsfallet ellerefterårskallansökansådanEn göras senast tre

fonden.tillfallitpreskriptiondet arvetatt genom
denskall avvisas.föransökan kommit inOm senten

stycket.tredjenuvarande 5 §styckenförstaParagrafens två motsvaras av
ställetKammarkollegiet iin tillskallarvsavståendeAnsökningar gesom

sitthaftdödedär deni det länlänsstyrelsendag till senastiför som
frågan.utredalänsstyrelsenuppdraemellertid åtKollegiet får atthemvist.

handlingarnaskicka tillbakautredningföretagenskall efterLänsstyrelsen
yttrande.medtillsammanskollegietärendet tilli eget

ansökan arvsavstå-föreskriverochtredje stycket ärDet attnytt omen
från detdödsfallet ellerfrån arvetän år attinte får görasende tresenare

bestämmelsen harförSkälentillfallit fonden.preskriptiongenom
i avsnitt 7.3.redovisats

medförbestämmelseupptagitsdet attstycket harfjärdeI somen
kommit in föravståendeansökan sent.skall skeavvisning när arvavom

Kammarkollegiet.awisningsbeslut fattasEtt av

Överklagande

25 §

överklagas.enligt lag får inteBeslut denna

fattasdeöverklagasinte fåarvsfondslagen skall oavsettBeslut enligt om
delegeratregeringentill vilkenmyndighetKammarkollegiet eller av enav
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beslutanderätten. Med hänsyn till ärendenas karaktär finns det inte
anledning möjlighetöppna överklaga beslut utdelning stöd.att atten om av
Mera tveksamt kan däremot fullföljdsförbud det gällernär beslutett vara

återbetalning stöd. Ett beslut återbetalning stöd emellertid,ärom av om av
framhållitvi i avsnitt inte verkställbart, varför vi inte finner skälsom

öppna möjlighet överklaga beslut.sådant viSom närmareatt att ettnu en
utvecklat i avsnitt 7.1 bör inte heller Kammarkollegiets beslut om
förordnande eller entledigande god kunna överklagas.av en man

Redovisning till riksdagen

26 §

Regeringen skall budgetår förevarje månads slutjanuari lämna en
redovisning till riksdagen för hur medel från Allmänna arvsfonden
fördelats under föregående räkenskapsår den kommandesamt ange
inriktningen stödet.av

Paragrafen är och regler regeringen varje skall lämnaårupptar attny om
redovisning till riksdagen för hur arvsfondsmedlen fördelats under deten

gångna budgetåret den kommande inriktningen stödet. Sesamt ange av
vidare avsnitt 5.3.

Övergångsbestämmelser

De föreslagna ändringarna bör träda i kraft så möjligt. Densnart som nya
ordningen arvsfondsdelegation skall handlägga arvsfondsärendenatt en
kräver dock del förberedelsearbete. De reglerna torde emellertiden nya
kunna sättas i kraft den juli1 1993. Vi har praktiska skäl valtav en
tidpunkt sammanfaller med arvsfondens budgetårsskifte.som

De ärenden vari fråga väckts före den julil 1993 att ta emotom
egendom, eller förmångåva till för fonden förenatstestamentesom genom
med villkor, i vilka beslut inteännu har meddelats vid denna tidpunktmen
bör överlämnas till Kammarkollegiet för avgörande. Härför fordras inte
några särskilda Övergångsbestämmelser. allmänna regler följer vidareAv

Socialdepartementet och Bam- och ungdomsdelegationenatt skall till
arvsfondsdelegationen lämna deöver ansökningar kommit in föresom
ikraftträdandet, inte hunnit avgöras.men

Äldre föreskrifter skall emellertid fortfarande gälla frågai beslutom om
stöd och arvsavståenden har meddelats före ikraftträdandet. Beslutsom om
stöd före ändringsförslagens ikraftträdande bör inte omfattas deav nya
bestämmelserna återbetalning. Vidare bör med hänsyn till beslutetsom -
överklagbarhet de äldre föreskrifterna gälla för beslut arvsavståendenom-

inte vunnit laga kraft.som
Liksom domstolsutredningen vi äldre föreskrifter skall gällaattanser

anmälan före ikraftträdandet gjorts till rätten fonden ärom attom ensam
arvinge eller universell På grund den föreslagnatestamentstagare. av
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arvsavstående bör äldrepreskriptionstiden för prövat ansökanatt om
arvsavstående gjorts föreföreskrifter gälla för ansökanäven om som

ikraftträdande.lagförslagets

ändring i9.2 Förslaget till lag kommunal-om

1928370skattelagen

19§

ickeTill skattepliktig inkomst enligt denna lag räknas
vad vid bodelning tillfallit make eller sambo eller vad förvärvatssomsom

ellerfördel oskift bo gåva;testamente,genom avarv,
medel lämnats stöd Allmänna arvsfondem...som som ur

paragrafen arvsfonden inte skatte-Till har tillagts stöd Allmänna äratt ur
pliktig inkomst. vidare avsnittSe 7.4.

9.3 till ändring iFörslaget lag lagenom

1941416 arvsskatt och gâvoskattom

1§

förvärvasSkatt till enligt denna lag för egendom,utgårstaten genomsom
eller eller gâvoskatt.arvsskatt gåvatestamentearv genom

försäkringsbeloppegendom, förvärvas ellerFör attsom genom arv
enligt lagen Allmänna arvsfondenavstå. 21 § utgår19000000 om

arvsskatt till förvärvet efter denskett testamentestaten som om genom
avlidne.

Ändringen hänvisningen till arvsfondslagen föranledd denärav av
föreslagna lydelsen såväl enligtarvsfondslagen. kan avståsArvnya av

enligt enligt endast kultur-21 § 22 Arvsavståenden 22 §som avser
historiskt värdefull egendom och det rimligt sådan egendomär attm.m.

eventuellt arvsskatt.med tillhörande kontantbelopp aldrig belastas med
Endast arvsavstående enligt bör därför beskattas. vidare avsnitt21 § Se
7.4.
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sakkunnigayttrandeSärskilt av

Avelin-Mangefors, Lars Bryntesson,Mia

Malmqvist och Billy ThorstensonGunhild

och därmed i60 år gammalarvsfonden överAllmänna ärLagen om
i dag endastofullständig. utgöromodern och Denflera avseenden ett

praxisvarför i stället denvid tillämpningen,stödbegränsat som
betydelse.åren fått mycketutvecklats under stor

har under årenerhållit stöd fondende verksamheterFlera som urav
avsevärda lagstiftning inom barn-,föremål för förändringar. Nyvarit

harutvecklats, och därmedhandikappområdet harungdoms- och
moderniseringförändrats.för stöd fonden Närförutsättningarna enur

situationtill dagensske bör den såväl hänsynlagen skall ta somav nu
lagstift-angelägetocksåförsöka förutse morgondagens. Det är att

ordentligt stöd vidblir så ändamålsenlig den utgörningen ettatt
ekonomiskt stöd fonden.fördelningen urav

följande5 6 borde habakgrund vi och §§dennaMot attanser
lydelse

§5

utvecklingfrämjaarvsfonden har till ändamålAllmänna att av
handikappade.ungdomar ochverksamhet till förmån för barn,

§6

tillarvsfonden lämnasi 5 skall stödändamål §För ursom anges
ideell karaktär.verksamhet av

ideell verksamhet.organisation bedriverStöd får lämnas till som
offentlig huvud-får stöd lämnas tilldet finns särskilda skäl ävenOm

man.
inte till enskilda personer.Stöd får lämnas

5 redan i lagtexten markeravårt förslag avseende vill vi§Genom
stöd till vadskall utveckling verksamhet,stödetatt somavse av

Därmedkontinuerlig verksamhet.kunna uppfattas befintlig,skulle som
påföljande risk förundviks felaktig signal till allmänheten, meden

ekonomiskt stöd fonden.orealistiska ansökningar urom
tydligt slå fast allvårt förslag avseende 6 villGenom § att

skall ideell karadär.verksamhet erhåller stöd fonden ha ensom ur
kommersiell verksamhetDärmed blir det uppenbart såvälatt som

fonden.föremål för stödoffentliga åtaganden kan bli ur
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Vidare vill markera stöd i första hand skall lämnas tillatt en
främstorganisation, ideell förening, stiftelse och ekonomisk förening,

syfte är organisera och bedriva ideellatt verksamhet. Om detvars
finns särskilda skäl skall dock ofentlig huvudman kunna ståen som

stödet, vid samarbetemottagare mellan flera olikat.ex. ettav parter
eller då enskilda ideella är organiserat påpersoners engagemang mer
traditionellt vis. Villkoret dockär fortfarande verksamheten skallatt

ideell karaktär.vara av
Med förslaget undviker vi begreppen ideell verksamhet och

offentlig verksamhet i lagtexten. Detta vi önskvärt, bl.a.ser som
bakgrund de snabba förändringarmot i dag sker inom denav som

offentligt finansierade ocheller organiserade verksamheten. Nya
ekonomiska styrmedel och lagstiftning leder till begreppettyp attny av
offentlig verksamhet blir alltmer oprecist och successivt ändrar
innebörd. Därmed riskenär begreppet inte den tydlighetstor att ger

förutsättning för lagen skall stöd vidsom attser som ett gotten vara
tillämpningen.

Med undantag dessa förslag till formulering 5 och 6 §§,av samtav
därtill hörande konsekvensåndringar i specialmotivering och allmän-
motivering, vill vi instämma i de utredaren presenterade förslagen.av
Vi övriga förslag innebäratt god modernisering lagenanser samten av
leder till bättre tillämpning dess syfte.en av
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Allmänna arvsfondens bokslut 199192

RESULTATRÄKNING kr

KAMMARKOLLEGIET
Fondbyrån

FondFond
6103-6Allmänna arvsfonden

91-06-3092-06-30
INTÄKTER

5.522.965.009.684.656,91Rånteintäkter not 1
164.497.5012.006.00Utdelning på aktieregna

147.253.879.84154.149.780.31Influtna arvsmedel
påUtdelning Kammarkollegiets

10.942.100.009.014.096.00räntekonsortium
påUtdelning Kammarkollegiets

13.829.151,0017.780.337,00aktiekonsortium
Äterlevererade 1.427.100.942.586.438,68bidrag
Övriga 7.181,0197,00Fritzees förlag komm.redovisn., 179.146.875.29INTÄKTER 193.227.411,90SUMMA

KOSTNADER
1.329.474,00Fondförvaltningsavgift

13.163.565,149.227.224,1ORestituerade arvsmedel
3.565.000,005.165.000,00Arvsfondssektionen

Övriga 676,00återutb. tid. övr. intäktav, 16.728.565.1415.722.374,10SUMMA KOSTNADER

162.418.310.15VINSTFÖRLUST 177.505.037.80RESULTAT F. REA

REAVINSTERFÖRLUST
13.515.968,00314.445.50Reavinst
-1.355.530.G0-5.643.606.52Reaförlust

VINSTIFÖRLUST 12.160.437.40-5.329.161.02SUMMA REA

EXTRAORDINÄRA KOSTNADER
Nedskrivning Kammarkollegiets,

-10.543.758.24räntekonsortiummot 3
EXTRAORDINÄRASUMMA -10.543.758,24KOSTNADER

ÅRETS 174.578.747,55161 .632.1 18,54RESULTAT

Härav till fondkapitalet
12.160.437,4O-ReaIisationsvinsterl-förluster -5.329.161,02

-10% influtna arvsmedelav -
13.409.035,0014.492.260.00re-stituerade arvsmedel

Härav till utdelningsbara medel
-Ãterst. 149.009.275.15152.469.019.56Resultat reavinst-förldel föreav
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BALANSRÄKNINGkr

KAMMARKOLLEGIET
Fondbyrån

Fond Fondnr
Allmänna arvsfonden 6103-6

TILLGÅNGAR 92-06-30 -06-391

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Likviditetsförvaltning 41.570.728,10
Övriga, kortfristig fordran not 2 757.723,96 1 949.047,2
Kortfristig påfordran Iikviditetsförvaltn. 140,0

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Aktier 180,0
Obligationer 234.310,61
Inteckningslån 89.397.140,25
Kommunlån 715.000,00
Reverslån 563.060,00
Andel i Kammarkollegiets

154.070.710,5qräntekonsortium 91.754.860,00
Andel i Kammarkollegiets

taktiekonsortium 381 .849.649.64 381 .849.649,6
TILLGÃNGAFNboKfÖrtDSUMMA 606.842.472, 56 636.272.944,8

TILLGÃNGAFNmarkn.värdeNbiHSUMMA 823.235.309,92 898.815.256,83
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BALANSRÄKNINGkr

KAMMARKOLLEGIET

Fondbyrán

FondnrFond

6103-6Allmänna arvsfonden

91-06-3092-06-30KAPITALOCH EGETSKULDER
SKULDER

6.620.107,20räntekonsortietKortfristig skuld till
Långfristiga

0,006.620.107,2OSKULDERSUMMA

EGET KAPITAL
Fondkapital

309.988.586,31335.558.058,71föregående årfrån-
12.160.437,40-5.329.161,02reavinstförlust-
13.409.035,0014.492.260,00årets ökning-

335.558.058,71344.721.157,69Summa fondkapital

Utdelningsbara medel
307.015.193,27300.714.886,11balanserade-

-155.309.582,31-197.682.698,00åretutbetalade under-
149.009.275,15152.469.019,56årets ökning-
300.714.886,11255.501 .207,67medelSumma utdelningsbara
636.272.944,82600.222.365,36EGET KAPITALSUMMA

636.272.944,82606.842.472,56EGET KAPITALSUMMA SKULDER OCH
898.815.256,83RESERV 823.235.309,92SKULDKAPITAL DOLDSUMMA +

1992-06-3q,Stockholm
i xe .4- 3kW....





@

Kommittédirektiv
EE

Dir. 19913

Översyn allmänna arvsfondens ändamålsbestämmelseav
m.m.

Dir. 19913

Beslut vid regeringssammanträde 1991-01-24

Statsrådet Bengt Lindqvist, anför.

Mitt förslag

föreslårJag särskild utredare tillkallasatt med uppdrag överen att se
allmänna arvsfondens ândamålsbestämmelse vissa frågor rörande desssamt
tillämpning Översy-och beslutanderätten vid utdelning stöd fonden.av ur

föreslås också omfatta frågor uppföljning verksamhetnen star-om av som
stöd allmännatats arvsfonden.genom ur

Bakgrund

Allmänna arvsfonden tillkom enligt beslut 1928 års riksdag i sambandav
med kusiner och avlägsnare släktingaratt lagen 1928279genom om arv
uteslöts från arvsrätt. Den grundläggande bestämmelsen allmännaom
arvsfondens rätt till finns i 5 kap. ärvdabalken.arv

Närmare bestämmelser arvsfondens ändamål och förvaltningenom av
fondens medel finns i lagen 1928281 allmänna arvsfonden.om
Enligt denna1 § lag skall den egendom tillfaller fonden i ellersom arv

gåva eller sammanblandningtestamente medutan andra medelgenom
förvaltas kammarkollegiet särskild fond för främjande vårdav som en av

fostranoch bam och ungdom handikappade. Enligtsamtav omsorg om
skall2 § understöd fonden utdelas regeringen eller den myndighetur av

regeringen bestämmer. I paragraf föreskrivs understöd inte fårattsamma
lämnas för åtgärder, det åligger eller kommun bekosta.stat attsom
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ändamålfondenstillskapandet allmänna arvsfondenVid angavs somav
År tillkallades1964fostran barn och ungdom.främja vård ochatt enav

arvsfonden.allmännaför lagenutredningsman göra översynatt omen av
Allmännabetänkandet SOU 19672förslag redovisades iUtredarens

ändamål skullearvsfondensarvsfonden. betänkandet föreslogs bl.a.I att
ungdom,barn ochoch fostrantill omfatta, förutom vårdutvidgas att av

propositiondenoch handikappade. Iåldringaräven omsorger om
allmännaändring i lagen 1928281med förslag till lag1969833 omom

departementschefenutredningen uttaladebyggdearvsfonden påm.m. som
alltjämtändamålutvidgningen arvsfondensföreslagnabeträffande den att

och ungdomvård och fostran barnborde omfatta främjande samt attavav
handikappade.tillutvidgningen borde begränsas att avse omsorger om

Åldersgränsen frånborde höjasungdomskulle betraktasför dem somsom
till 2521 år.

bidrag från fondenliksom hittillsDepartementschefen uttalade vidare att
bekosta.kommunålåg ellerskulle för åtgärder detinte lämnas attstatsom

arvsfondsmedelbordei propositionen,Endast i undantagsfall, framhölls
allmänna ifrån detfinansieras med stödför ändamål kananvändas som

särskilda,län eller bidragordning, exempelvis stats-avurgenomannan
medel bildade fonder.

till erinrananledning196937 fann ingenlagutskottet lLUFörsta mot
proposi-och hemställdeändringsförslagende i propositionen framlagda att

enlighet medbeslutade iRiksdagentionen bifallas riksdagen.måtte ut-av
skottets hemställan rskr. 238.

ungdomsdelegationen årli-regeringen barn- ochapril beslutadeI 1987 att
till stödutdelasarvsfonden föranvisas medel allmännaskulle atturgen

sammanhangi dettaMed ungdomarför fostran ungdom. perso-avsesav
delegationenskallbudgetåret 19899025i åldrarna 7 år. Fr.o.m.ner -

dispo-arvsfonden är% medel allmännaårligen anvisas 25 de somurav
nibla för utdelning.

arvsfondenRiksdagens behandling frågor rörande allmännaav

fleravidändamålsbestämmelse hararvsfondensallmännaFrågan om
198l828,bl.a.SoUriksdagsbehandlingtillfällen varit föremål för se

avslagitharRiksdagenl9868718 19899029.1985863 och 11, samt
till ävenskulle utvidgasfondens ändamålmotionsförslag attatt avseom

fon-inskårpte utskottetbetänkandet 198889SoU6insatser för äldre. I att
vård och fostranfrämjaranvändas för ändamåldens medel endast får som
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barn och ungdom handikappade.samt Uttalandet gjordesav omsorg om
med anledning regeringen i 198788176att äldreomsorgenav prop. om
inför 90-talet aviserat milj.10 kr. årligen underatt två år skulle avsättas
från allmänna arvsfonden för fömyelsearbete syftande till utveckling av
olika stödformer för underlätta situationen för anhöriga tillatt handikappa-
de personer.

I betänkandet 198990SoU3 framhöll utskottet stöd inte skall beviljasatt
för åtgärder det åligger eller kommun bekosta ochstat attsom att arvs-
fondens medel huvudsakligen skall användas för stöd till frivilliga och
ideella insatser. Riksdagen regeringen till känna samlad redovis-attgav en
ning hur allmänna arvsfondens medel används regelbundet borde läm-av

till riksdagen 198990SoU3, rskr. 14.nas
Under de haråren riksdagen vidare avslagitsenaste motionsyrkanden

198990SoU3 och 29 beslut rörande understöd allmännaattom ur arvs-
fonden i stället för regeringen skall fattas styrelse eller nämndav av en
med parlamentarisk förankring. Riksdagen har bl.a. hänvisat till for-att

för handläggningen arvsfondsärendena behandlades i sambandmerna av
med 1969 års utvidgning fondens ändamålsbestämmelse. Iav prop.
196983 uttalade departementschefen det ...betydelsefullt bi-att attvar
dragsgivningen i ligger i händerna på harstort god över-ett organ som
blick helaöver det fält inom vilket bidrag kan komma ifråga och därige-

fär möjlighet väga olika behov varandraatt och tillgängligamotnom mot
Detta talar för beslutanderätten får ligga kvar hosatt Kungl.resurser.

Majzt. Det sagda utesluter emellertid inte bidragsgivningen i vissa fallatt
delegeras till underordnad myndighet. Jag möjligheten därtill börattanser
införas. Sålunda bör delegation kunna komma i fråga i vissa klart avgrän-
sade ärenden, där fast praxis förtyper bidragsgivningen har utbil-av en
dats hos Kungl. Majt.

Vidare har riksdagen 198990SoU29 avslagit motionsyrkanden attom
medel borde återföras till arvlåtarens kommun och handläggningenatt av
ansökningar och beviljande medel allmänna arvsfonden bordeom av ur
ligga på kommuns kommunstyrelse.resp.

Riksdagens revisorer påbörjade under år 1989 granskning hand-en av
läggningen inom Socialdepartementet och barn- och ungdomsdelegationen

ärenden rörande allmänna arvsfonden, bl.a. avseende redovisning.av
Resultatet denna granskning har ännu inte redovisats.av

Konstitutionsutskottet har med anledning anmälan granskatav en om
understöd lämnats allmänna arvsfonden för åtgärder bekostandeur vars
åligger eller kommun. Utskottets övervägandenstat redovisas i betänkan-
det 198990KU30. Med hänvisning till socialutskottets då pågående be-
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utdelningar all-redovisningförbättradskrivelsenredning uravenomav
social-handläggningen inomgranskningtill denarvsfonden ochmänna av

riksdagenarvsfondenrörande allmännaärendendepartementet somav
frånkonstitutionsutskottet göra någotavstodunder 1989påbörjat år att

uttalande.särskilt
redovisning för fördelningen198990l3l medskrivelseRegeringens

198889 överläm-budgetåretarvsfonden underfrån allmännamedelav
motioner, behandlades1990. I någraden 22till riksdagennades sommars

i vissa fall tillämpatregeringenifrågasattestill skrivelsen,anslutningi om
Socialutskottetdet i lagen avsedda sättet.ändamålsbestämmelse påfondens

ändamålsparagrafen vidregeringenansåg198990SoU29 gettatt en
helt klarläggamaterialet interedovisade gåttdetoch dettolkning attatt av

i överensstämmelsetill och kommun skettmedelutdelningen statavom
till sina tidigarehänvisade ocksåUtskottetândamålsbestämmelsen.med

åliggerför åtgärder detskall beviljasstöd inteuttalanden statatt somom
huvudsakligen skallfondens medelbekosta ocheller kommun attatt om

Utskottet instämde iinsatser.frivilliga och ideellastöd tillanvändas för
ändamåls-arvsfondensbör göraskrav översynmotionäremas att aven
till kännaregeringenriksdagen skullehemställdebestämmelse och att ge

ändamålsbestämmelsenangåendeanfört översynutskottetvad m.m.av
hemställt rskr. 318.biföll vad utskottetRiksdagen

Utredningsuppdraget

särskildanfört föreslår jagjag harbakgrund vad ut-Mot att ennuav
rörande allmännauppdrag göra översyntillkallas medredare att arvs-en

Översynen ändamålsbestämmelse ocharvsfondensfrämstbörfonden. avse
anknytning tillandra frågor medtillämpning. Vissafrågor dessvissa om

verksam-frågan uppföljningsamtidigt bl.a.övervägas,fonden bör avom
arvsfonden.stöd allmännahet startats genom ursom

Ändamålsbestämmelsens grupper

ända-arvsfonden tillskapades harsedan allmännaUnder de gåttår som
och därefterbådevarit föremål för översynmålsbestämmelsen en

utvidg-gälltFlera motioner harvid flera tillfällen.riksdagsbehandling en
framgåttäldre Somtill omfatta ävenändamålning fondens att personer.av

harmotiv till avslagenmotionsyrkanden.avslagit dessa Somhar riksdagen



1992 120SOU Bilaga 2

behovet barn- ochpå ungdomsområdet alltjämt är detangetts att stort, att
därför angeläget inte minska för stöd tillansetts detta områdeatt utrymmet

fonden inte heller borde splittras flerpå ändamål.samt Vidare haratt
hänvisats till den skyldighet god äldre enligtatt ge omsorg om som
socialtjänstlagen åvilar kommunerna till bidrag till äldres rekrea-samt att
tionsresor under vissa förhållanden kan inrymmas under rätten till bistånd.

Ungdomskommittén C föreslog198948 i sitt betänkande SOU
199042 internationellt ungdomsutbyte stöd allmänna arvsfondenattom ur
borde tillutgå pilot- ocheller försöksprojekt i syfte stimuleraatt starta att
utbytesprogram försöka hitta förvägar nå informa-samt medatt utnya
tion till alla ungdomar.

Utredaren bör i linje med vad riksdagen tillkännagivit pröva gällandeom
ändamålsbestämmelse och tillämpningen denna såväl dagensmotav svarar
situation framtida behov hos olika målgrupper.som

Åtgärder skall bekostas eller kommunstatsom av

Enligt den praxis utvecklats i anslutning till 2 lagen§ allmännasom om
arvsfonden kan bidrag till eller kommun inte beviljas för sådanastat åt-
gärder det åligger eller kommunerna bekosta enligtstaten lag ellerattsom
ñrfattning. Praxis innebär också det för stöd skall beviljas i allmän-att att
het krävs det rör sig verksamhet innebäratt förnyelse och utveck-om som
ling. Stöd lämnas enligt praxis inte till enskilda. Vidare inte hellerges
stöd till utlandsresor eller till verksamhet bedrivs utomlands.som

Samhället har under de sextio år gått sedan arvsfonden inrättadessom
genomgått förändringar. Staten och kommunernastora har helt eller delvis
övertagit för olika verksamheter tidigare fåttansvaret understödsom ur
arvsfonden. utgickSå till exempel framända till budgetåret 197576 stöd

allmänna arvsfonden till kommuner för anordna och inredaattur
bamstugor. I samband med sådan verksamhet ålades kommunernaatt

lagstiftning upphörde stödet från allmänna arvsfonden.genom
Under de åren har dock viss verksamhet tidigaresenaste bedrivits isom

kommunal regi överlåtits till ideella organisationer helt eller delvis. Som
exempel kan nämnas fritidsgårdar m.m.

Bl.a. bakgrund svårigheterna i vissa fallmot i detalj bestäm-attav mer
omfattningen det kommunala för socialtjänsten och hälso-ansvaretma av

och sjukvården kan det ibland uppkomma gränsdragningsproblem vid
uttolkningen vad utgör ...åtgärd, bekostande åliggerav statsom vars
eller kommun. Vid alltför snäv tillämpning arvsfondslagen2 § kanen av
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till utveckling och pröv-syften stimulerafrämstaarvsfondens attett av -
motverkas.idéerning av nya -

arvsfondslagenhurhuvuduppgifter bör prövautredarensEn attvaraav
framtida behovbehov ochdagenstillämpningen dennaoch motsvararav

börberörda målgrupper. Utredarenñrutveckling verksamheteravav
ställningstaganden.grundade dessaförslag påredovisa

förtyd-lagstiftningen kanrådande praxis prövabör utifrånUtredaren om
tydligareanvändningsområden kanmedlensligas och över enomse

struktur.

Delegering

regering-1960-talets kanändrats efter översynarvsfondslagenSedan 2 §
stödbesluta i frågormyndighettilldelegera någon att om urannanen

delegera til-har möjlighetenarvsfonden. Under 1980-taletallmänna att
årligen fått dis-ungdornsdelegationenbarn- ochbl.a.lämpats attgenom

ungdom.till projekt för fostran Statensarvsfondsmedel för stöd avponera
utvecklarstödja projektñr kunnahandikappråd har fått medel att som

förhar fått medelhandikappade. Socialstyrelsenfritidsverksamhet för att
sysselsättningmodeller för arbete ochsyfte utvecklastödja projekt med att

till handikappa-stödet till anhörigaför utvecklahandikappade, ochför att
de personer.

innehållsmässigabedömning deanalys ochUtredaren bör göra avenen
hittills förekommit. Idelegeringeffekterna denadministrativaoch somav

antaletbegränsabakgrund strävandenasammanhang bör,detta attmot av
möjlig-bil.2 s.55,199091 100regeringenförvaltningsärenden hos prop.

frånarvsfondsärendendelegera andraheterna ävenatt rege-grupper av
lämplig myndighet övervägas.ringen till

informationUppföljning, m.m.

och utveck-förnyelse-arvsfonden har mångastöd allmännaGenom ur
härigenomfall hargenomföras. Iinitieras och mångalingsprojekt kunnat

förbättringarinneburit väsentligavilketkommit i gång,helt verksamhetny
önskvärt degivetvisoch handikappade. Det ärför ungdomarbarn, att

till påarvsfondsprojekt kanierfarenheter görs systema-etttas varasom
tiskt sätt.
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Utredaren bör denna bakgrund analysera behovet uppföljning ochmot av
erfarenhetsspridning föreslå åtgärder för tillgodose dessa behov.samt att

Utredaren bör också överväga frågor rör information till presumtivasom
sökanden allmänna arvsfonden.om

allmännaDen inriktningen är bidragsanordningar bygger påatt som en
prövning ansökningar från föreningar och organisationer m.fl. ochav som
har betydelse för vidare krets tänkbara sökande bör författningsreg-en av
leras. Mot den bakgrunden bör utredaren bedöma behovet i sär-attav en
skild förordning nämnare reglera frågor gäller stöd allmännasom ur arvs-
fonden.

Utredaren bör fri behandla även andra frågor rörande arvsfon-attvara
dens verksamhet föranleds utredningsarbetet.som av

förRamar arbetet

För den särskilde utredaren skall gälla de allmänna tilläggsdirektiv som
utfärdats den februari16 till1984 samtliga kommittéer och särskilda ut-
redare dir. 19845.

Utredningsarbetet bör bedrivas skyndsamt.
särskildeDen utredaren bör ha slutfört sitt arbete den 1senast mars

1992.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag regeringenattnu
bemyndigar det statsråd har till uppgift föredra ärenden rörattsom som
allmänna arvsfonden

tillkalla särskild utredare omfattad kommittéförordningenatt en av-
1976119 med uppdrag göra översyn allmänna arvsfondensatt en av-
ändamålsbestämmelse m.m.

besluta sakkunniga, sekreterare och biträdeatt åtexperter, annatom
utredaren.

Vidare hemställer jag regeringen beslutaratt
kostnaderna skall belasta femte huvudtitelns anslag Utredningaratt m.m.
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Beslut

bifalleröverväganden ochföredragandenssig tillRegeringen ansluter
hemställan.hans

Socialdepartementet
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Socialdepartementets redovisning utdelat stöd underav
budgetåret 199192; fördelning enligt ändamål

Fördelning Allmänna arvsfonden utdelade stödav ur
budgetåretunder 199192

Fördelning ändamålenligt

ochBarn ungdom

röreöke- utvecklingsarbeteoch

ÄndamålMottagare

Arbetsgruppen för Projekt för 000 000sam-
samordning insat- ordning insatserav av

för utsatta för utsatta ungdomarser ung-
domar Plus-gruppen,
Civildepartementet

Familjehemmens Riks- Nätverksprojektet 670 000
förbund Barn och ungdomar

från familjevården

Fritidsföreningen NBN-modellen En 045 000-vårdmodellNobbaNBN Brass och annorlunda
Nubbe

Fritidsföreningen Aktiviteter och 250 000pro-
NobbaNBN Brass och för ungdomargram

Nubbe missbruksproblemmed

Förbundet Rökfri ProjektetEn Peda- 000 000
Generation gogiskt utvecklings-

arbete xlassbesök

Stadsdelsnämnden Informations- och 300 000
iHögsbo Göteborg dokumentationsfilm

barnprojektet iom
Västra Göteborg Att

tillbarnvara en
alkoholist Forum
Fenix

Blå-Kvinnojouren Stödverksamhet till 000200
klockan, Gävle barn ut-mammor vars

incestförsatts
eller sexuella över-

inom familjengrepp

Landstinget Blekinge, Behandlingsenhet för 000125
Östra sjukvårds- tidiga kontaktstör-
distriktet, ningar
Karlskrona
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Informationsvideo 000450Riksförbundet BRIS -
1 filmRättBarnens sam-

hållet

Riksförbundet Projektet 300 000BRIS Barns-
till hjälpiRätt rättBarnens sam- -

vågahållet berätta

Riksförbundet 000utveckla 300för att en
åtHjälp förnätverksmodellLäkemedels-

missbrukare rehabiliteringRFHL av
narkotikamiss-unga

brukare

ProjektetRädda 500 000Psyko- 1Barnen
socialt ocheller
psykoterapeutiskt
behandlingsarbete

flyktingbarnmed
familjeroch deras

Rädda 000föräldrar 400AnonymaBarnen
Räddaett Barnen-

projekt föräldra-om
utveckling

Socialdepartementet Aktioner alkohol 107 70683mot
narkotika Boman-och

för regleringgruppen
visst underskottav

54829Socialdepartementet för 16Arbetsgruppen
insatsertidiga mot

drogmissbruk

000Stadsmissionen i Projektet är 135Barn
ocksåLinköping människor

in- 000Stiftelsen Utvärdering 125ochHassela
Utbildningsenhet, formation Hasselaom

utbildning ochStockholm pro-
duktionsträning i
Klintehamn

000stiftelsen 150Kvinno- arbeteFörebyggande
kvinnorforum bland unga

000Yerdandi Försöksprojektet 40Pärlan,
Älvsbyn Alternativ sommar-

gemenskap
255l211414
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Bildnings- ProjektetArbetarnas Alla 700 000
förbund familjerABF har rätt

till föräldraut-
bildning

Bodens kommun Projektet Behovs- 270 000
inriktad barnomsorg

Friluftsfrämjandet Naturkänsla vad 440 000-
projektär det ett

för ökat natur- och
miljömedvetande i
barnomsorgen

Friluftsfrämjandet Utvidgat arbete med 200 000
Naturmedvetenen

generation genom
produktion utbild-av
ningsvideoprogram

tillkopplat ett
diskussionsstudie-
material

Föreningen ProjektetSöndags- Klubb 80 000
iförälder Göteborg Arnold

Föräldraföreningen in-ettBygga 360 000upp
Plötslig formationsnät iSpädbarnsdöd

landet

Högskolan Projektetför lärar- Ansvars- 70 000
utbildning i fördelning, kommu-
Stockholm nikation och

kunskapsutveckling
inom barnomsorgen

ProjektetHögskolan för lärar- ochLek 299 000
utbildning i skapande verksamhet

iStockholm förskolan förut--
sättningar hinderoch

Socialdepartementet inom barn-Insatser 5 000 000
mång-i detomsorgen

kulturella samhället

ungdomsråd försöksverk-Statens Lokal 5 000 000
kringsamhet del-

in-aktighet och
flytande för ung-
domar

Studieförbundet Projektet Barn- 150 000
i Ungdom-FörälderYuxenskolan

Ostersund
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Projektet Trygg 575 000Sverigefinska
identitet medelRiksförbundet SFRF -

ungdomsproblemmot
00013 144

Kultur

Bild-Projektet 175 000JämtlandABF
i Ostersundsskola

kommun

000Barnkulturcentrum S00Borlänge kommun

i 350 000BarnkulturcentrumHuddinge kommun,
Flemingsbergikommundelsnämnden

Flemingsberg

Projektet och 350 000Barn-Kalix kommun
ungdomskulturcentrum

Projektet Kultur- 000490Nord-Malmö kommun,
för barnom-Socialförvalt- centrumöstra

i Malmöningen sorgen

tillProjektet IdéanUmeå 240 000kommun
Galaxen

° Utveckling 000teater- 100Kommundelsnämnd av
på ettHelsingborg verksamhetiCentrum

förkulturcentrum
ungdombarn och

Projektet 160 000Konstepidemin Barn-
akademin

Projektet Vattenlek 000300Multiversitetet
under UtoperaStockholmek.fören.,
Multiversitetets
kretsloppsfestival
på Skeppsholmen

ÄTNAM Projektet och 60 000samiska BarnDenSAME
Sameslöjdriksorganisationens

slöjdutskott

000Barnboksdagen 18Sveriges Författar- Stora
sektionen 1992förbund,

för och Ung-Barn-
domslitteratur

0007432
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Dianas

Adoptionscentrum Film tidiga 000595om
separationer

Familjehemmens Riks- IFCO-konferens 200 000
förbund

Föräldraföreningen Dokumentärfilm 230 000om
Plötslig familjSpädbarnsdöd drabbasen som

plötslig späd-av
barnsdöd

Hushållnings- Framställning in- 260 000av
isällskapet formationsmaterialNorra

Älvsborg, Vänersborg genomförandesamt av
kurser hurom man

smålagar förmat
barn

påSocialdepartementet Vissa insatser 000 000
barnområdet m.m.

konventionFNs om
rättigheterbarnens

Socialdepartementet påVissa insatser 000500
barnområdet m.m.

konventionFNs om
rättigheterbarnens

InformationsmaterialSvenska Barnläkar- 455 000
förskolebarnföreningen ochom

våldsskildringar på
videoochTV

000240

handikappadeOmsorg om

rörsöks- utvecklingsarbeteoch

Ökat självbestämmande och oberoende
för handikappmedpersoner

Handikappförbundens Projekt behovet 350 000om
Centralkommittê juriststöd förHCK av

funktionshindrade

Riksförbundet Aktions-Projektetför 195 000
Utvecklingsstörda för omsorgs-grupper

kvalitetUngdomar ochBarn,
Vuxna FUB
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personlig 0005003Riksförbundet för Projekt
Utvecklingsstörda assistans

Ungdomar ochBarn,
FUBVuxna

000300FörsöksverksamhetRiksförbundet för
etableringUtvecklingsstörda med av

sektioner för ut-Ungdomar ochBarn,
vecklingsstördaFUBVuxna -

till ökatvägen
del-inflytande och

aktighet

000415Projekt ombuds-medilänsförbundFUBs
föräldra-utökadochstockholms län

irådgivarfunktion
förbättrasyfte att

insatsersamhällets
svårastallraför de

flerhandikappade

000350för-Projekt för attLungsjukasHjärt- och
inflytandetbättraRiksförbund

inomför medlemmarna
samhällsområden,olika

ochinom hälso-främst
sjukvården

000200för-Projekt för attLungsjukasHjärt- och
inflytandetRiksförbund bättra

inommedlemmarnaför
samhällsområden,olika

ochinom hälso-främst
sjukvården

000325arbets-UtvecklingRiksförbundet för av
kooperativsocial Mentaloch

Hälsa RSMH

000400ochMaktProjektetHandikappadesDe
service-iinflytandeRiksförbund DHR

tillgänglighets-och
frågor skapaför att

levnadsvillkorjämlika
funk-medför personer

tionsnedsättningar

000Brukarkooperativ 200HandikappadesDe
garantipersonmedRiksförbund DHR
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ProjektetHandikappinstitutet Utveck- 500 000
ling informa-av
tionsmetoder som
skall förbättra

inflytandebrukarens
vid hjälp-beslut om
medel

Handikappinstitutet Projektet Utveck- 250 000
ling informa-av
tionsmetoder som

förbättraskall
inflytandebrukarens

vid hjälp-beslut om
medel

Forsknings-Dalarnas Projektet Patient- 000125
råd vidmedverkan pro-

jektering behand-av
inomlingshem m.m.

psykiatrin

Folkuniversitetet, med 000Försöksverksamhet 325
vid utvecklingKursverksamheten arbets-av

Göteborgs universitet kooperativ för
långtids-psykiskt

sjuka

intresse- Startande arbets- 350 000Humana av-
föreningen kooperativför stöd för Ung-
till patienter och SYL-domsgruppen
klienter i Farsta- gruppen

psykiatriskaVantörs
sektorsområde

Lillhagens sjukhus Projekt Växthuset 000300-
kooperativett

Riksförbundet 000koopera- 490startandeav av
Intresseföreningar tiv för personer som

schizo-schizofreniför drabbats av
freni ellerRIKS-IFS annan
psykotisk sjukdom

Intresseföreningen 000arbets- 300startande av
schizofreni kooperativför och

psykotiskaandra
tillstånd IFSAP,

distriktet,västra
Vadstena

0008758
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Afasiförbundet i Projektet ochDator- 400 000
Sverige hjälpmedelsstöd för

Afatiker

Föreningen sveriges förDatabas nyhets- 430 000
Dövblinda förmedling, informa-FSDB

tionsutbyte och
sociala kontakter

Sveriges Dövas Försöksverksamhet 600 000
Riksförbund Videoxommunika-SDR med

tion VK-projektet

Handikappinstitutet Försöksverksamhet 300 000
med uppbyggnad av
dataverksamhet

Handikappinstitutet Samverkan, erfaren- 500 000
hetsutbyte och ut-

regio-veckling av
nala förcenter
datorbaserade
hjälpmedel för
handikappade

Handikappinstitutet Projektet 500 000Dator-
istöd hemmet -

systemutveckling
och samverkan

Handikappinstitutet Projektet 800 000Dator-
istöd förhemmet

rörelsehindrade

Handikappinstitutet Projektet teknik 000000Ny
begåvningsstödsom

förstånds-för vuxna
handikappade i hem-

vidmet och dag-
försöksverk-center;

samhet och utveck-
lingsarbete

Handikappinstitutet Utvecklingsarbete 000000
försöksverksam-och

områdetinomhet ny
teknik för personer

funktionshindermed
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Handikappinstitutet AnvändningProjektet 800 000
teknik för kom-nyav

munikation vidsamt
träning, behandling

utvecklingoch av
kommunikativ och

förmågakognitiv

Riks- ProjektetSynskadades Datorstöd 100 000
förbund iSRF för synskadade

hemmet

Riks-Synskadades Projektet Låsservice 570 000
via tillförbund sar telefax syn-
skadade

stiftelsen Projektet utvecklingHadar, 000550
Malmö förrobotsystemav

rörelsehindrade
000110

Erigigzxgltgg handikappgen

Neurologiskt Handi- Projektet Fritids- 000200
Riksförbundkappades service i Bohuslän

NHR över hela landet

Handikappades Fritidsprojekt för 000De 300
Riksförbund utveckling ochDHR ut-

provning fri-av
tidshjälpmedel

Utveckling fri-Riks-Synskadades 335 000av
förbund tids- hobby-SRF och

hjälpmedel för syn-
skadade

vidgaRiks- ProjektSynskadades för 000att 160
fritidsutbudet förförbund SRF
synskadade

Föreningen UtvecklingVi segel- 000100Har av
Fått handi-vingar, Knivsta flygning för

kappade

Rekryteringsgruppen Utveckling 305 000servo-av
aktiv rehabili- skicartför

tering

Sitskigruppen 000Utveckling verk- 420för av
rörelsehindrade samheten
utförsåkare,
Östersund
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TurismTuristråd, 150Skånes Projektet 000
SkåneiallaförLund -

handikappråd utveck-och 1 600 000Försöks-Statens
inomlingsverksamhet

området ochkultur-
förfritidsverksamhet

med om-personer
funktions-fattande

hinder

ettValje- 2 000 000Stiftelsen VAL,FRITT pro-
påfritidjektviken, Sölvesborg om

Valjeviken

000i Genomförande 300Studiefrämjandet av
musikteaterprojektetUppsala

handi-Fantasia för
ochkappade barn

ungdomar

Projekt syfte att 200 000medGolfför-Svenska
handikapp-integrerabundet

igolfspelarede
verksamheten

Handikappa-Projekt 400 000Handikapp-Svenska -
Framtidensi Idrottdeidrottsförbundet

Projektet Fler 300 000Handikapp-Dalarnas syn-
ochskadade barnidrottsförbund ung-

idrottentilldomar

Projektet förIdrott 100 000HandikappStockholms
FörståndshandikappadeIdrottsförbund

iProjekt syfte att 90 000VästmanlandsVHIF
handikappadeerbjudaHandikappidrottsför-

möjligheterVästerås ungdomarbund,
till luftvapenskytte

Projekt för 350 000attTennisför-Svenska
handi-integrerabundet

tennis-kappade
i verksam-spelare

heten

hemiUtveckling 220 000Säkerhetskommittên av
ski-cartRörelsehindradeför

utförsåkare SRU

Skicart-Projektet 000215Säkerhetskommittên
åkning gravtförRörelsehindradeför
rörelsehindradeutförsåkare SRU
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Säkerhetskommittén Fritids-Projektet 75 000
för Rörelsehindrade service
utförsåkare SRU

Riksföreningen för Anläggning handi- 150 000av
Trafik- Polic-och kappanpassad natur-

slingaskadade RTP,
Nyköping

ÖversynSveriges Dövas fri-dövas 150 000av
Riksförbund tidsanläggningarSDR

Damnåns Fiskevårds- Vissa vidkostnader 200 000
förening handikappanpassaden

fiskecamp

Fagerviks Kanotklubb, Anskaffande handi- 35 000av
Timrå kappanpassade kanaden-

sare

Västjämtens VissaJakt- kostnader vid 140 000
skytteklubb Fävikens skytte-

center
495 00010

dc V
olika handikappkunskap om

Handikappförbundens Förstudie in- 170 000om
Centralkommitté rättande handi-HCK av

kapprörelsens ut-
redningsinstitut

Handikappföre- ProjektetHCK Om 650 000-
ningarnas Central- brukaren kunskaps-som
kommitté i Blekinge idêgivarebärare och

i rehabili-samhällets
teringsarbete med
handikapporganisa-
tionerna aktivsom en

tillsamarbetspartner
samhällets rehabilite-
ringsaktörer

Handikapporganisa- Projektet Aktiv 400 000
tionernas kunskapsspridningCentral-
kommitté i Stockholms
län Läns-HCK

Piteå Projekt Handikapp-HCK 300 000
studier
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för att 860Projekt 000Riksförbundet för
kunskap barnspridahörselskadade omdöva,

med fleraungdomarsprâkstörda ochbarnoch
för-handikapp somDHB

svårar kommunikation

funk- 50 000Projektet DetStiftelse ALAFUBS
handikappettionella

medhos personer
plötsligt förvärvad,
svår, traumatisk
hjärnskada

364 000Förbere-ProjektetStiftelse ALAFUBs
infördelse vuxen-

korttids-livet genom
boende

000200Psyko-Projektetstiftelse ALAFUBs
terapi för vuxna

utveck-medpersoner
lingsstörning en-
dokumentation av
erfarenheter

000500Utredning för attRiksförbundet för
tillstödetförbättraRörelsehindrade Barn

DAMPmed HBDbarnRBUUngdomaroch
familjeroch deras

000vissa 605UndersökningDiabetes- avSvenska
handikappgruppersSDförbundet
levnadsförhållanden

000500medlevaHandikappinstitutet Att reuma-
ettsjukdomtisk -

utveck-inomprojekt
brukarinfor-ling av

mation

000100Utveck- 1Projektetutvärde-förCentrum
handikapptekno-ladmedicinskring av

rörelse-logi förteknologi, Univer-
Effekterhindrade.Linköpingisitetet

på ochresurskrav
livskvalitet

Ågrenska 0000002sjukvårds- ProjektGöteborgs
förHälsocentretstyrelse

Barn
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stiftelsen Försöksverksamhet 775 000Bräcke
Diakonigård, kunskapscentrummed
Göteborg rörelsehidradeför

nationellamedoch
viduppgifter Bräcke

östergård

Universitetet i Försöksverksamhet 200 000
Linköping inom handikapp-

området läs- och
skrivsvårigheter

VårdprojektetRiksförbundet Cystisk 475Kart- 000
vårdenFibros iRfCP läggning av

Sverige för barn,
ungdomar och vuxna

cystisk fibrosmed

Riksförbundet Utredningför Forsk- 90 000om
Social nings- utbild-och Mental och
Hälsa ningscenterRSMH

Kalmar kommun Utredning syftar 00095som
till undersökaatt

diagnosenmedhur barn
ifungerarMBDDAMP

skolanbarnomsorgen,
vuxenlivetoch

334 000

ä ö s och utveckl sarbes- n e

Handikappförbundens Projektet 000500Refe-
iCentralkommitté rensarbetsplatserHCK

handikapprörelsen

i Projekt 000Jämtlands län HCK-verk- 400HCK om
i glesbygdsamhet

Handikapporganisa- Projektet Samverkan 700 000
tionerna i centraliseradisödra en

sjukvårdSverige

Afasiförbundet i 000Uppsökande verkamhet 285
Sverige bland barn och ung-

dysfasidomar med

språkligtAfasiförbundet i Projektet 000250
afasidiag-Sverige förtest

nostik

Riksförbundet 000Projektet Hörse1- 150för
döva, hörselskadade döva barnskadade och

språkstörda ioch förskolanbarn
DHB
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000Föreningen sveriges 500Projekt med sam-
Dövblinda reha-ordningFSDB av

biliterande verksam-
döv-förhet vuxna

blinda

000för 400Projektet ombudRiksförbundet för
förmedling nyhets-Utvecklingsstörda av
information ochUngdomar ochBarn,
litteratur för ut-FUBVuxna
vecklingsstörda

Planeringsfas 350 000Riksförbundet för av
Projekt ochUtvecklingsstörda marknads-
aktivitetsplan förUngdomar ochBarn,
Riksförbundet FUBFUBVuxna

000utveck- 200Projekt förRiksförbundet för
hand-Utvecklingsstörda lande FUBsav
vidlingsberedskapochUngdomarBarn,

huvudmannaskapsför-FUBVuxna
sär-ändring deav

skilda omsorgerna
särskolanoch

200 000Projekt LjungbackaLänsförbundet för
till när-Utvecklingsstörda stöd-ståendeUngdomar ochBarn,

i SkaraborgsVuxna
län

000360Projekt rörandeigänsförbundet FUB
aktiviteter förOrebro

Utvecklings-gravt
störda, deras an-

personalhöriga och

000Sinnenas 130ProjektFöreningen för
Utvecklingsstörda rum

Ungdomar ochBarn,
FUB,Vuxna

Göteborg

000150Projektet HurFöreningen för var
är dethurförrutvecklingsstörda det -

idagungdomar ochbarn,
i Lund medvuxna

omnejd i LundFUB

000400Björklingeprojekteti UppsalaFUB

000370förStödverksamhetBlödarsjukaFörbundet
sär-medblödarsjukai Sverige FBIS

skilda behov
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Hörselskadades Riks- Hörselned- 000Projektet 335
förbund isoleringHRF sättning,

konflikteroch en-arbetsplatsfråga

Hörselskadades Riks- Rehabili-Projektet 100 000
förbund teringHF av personer

förvärvad hörsel-med
nedsättning och andra

ärhörselskadade som
rehabili-i behov av

tering

Hörselskadades Riks- Projektet Organisa- 900 000
påverkans-förbund HRF tions- och

i decentra-arbete ett
liserat samhälle

Svenskt förbund Projektför Marknads- 000260
stomiopererade föringILCO

Laryngförbundet 000SLF konsulent- 000SLFS
projekt

Neurologiskt Handi- Delprojekt 000380av
kappades Riksförbund Brukarprojektet vid
NHR Hjälpmedels-NHRs

center

Riksförbundet för Försöksverksamhet 000780
Rörelsehindrade Regional ombuds-medBarn
och Ungdomar RBU man

Riksförbundet tillför stöd 000Utveckla 250
Rörelsehindrade nyblivna föräldrarBarn
och Ungdomar till rörel-RBU barn med

sehinder

Föräldraföreningen Projektet Förbättrat 000315
för hjärtsjuka barn omhändertagande av
och ungdomar familjer där ett barn

hjärtfeldött av

Riksförbundet Projektet 000400mot
Astma-Allergi Allergikern iRmA

morgondagens sam-
hälle

Riksförbundet Allergi-Projektet 000150mot
påAstma-Allergi kommittéer kom-RmA

nivåmunal

Riksförbundet Dokumentation 000för 250av
Social Sesam-projektet ioch Mental
Hälsa RSMH Skaraborg
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Riksförbundet Utbildningsprojektför 175 000
social och Mental
Hälsa RSMH

Riksförbundet för syssel-Boende- och 840 000
Social sättningsprojektoch Mental för
Hälsa människor psykiskaRSH med

störningar

Riksförbundet fri-för Uppbyggnad 430 000av
social villigoch Mental dagverksamhet
Hälsa RSM

Riksförbundet för Utveckling verk- 160 000av
social och Mental kvali-samheten genom

iHälsa Göteborg ficerad handledning
RSMH-Livet utvidgadoch samverkan

Riksförbundet utbildnings-för Gemensamt 445 000
Trafik- Polio- projekt tillsammansoch
skadade NeurolologisktRTP med

Handikappades Riks-
förbund NHR

Diabetes- Projektsvenska för för- 450 OOO
förbundet SD bättrade kostvanor

hjärt-bland gruppen
lungsjukaoch och

diabetiker

Sveriges FramställningDövas 000 0001av
Riksförbund teckenlexikonSDR

Sveriges Dövas Utveckla 300 000tecken-
språkskursverksam-Riksförbund SDR

för föräldrarheten
till dövagravt
hörselskadade barn

Dövas Förening i Projektet förKonst 130 000
Örebro län döva dövaoch med

handikapp

Epilepsi- utvecklingVidareSvenska 665 000av
skyddsåtgärderförbundet för

epilepsimedpersoner

Sveriges Stamnings- Försöksverksamhet med 000225
föreningars riksombudsmanRiks-
förbund SSR

Handikappades Utveckling 000De ut- 240av
Riksförbund bildning för rull-DHR

stolsanvändare
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Handikappades Projektet MänniskanDe 520 000
Riksförbund fokusiDHR

ProjektHandikappades samverkan 000De 450
StockholmRiksförbund DHR

målinriktatProjektHandikappades 400 000De
förstärkt stödRiksförbund ochDH

till lokalaDHRs
arbete

Handikappades FörsöksverksamhetDe 530 000
anpassningskursRiksförbund medDHR

tremånadersi form av
folkhögskolekurs för
rörelsehindrade

KartläggningHandikappinstitutet 210 000av
samtresurspersoner

kändbehov och kun-
sexologii ämnetskap

funktionshinder för-
systematisera ochatt

informationförbättra
rådgivning till funk-
tionshindrade

Projektet Urinupp-Handikappinstitutet 540 000
kvinnorförsamlare -

Kartläggning be-av
hjälpmedelfintliga

tillförslagsamt
nyutveckling och
förbättringar av
dessa

UtredningProjektet 000Handikappinstitutet 125
partiellt fot-av

amputerades problem
utveckling medoch

förbättrasyfte att
skorderas

medFörsöksverksamhet 170 000Handikappinstitutet
videoutrustning som

vidhjälpmedel kör-
kortsutbildning för
handikappade

hjälp-Utveckling 220 000Handikappinstitutet av
förmetodermedel och

för-medpersoner
ståndshandikapp
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Handikappinstitutet Projektet Ortoped- 315 000
tekniska hjälpmedel

tillväg bättreen-
rehabiliterings-
ekonomi

Riks- Projektet Rehabili-Synskadades 950 000
tering synskadadeförbund SRF av

Riks- TidigProjektetSynskadades 450 000upp-
täcktförbund SRF synfel hosav
små barn

Riks- Decentraliserings-Synskadades 570 000
projektförbund SRF

Riks- LäsprojektSynskadades för 260 000syn-
förbund SRF svaga

Riks- Utveckling teknikSynskadades 190 000av
framställningförbund SRF för av

taktila kartor

Alzheimerföreningen visst utvecklings- 300 000
i Sverige arbete

Föreningen Anorekia Utvecklingsverksamhet 450 000
Bulimia Kontakt Ost,
Norrköping

Vi UtvecklingsarbeteBodens Unga-krets 00075
handikappadebland

ProjektetEkeskolan Pedago- 119 000
gisk utveckling av
synprövningsmetoder
för barn och ungdomar
på tidig utvecklings-
nivå

Folkuniversitetet, Försöksverksamhet med 320 000
vid allaktivitetshusKursverksamheten för

universitetGöteborgs socialt isolerade per-
i Angered, Göte-soner

borg

Folkuniversitetet, Projektet vägEn 320 000
vid tillKursverksamheten delaktighet

universitetStockholms

Föreningen integ- Medicinsk utbildningför 25 000
konfirmations-rerad

undervisning i
stiftStockholms
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GIL ekonomisk GIL-projektetföre- 600 000
ning, Göteborgs-
kooperativet för
Independent Living

Högskolan i Jönköping Projektet Handi- 600 000
kappade barns och
ungdomars kulturella
delaktighet

Kommunförbundet Projektet Utbildning 300 000
Västerbotten framtidför en -

Västerbotten UFF-AC

Kristianstads kommun Gärdskanprojektet 695 000-
arbete och syssel-
sättning för gravt
handikappade

Norrköpings kommun Projektet Handikapp- 385 000
studie i Norrköping

Landstinget Väster- Pilotverksamhet med 75 000
norrland, Medelpads sommarvistelse för ensjukvårdsförvaltning, långvårds-psykiatrisk
Psykiatriska Verksam- avdelning
heten, Distrikt III

Nykterhetsrörelsens Projekt dagligaför 000470
Bildningsverksamhet aktiviteter för gruppen
NBV-förbundet tillhörandenyskadade

omsorgerna

Psykiatri Västerås 4V-projektet, 000250sam-
Oster kring psykisktverkan

långtidssjuka i
Västerås

Rekryteringsgruppen Projekt för möj-att 000100
för aktiv rehabili- liggöra för män med
tering ryggmärgsskador att

bli förälder

Intresseföreningen Allaktivitetshuset 800 000
för schizofreni Gyllenkroken
IFS, Göteborg

Röda korsets Malmö- Viss utbildning vid 000170
husdistrikt Rehabiliteringscenter

för tortyrskadade
flyktingar i Malmö

Stiftelsen ArbetsbyrånArbete Projekt 000300
och Vänskap,
Sundsvall
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000riktade 340medProjektStiftelsen Fontänhus
högut-förinsatserLund

medmänniskorbildade
sjukdomarpsykiska

000verk- 100UtvecklingFontän-Stiftelsen av
örebro samhetenhuset

380 000Projektet Att varaInvandrar-Sveriges
invandrareochdövinstitut och Museum -

utmaningdubbelen

000150UtvecklingBoråsi avSärskolan
Montessoripedagogik
i särskolan

Miljöan- 260 000ProjektetTomtebodaskolans
utveck-passning ochTRCresurscenter

lingsstimulerande
åtgärder gravtför

blindasynskadade -
tilläggs-medbarn

handikapp

angående 000250ArbetsgruppiUniversitetet
forsknings- och ut-Linköping
vecklingsprogram om

funk-människor med
tionsnedsättningar

situationderasoch
samhälleti

000050KRISTINA-projektetuniversitetStockholms
nätverksocialt-

dövabland

000funktions- 265ProjektinResearchers omWomen
lekhindrade barnsDisabilityandPlay

InternationalWRP
i Stenhamra

000500FamiljeverksamhetÅgrenska Hälso-
förcentret Barn,

Hovås

000000Projektet UTAR-Ädelfors folkhög-
utbild-ettFRIBOskola -

rörandeningsprojekt
yrkesutbildande
folkhögskolestudier

medför om-personer
rörelse-fattande

hinder
00007436
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fritidsanläggningarRekreation,

båtHandikappades Riks-De tillInköp 000250av
förbund Göte- fritidsanläggningenDHR,
borgsavdelningen Västerhav

Föreningen för tillbyggnadoch 65 000Om-
sommargårdUtvecklingsstörda vid FUBs

iBarn, Ungdomar Kärradaloch
BoråsVuxna FUB,

Lidköpings Inköp ochFUB ombyggnad 400 000
FUB-gården samtav

inventarier till
gården

Lundabygdens Dövas Ombyggnad före- 32 000av
Förening ningslokal

Hedelpads Dövas Anläggningsarbeten 23 000
Förening, vid fritidsan-Sundsvall m.m.

läggningen Släda 45

§tifte1sen Sundbyvik, tillbyggnadoch 935 000Om-
Orebro rekreationsanlägg-av

ningen Sundbyvik
705 0001

Information, utbildning

Handikappförbundens Projekt rörande 000900
Centralkommitté handikapputredningensHCK

förslag

Handikappförbundens Informations- 000och 450
Centralkommittê utbildningsprojektHCK

kring handikapp-
rörelsen och EG

Handikappförbundens 000Genomförande 500HCKsav
jubileumsårCentralkommitté HCK

Afasiförbundet i Framställning 00095av
Sverige informationsmaterial

Afasiförbundet i afasi 000Konferens 150om
Sverige

Riksföreningen Symposium 000rörande 65
Autism FA ungdomar medbarn och

syndromAspergers

Föreningen FramställningSveriges 000280av
Dövblinda informationsmaterialFSDB



Bilaga 3 168 S[NJl992d2O

Föreningen sveriges Informationskon- 200 000
Dövblinda kring döv-FSDB ferenser

blindtolkning

Riksförbundet för Informations- 35 000
Utvecklingsstörda material
Barn, Ungdomar och
Vuxna FUB

Riksförbundet Informations-för 225 000
Utvecklingsstörda insatser till

politikernaUngdomarBarn, och
Vuxna FUB

Riksförbundet för Kampanj för 820 000
Utvecklingsstörda kontaktpersoner

inomUngdomarBarn, och omsorgsverk-
FUBVuxna samheten

Riks-Hörselskadades Framställning 35 000av
iförbund informationsfilmKalmar län en

HörselskadadeUnga Bok hörsel- 220 000om unga
skadade personers

erfarenheteregna
från skolan och val
efter skolan

förbund Uppföljningskurssvenskt för 150 000
Stomivårdstomiopererade iILCO hemmet

Laryngförbundet Utbildning i före-SLF 000170
ningsarbete och
mötesteknik

Riksförbundet infor-för Produktion 600 000av
Rörelsehindrade mationsmaterialBarn
och Ungdomar RBU

Riksförbundet Cystisk Genomförande 310 000av
Fibros medicinsk utbild-RfCF

ningsdag

Föräldraföreningen Vissa medlemskonfe- 000300
hjärtsjukaför barn renser

och ungdomar

Föräldraföreningen infor- 500 000Framtagande av
hjärtsjukaför mationsmaterialbarn

och ungdomar

Föräldraföreningen Kopiering video- S9 000av
Frågahjärtsjukaför filmenbarn Lyssna

framställningoch ungdomar samt
skriftligt stöd-av

material till filmen
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AstmaåretRiksförbundet Projekt 275mot 000
Astma-Allergi RmA 1992

Riksförbundet Informationsinsatser 500mot 000
anledningReumatism RM med av

reumatikerårNordiskt
1992

Riksförbundet Informationsprojektför 665 000
Njursjuka RNj organdonationom

Riksförbundet för förKonferens kura- 135 000
Njursjuka RNj njursjuk-inomtorer

vården

Riksförbundet för Konferens det 84 000om
tvångetSocial psykiatriskaoch Mental

Hälsa RSMH

Riksförbundet Tryckningför bok 200 000m.m. av
Social psykiskt handikap-och Mental om
Hälsa RSMH pade ungdomar

Riksförbundet för Genomförande ett 45 000av
Trafik- Polio- seminariumoch för med-

iskadade stockholms lemmar med nackskada
län RTP-S

Celiaki- in-Kosthandledning,Svenska 330 000
förbundet formationsmaterialSCF

informatörsut-och
bildning

Sveriges Dövas Förberedande 200 000av en
Riksförbund internationellSDR

konferens

Handikappades Filmprojekt 000De Jag 695
slåssRiksförbund livetvill förDHR

Handikappades in- 000De Framtagande 600av
Riksförbund formationsmaterialDHR

på video

Handikappinstitutet 400 000Anordnande av en
europeisk konferens

rehabiliterings-kring
teknologi, ECART II

vidHandikappinstitutet Vissa 000250kostnader
film-anordnande av en

festival med temat
filmenHandikapp i
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Synskadades Riks- Framställning S00 000av sam-
förbund påhällsinformationSRF

punktskrift och
kassett

Alzheimerföreningen Informationsskrift 245 000
i Sverige

Patientföreningen Framställning in- 350 000av
Anorexiaför formationsvideooch

Bulimia Nervosa,
Göteborg

Bechterewreumatiker- Konferens 150 000
intresseorganisa-nas

tion BERI

Brukarrådet vid Informationsvideo 110 000
Dahlheimers Hus,
Göteborg

Riksförbundet för Framställning 350 000av
rättig-dementas informationsmaterial

heter Demensför- och konferenser
bundet

Riksförbundet för Informationsinsatser 350 000
dementas rättig-
heter Demensför-
bundet

Dövblind- Seminariumoch med tema 110 000
vuxendövtolkföre- Tolkens yrkesansvar
ningen dvtf

Friluftsfrämjandet Syntolkning och text- 80 000
ning filmen Nästaav
gång månenvi tillfar

Höselkuratorernas vidTolkarvoden fort- 12 000
förening bildningsdagar

Hörselpdagogiska Kurskonferensdagar 30 000
föreningen, Danderyd

Långbro-Föreningen Viss historisk doku- 200 000
Älvsjöveteranerna, mentation

Rekryteringsgruppen Informationsfilmer 450 000
aktivför rehabili-

tering

Riksförbundet för Bok kropps- 250 000om sex,
Sexuell Upplysning uppfattning jag-och

utvecklingRFSU hos barn
handikappmed
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Vandrings-Projektetstiftelsen för 250 000
utställning LL-lättläst nyhets- om
böckerinformation och

litteratur
LL-stiftelsen

Informationsprojektsocial- 490 000stockholms
utvecklingsarbetetjänst om

handi-inom barn- och
Så härkappomsorg

vi detgör och funge-
brarar

Audiologiska Förberedelser och 145 000Svenska
genomförandeSällskapet av en

Barnaudio-Nordisk
logisk iKongress
juni 1993

RiksseminariumIktyosföre- 49 000Svenska
ningen

Tryckning diet-PKU-före- 145 000Svenska av
anpassad kokbokningen

KursseminariumSveriges 100 000tecken-
språkstolkars före-

Sundby-ning STTF,
berg

Regionala taltjänst-Talhandikappades 290 000
konferenserFörening, Uppsala

099 000

handikapporganisationertillUtrustning

Utrustning tillHandikappföre- 400 000
förlokalerCentral- HCK,ningarnas

och SRFkommitté HCK DHR
Dalarna

Utrustning tillGotland 30 000Läns-HCK
kansliet

TelefonväxelHandikappförbudens 000240
Centralkommittê HCK

Jönköpings läni

KansliutrustningHCK-Västernorrland 00012

Automatiska öppnareHandikappföre- 50 000
hiss-för entré- ochningarnas Central-

i dörrarkommitté HCK
Östergötlands län
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Riksförbundet Inventarierför 355 000
Utvecklingsstörda
Barn, Ungdomar och
Vuxna FUB

Riksförbundet Datautrustningför och 150 000
Njursjuka RNj kontorsmöbler

Celiaki- kommunika-Svenska ochData- 250 000
tionsutrustningförbundet SCF

KontorsutrustningLaryngförbundet SLF 00050

Handikappades DatautrustningDe och 000170
Riksförbund utbildningDHR

Handikappades KansliutrustningDe 75 000
Riksförbund DHR,

distriktVärmlands

Handikappades kansliUtrustningDe 000200av
Riksungdomsförbund
DHR UNG

Stiftelse kopie-FUBs Inköp 37 000ALA av en
ringsapparat

000019

Diverse

Riksförbundet Uppföljningför 00052av
Social psykiatrins inlem-och Mental
Hälsa iRSMH mande den s.k.

Dalamodellen

råd-Riksförbundet för Genomförande 335 000av
Social Psykiatri-och Mental slag om
Hälsa utredningenRSMH

Sveriges Vissa 000Dövas tolkkostnader 40
Riksförbund SDR

stårArbetarrörelsens Projektet 000Var 220
arkiv handikapphistorisk

forskning idag och
vilka uppgifter

imorgonväntar

Folkuniversitetet, Studier, sommarläger 000160
föräldrautbildningvidKursverksamheten och

Linköpings universitet
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stiftelsen rekrea-Utredning 590Humle- 000av
gården, tionsmöjligheter förSigtuna

rörelsehindrade, ut-
värdering utlands-av
vård medsamarbeteoch
sjukvårdshuvudmännen

Federation Planering ungdoms- 000The World 50av
of the lägerDeafYoung
WFD Youth

447 0001
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Socialdepartementets redovisning utdelat stöd underav
budgetåret 199192; fördelat på organisationer, föreningar,
stiftelser

BeslutAntal
Projekt Summa

3. .SH

Handikappförbundens Central- 16 8 052 000
kommitté ochcentraltHCK,
lokalt

AfasiAfasiförbundet i Sverige 5 1 180 000

Riksförbundet för döva, hörsel- 2 010 0001
språkstörda DHBskadade och barn

AutismRiksföreningen FA 65 0001

DövblindaFöreningen Sveriges 0004 1 410
rsoa

Utvecklings-Riksförbundet för 9 7 380 000
störda ochUngdomar VuxnaBarn,
FUB

UtvecklingsstördaLänsförbundet för 1 200 000
i SkaraborgsochUngdomar VuxnaBarn,

län

i länStockholmslänsförbund 1 415 000FUBs

örebroiLänsförbundet 360 0001FUB

UtvecklingsstördaFöreningen för 1 65 000
BoråsFUB,Ungdomar och VuxnaBarn,

Föreningen Utvecklingsstörda 130 000för 1
och FUB,Ungdomar VuxnaBarn,

Göteborg

Lidköpings 400 0001FUB

utvecklingsstördaFöreningen för 150 0001
i medoch Lundbarn, ungdomar Vuxna

iomnejd LundFUB

i 400 000Uppsala 1FUB
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000370Blödarsjuka i Sverige 1Förbundet
FBIS

335 0002Riksförbund HRF 3Hörselskadades

35 000iriksförbund 1Hörselskadades
länKalmar

220 0001HörselskadadeUnga

000410stomiopererade 2förförbundSvenskt
ILCO

220 00013Laryngförbundet SLF

S80 000Riks-HandikappadesNeurologiskt 2
förbund NHR

0001302Rörelsehindrade 4Riksförbundet för
RBUoch UngdomarBarn

785 000Cystisk Fibros RfCF 2Riksförbundet

000550RiksförbundLungsjukas 2Hjärt- och

174 000hjärtsjuka 14Föräldraföreningen för
ungdomarbarn och

000825Astma-Allergi 3Riksförbundet mot
REA

000500Reumatism RMR 1Riksförbundet mot

000950RNjNjursjuka 3Riksförbundet för

0007812MentalSocial 10ochRiksförbundet för
Hälsa RSMH

000160MentalSocial 1ochRiksförbundet för
RSM-LivetiHälsa Göteborg

000445Trafik- och 1Riksförbundet för
Polioskadade RTP

00045Trafik- 1ochRiksförbundet för
läniPolioskadade stockholms

RTP-S

000150Trafik- och 1Riksföreningen för
NyköpingPolioskadade RTP,

0005802Celiakiförbundet SCFSvenska

00005512SDDiabetesförbundetSvenska
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Sveriges Dövas Riksförbund SDR 850 0002

ÖrebroDövas Förening i län 130 000

Hedelpads Dövas Förening, sundsvall 23 000

Lundabygdens Dövas Förening 32 000

Epilepsiförbundetsvenska 665 000

sveriges Stamingsföreningars Riks- 225 000
förbund SSR

HandikappadesDe Riksförbund DHR 6 505 000

HandikappadesDe Riksförbund DHR, 75 000
Värmlands distrikt

HandikappadesDe Riksförbund DHR, 250 000
Göteborgsavdelningen

HandikappadesDe Riksungdomsförbund 200 000
DHR UNG

RiksförbundSynskadades SRF 10 5 085 000

Alzheimerföreningen i Sverige 545 000

göreningen AnorexiaBulimia Kontakt 450 000
NorrköpingOst,

Patientföreningen för Anorexia och 350 000
Bulimia GöteborgNervosa,

Bechterewreumatikernas intresse- 150 000
organisation GöteborgBERI,

Riksförbundet för dementas rättig- 700 000
heter Demensförbundet

Rekryteringsgruppen aktivför 855 000
rehabilitering

Riksförbundet Intresseföreningar 490 000av
för schizofreni RIKS-IFS

Intresseföreningen schizofreniför 000800
IFS, Göteborg

Intresseföreningen schizofreniför 000300
tillståndoch andra psykotiska

distriktet,IFSAP, västra Vadstena

Talhandikappades Förening, Uppsala 290 000
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50Federation 1 000of the YoungThe World
Deaf WFD Youth

59 537143 000

ggiftelsgrEörgninggz,

595 000Adoptionscentrum

000arkiv 220Arbetarrörelsens

75 000Vi Unga-kretsBodens

Brukarrådet Dahlheimersvid 110 000Hus,
Göteborg

utvärdering 1 100 000förCentrum av
Universitetetteknologi,medicinsk

i Linköping

Forskningsråd 125 000Dalarnas

FiskevårdsföreningDammåns 200 000

110 000vuxendövtolk-Dövblind- och
föreningen dvtf

Timrå 35 000Fagerviks Kanotklubb,

870 000Riksförbund,Familjehemmens
Finspång

000720Friluftsfrämjandet

Fritidsföreningen 295 000och 1Nobba Brass
Nubbe NBN

Generation 000Rökfri 3 000Förbundet En

konfirma- 25 000integreradFöreningen för
itionsundervisning stockholms

stift FIKS

i 00080SöndagsförälderFöreningen
Göteborg

651 000stiftelse ALAFUBs

plötslig 000590Föräldraföreningen för
spädbarnsdöd

000600förening, Göteborgs-ekonomiskGIL
Livingkooperativet Independentför

000förening 12Hörselkuratorernas
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Humana intresseförening stödför 350 000-till patienter klienteroch i
Farsta-Vantörs psykiatriska sektors-
område

gushållningssällskapet i Norra 260 000Älvsborg, Vänersborg

Hörselpedagogiska föreningen, 30 000
Danderyd

Konstepidemin, Göteborg 160 000

Kvinnojouren Blåklockan, Gävle 200 000

Lånqbroveteranerna,föreningen 200 000Älvsjö

Hultiversitetet ek.fören, Stockholm 300 000

Riksförbundet BRIS RättBarnens 750 000-i Samhället

Riksförbundet åtHjälpför Läke- 300 000
medelsmissbrukare RFHL

Riksförbundet för Sexuell Upp- 250 000
lysning RFSU

Rädda Barnen 1 900 000

Röda korsets Malmöhusdistrikt 170 000

ÄTNAMSAME samiska riks-Den 60 000
organisationens slöjdutskott

Sitskigruppen för rörelsehindrade 420 000
utförsåkare, Östersund

Skånes Turistråd, Lund 150 000

Stadsmissionen i Linköping 135 000

Stiftelsen Arbete och Vänskap, 300 000
Sundsvall

Stiftelsen Diakonigård,Bräcke 775 000
Göteborg

Stiftelsen Fontänhus Lund 340 000

Stiftelsen ÖrebroFontänhuset 100 000

Stiftelsen Hadar, Malmö 550 000
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125 000Utbildnings- 1Hasselastiftelsen
Stockholmenhet,

590 000Humlegården, Sigtuna 1Stiftelsen

150 0001KvinnoforumStiftelsen

250 000nyhetsinforma- 1LättlästStiftelsen
LL-stiftelsenlitteraturtion och

Örebro 0009351Sundbyvik,Stiftelsen

000 0002Sölvesborg 1Valjeviken,Stiftelsen

145 0001Audiologiska SällskapetSvenska

000455Barnläkarföreningen 1Svenska

0002001GolfförbundetSvenska

400 000Handikappidrottsförbundet 1Svenska

000300Handikappidrottsförbund 1Dalarnas

000100Idrottsförbund 1HandikappStockholms

00090Handikappidrotts- 1VästmanlandsVHIF
Västeråsförbund,

49 000Iktyosföreningen 1Svenska

0001451PKU-föreningenSvenska

0003501TennisförbundetSvenska

575 000SFRF 1RiksförbundetSverigefinska

000181Författarförbund,Sveriges
Ungdoms-ochsektionen för Barn-

litteratur

000100teckenspråkstolkars 1Sveriges
Sundbybergförening STTF,

0005103Rörelse-Säkerhetskommittên för
utförsåkare SRUhindrade

00040Älvsbyn 1Verdandi Pärlan,

000100Fått vingar, 1viFöreningen Har
Knivsta

000265and 1in PlayResearchersWomen
iInternationalDisability WRP

Stenhamra
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Västjämtens Jaktskytteklubb 000140

Ågrenska Hälsocentret för 500 000Barn,
Hovås

645 00026

§§ggie§ö;bugd

BildningsförbundArbetarnas ABF 700 000

JämtlandABF 175 000

Folkuniversitetet, Kursverksamheten 645 000
vid universitetGöteborgs

Folkuniversitetet, Kursverksamheten 160 000
vid Linköpings universitet

Folkuniversitetet, Kursverksamheten 320 000
vid universitetstockholms

Nykterhetsrörelsens Bildningsverk- 470 000
samhet NBV-förbundet

Studiefrämjandet i Uppsala 300 000

Studieförbundet iVuxenskolan 150 000
Östersund

W 920 000

Högskolor m.fl.

Ekeskolan 119 000

i JönköpingHögskolan 600 000

lärarutbildning iHögskolan för 369 000
Stockholm

TRC 260 000Tomtebodaskolans resurscenter

Universitetet i Linköping 450 000

universitet 050 000stockholms

Ädelfors 000folkhögskola 000
000848

landstingochKommuner

000270Bodens kommun

000500Borlänge kommun
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Huddinge kommundels-kommun, 350 000
nämnden Flemingsberg

Kalix kommun 350 000

Kalmar kommun 95 000

Kristianstads kommun 695 000

Social-Malmö Nordöstrakommun, 490 000
förvaltningen

Norrköpings kommun 385 000

Umeå kommun 240 000

sjukvårdsstyrelseGöteborgs 000 000

iStadsdelsnämnden Högsbo Göteborg 000300

Kommunförbundet Västerbotten 000300

iKommundelsnämmnd Centrum 100 000
Helsingborg

Östra sjuk-Landstinget Blekinge, 125 000
vårdsdistriktet, Karlskrona kommun

Landstinget Västernorrland, 75 000
sjukvårdsförvaltning,Medelpads

DistriktPsykiatriska Verksamheten,
III

Lillhagens sjukhus 000300

ÖsterVästeråsPsykiatri 000250

SocialtjänstStockholms 490 000

Sveriges Invandrarinstitut och 380 000
Museum

BoråsiSärskolan 150 000
845 000

Myndigheter m.m.

samordningArbetsgruppen för 000 000
insatser ungdomarför utsattaav

CivildepartementetPlus-gruppen,

Handikappinstitutet 380 0001818

Socialdepartementet 255l210 624
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handikapprådStatens 1 600 000

ungdomsrådStatens §99Q_QQQ___
40 604 25512

Totalt 142 399 25512
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Socialdepartementets redovisning utdelat stödav
för projekt FNs barnkonventionom

Rädda Barnen 2,77 miljoner kronor för antal delprojekt iett-
informations- och utbildningssyfte vänder sig till olika målgrup-som

Olika medier utnyttjas.typerper. av

Svenska UNICEF-kommittén 450 000 kronor för informations-en-
satsning riktad till skolan.

Riksförbundet BRIS Barnens Rätt i Samhället 400 000 kronor för-
utbilda personal och frivilligmedarbetare informerar barnatt som om

deras rättigheter.

Adoptionscentrum 85 000 kronor för seminarieverksamhet.-

Svenska OMEP-kommittén Organisation Mondiale PEducationPour
Prescolaire organisation för förskolemetodik 135 000 kronor fören- -

anordna studiedagar vid grundskollårarutbildningarna.att

Röda Korset 750 000 kronor för filmproduktion.en-

Barnkonventionsgruppen 275 000 kronor för projektsamordning.-

Rädda Barnen 7 miljoner kronor för sista året antal delprojektettav-
i informations- och utbildningssyfte olikavänder sig till målgrup-som

Olika medier, bl.a. dramateaterverksamhet, utnyttjas.typerper. av

ÖrnarsUnga Riksförbund 1,35 miljoner kronor till andra och tredje-
året projekt i samarbete med Hyresgästföreningen,ABF, ochKFettav
Folksam. projektetsInom fungerar barn själva informatörerram som
och deltar i barnkommissionskommittéer i hela landet.

Svenska Missionsförbundets Ungdom 250 000 kronor till metod--
utveckling, ledarutbildning, ledarlåger idésamtaloch med inriktning på
barnkonventionen.

Svenska Flyktingrådet 500 000 kronor till informations-, råd--
givnings- och utbildningsinsatser med inriktning på flyktingbarns
situation och rättigheter.

Svenska FN-förbundet 200 000 kronor bidrag till attsom arrangera-
ungdomsforum.
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Svenska Scoutförbundet 190 000 kronor för informations- och-
utbildningsinsatser till scoutledare.ochscouter

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar 285 000-
kronor för information intentionerna och innebörden bamkon-om av
ventionen och hur dessa kan användas för handikappade ochbarns
ungdomars bästa.

Barnkonventionsgruppen 125 000 kronor bidrag till språkligsom-
bearbetning och tryckning illustrerade versioner barnkon-treav av
ventionen till barnsöversatts och ungdomars språk.som

Frälsningsarmén 200 000 kronor till barnkonsulent in-en som-
formerar barnkonventionen på olika platser i landet.om

Svenska Afgahnistankommittén 90 000 kronor till information--
sverksamhet barnkonventionen.om

BRIS Barnens Rätt i Samhället 90 000 kronor till utställning ien-
sagobyn Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby.

SAMFI-gruppen förSamarbete skolans internationalisering 65 000-
kronor för projektanställd handledare till de barn och ungdomaren

skall genomföra temadagar FNs barnkonvention i skolorna.som om

Stockholms Dövas Ungdomsklubb 22 000 kronor för spridaatt-
information barnens rättigheter till döva barn och ungdomar.om

Svenska Missionsfdrbundets Ungdomsarbete 250 000 kronor för-
ledarutbildning, metodutveckling och barnkonferens.

Pingstförsamlingarnas ungdomsarbete 250 000 kronor för olika-
informations- och utbildningsinsatser.typer av

Frälsningsarmén 200 000 kronor för satsning på ungdoms-en-
verksamhet, utveckling studiematerialav m.m.

Sveriges Unglottor 130 000 kronor för utbildningsinsats.en-

IPA International Association for the Childs right playto en-
internationell organisation vill främja barn till lek 540 000rättsom- -
kronor för konferensserie barns rätt till lek.en om

RLIKV Riksförbundet för levande information kriminalvårdom -
320 000 kronor för teaterserie vid 40 kriminalvårdsanstalter.en
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för produktionpornografi 000 kronorFolkaktionen 240mot enav-
informationsfilm.

påteaterprojektIrankommittén för240 000 kronorSvenska ett-
persiska.
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Socialdepartementets redovisning fördelat stödav
för insatser inom barnomsorgen i det mångkultu-
rella samhället

Rädda Barnen 650 000 kronor för det första året treårigtettav-
projekt omfattar delprojekt med inriktningtre på praktisksom
metodik, pedagogiskt drama och psykosocial konsultation. Den
geografiska spridningen blir Malmö-, Göteborgs- och Hämösandsom-
rådet. Projektet riktar sig till personal inom barnomsorgen arbetarsom
i flykting- och invandrartäta områden Rosengård ocht.ex. Angered.
Det riktar sig också till mottagningsdaghem för flyktingbarn, dit
personal sökt sig vill arbeta med flyktingbarn och till småsom
kommuner och med liten eller ingen erfarenhetorter arbete medav
flyktingbarn.

Delprojekt praktisk metodik stöd och handledningattavser ge av
praktik-metodisk karaktär, hur använder sin kunskap i ochman nya
okända situationer. Projektet vill fördjupade kunskaper olikage om
kulturer och processer.

Delprojekt pedagogiskt drama igörs samarbete med Riksorganisatio-
Auktoriserade Dramapedagoger. Pedagogiskt drama upplevelsensnen -

pedagogik för bearbeta attityderatt och känslor, använder sigegna-
metoder förstärker inlevelseförmågan och därigenomav ökarsom

förståelsen för andra människor.
Psykosocial konsultation innebär via personal nå barnatt år isom

behov särskilt stöd. Konsulten analyserar tillsammans medav
personallaget de problematiska situationer barn lever under i syftesom

utveckla personalensatt arbete. Arbetssättet förebyggande,är
uppsökande och behandlande.

Samtliga projekt dokumenteras i för vidare spridning.rapporten

Rädda Barnen 200 00 kronor för fram bok för barn-att ta en-
omsorgspersonal utifrån aktuell forskning och praktiska exempelsom
belyser och diskuterar frågor kring invandrar- och flyktingbams
situation i Sverige. förståAtt den kulturen förstå andraattegna- -
kulturer vad förenar olika kulturer Författare journalistenär Mario-
Marx och socialantropologen Lena Ljunggren båda har långsom
erfarenhet arbete inom barnomsorgen.av

Huddinge kommun, Flemingsbergs kommundelsnämnd 500 000-
kronor för filmdokumentärprojektet Mångkulturellt arbete inom
förskolan. Filmen skall visa arbetet vid två daghem i Huddinge där
två erfarna hemspråkslärare arbetar tillsammans med svensk personal
med två Tio barn och derasteman. föräldrar skall delta i filmen. Syftet
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integreras imångkulturellt arbete kanvisa hurkonkretär ettatt
tvåspråkighetinvandrarbarnensverksamhet förförskolans att gagna
studiemateri-till skallanslutning filmenoch tvåkulturella identitet. I ett

Åslund.Barsotti. Foto Göranoch regi Carloutarbetas. Manus
Grevelius.Anna-ClaraStudiematerial

framtagningSvenska OMEP-kommittén 500 000 kronor till av en-
kulturermed andraPocket-teatern mötenteaterföreställning omav

för bamomsorgsperso-föreställningar vid serie studiedagarniosamt en
geografiskainvandrar- och flyktingbarn. Dennal, inför mottagandet av

Västerås, Stockholm ochKarlstad,blir Malmö, Göteborg,spridningen
påbyggerspecialitet föreställningarUmeå. Pocket-teatems är attsom

ochi handlingen, kommenteragripa inpubliken aktivt ska kunna
i dramatiseradsedanföreslå lösningar på konflikter, prövasolika som

form.

invandrarinstitut i samarbete med-Stiftelsen Sveriges och museum
projekt500 till iPedagogiskt Centrum i Botkyrka 00 kronor ett-

barnomsorgspersonal,fortbildningsprogram försyfte fram ettatt ta
erfarenheter ochpersonalenssin utgångspunkt ihar egnasom

med antal utvaldaintervjuundersökningkunskaper. etnologiskEn ett
inledningsvis. Avsikten ärbarnomsorgi Botkyrka görs att gepersoner

kulturmötesfrågornaspersonalens påmångfacetterad bild av synen
skrift ochUtifrån detta material kommerbetydelse för arbetet. etten

fram.fortbildningsprogram att tas

för000 kronorPingstförsamlingarnas Ungdomsarbete 140 ett-
familjssinFlyktingar berättarvideoprojekt Flyktingfamiljen. om

i Sverige.upplevelser från flykt till hemmet
grundkristna människosynenFilmen lyfter fram denäven som en

föräldrar inomvända sig till personal ochför solidaritet. Filmen skall
barnomsorgen.

seminarie-000 för anordnaAdoptionscentrum 280 kronor att en-
diskriminering.fördomar ochverksamhet för aktiva medlemmar om

i sin delarbeta på olika sättAvsikten dessa sedan skall kunnaär att av
ioch skola ochmedlemmar inom förskolalandet bland andra sam-

föreningar.arbete med andra
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CIVILDEPARTEMENTET 1992-09-14

AllmännaSammanställning regeringens beslut stödöver urom
budgetåret 199192arvsfonden ungdom.avseende fostranunder av

D] r.. m

000 000 kr.5Danøbadprojeb sun

XX000 kr.till ungdomsverksamhet 4lahllerför SSTStöd

000 000 kr.5Plus-gruppmSønørdnüxg Insatser ungdomarmot utsattaav

000 000 kr.Idknrvdld 1Insatser BUDmot

900 0001Insatser motji-dmlingsfienzlighet kr.BUD

Vissasätskilduinsatserfü-aufrämjafosunnavungdan BUD

200000010-Insauerföraøsrdrkawugdøønartrøllønsømbnswnønter
kr000 000Städ läll EG-Warrnatiøn

000 kr0002IabygdInsatser för ungdomar i
0002 000 krvdldsskildringarskadligaImmer ekrarmot av

000 00015 kr.Stödför BUDartfrdnuafoman ungdomav

900 00038 kr.Totalt

008 kr.0001ungdomsverksamhet scoutrörelsenLokaler ñir inom
kr.0002 100idmtmürelscnLokala för ungdomsverksamhet inom

000108 kr.3Totalt

kr.200 0001bilagaenfgt bilagatfrämlingsñermtliProjekt et;äga I 000 kr.Övriga 6001enligt

000 kr.8002Totalt

000 kr.80844TOTALT
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raw møtñünlügøiønüighø

Studentkårstçckholm mvcrsitus
Ramp episkSmala m drumtik

RM Konst

Öwfcaprøieh

Stiftelsen 90oooo1a.En xñkfn
Wnübkr.Stockholm Youth

000800Totalt kr.2
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UNGDOMSDELEGATIONEN 1992-09-14OCHBARN-

STÖDSAMMANSTÃLLNING URBEVILJATAVSLUTLIG
199230 juni1991juliTIDENARVSFONDEN 1ALLMANNA UNDER -

STÖD FÖRENINGAR MM.ORGANISATIONEROCHTILL

ändamålFördelat efter typ av

Lokaler mm.- 000705 krlbyggnadtill- ochny--
199 000 lninvenmierumisming- 325 000 krbåtar-

Specialsatsningar regeringsuppdrag-
642l 000 krKonsumentekonomi- 000 000 kr2Insatser vâldsskildringarmot-

000300 krUng 1på landet- 000 kr755EG-iitfoxmation-
000S00 krInsatser lfrämlingsfientlighetmot-
000 kr950Insatser läktawâldmot-

Specialsatmingar egna initiativ-
324 000 krKulturbudkavlen 4- O0 kr265Dansbudlcavlen 1- 000 kr705Aktiviteter frånmed ungdomar- Öst- och Centraleuropa

Övriga- 000 000 kr1kulturteaterprojekt- 000 kr150miljöprojekt- 000 kr0853föxeningsprojektövriga-

000 kr20 905SUMMA

Överför 000 kr2064till Plus-gruppen

000 kr25 lllTOTALT
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UNGDOMSDELEGATIONENBARN- 1992-09-14OCH

SAMMANSTÃLLNING STÖDSLUTLIG BEVILJAT URAV
ALLMÄNNA 1992juniARVSFONDEN TIDEN 1991 30UNDER 1 juli -

STÖD FÖRENINGARTILL OCH ORGANISATIONER M.M.

Fördelat efter organisationtyp av

frikyrkliga l215000krorganisationertrossamfund-
handikapporganisationer 8000Okr-
hobby och teknik 85000kr-
idmusorganisationer 229700013-
internationella S73000krorganisationer-
invandrarorganisationer 29500010-
kommun 40000kr-

795500010kultur- folkbildningsorganisationeroch-
41600010friluftsorganisationermiljö- ochnatur,-

nykterhets- 175000kroch drogförebyggande organisationer
700000kxpolitiska eller fackliga organisationer-
40500010samlingslokaloxganisationer-
150000lcrscoutorganisationer-

föreningar 129000kri skolan 1-
95000krsvenska kyrkan-

övriga 529500010organisationer-

000SUMMA 90520 kr



utredningar 1992Statens offentliga

förteckningKronologisk

-levnadsförhållanden,patienterGrundutbildningens 37.Psykiatrinochdesskompetens.Frihet ansvar-- utveckling.innehållochvårdensvillkor i högskolan.U.
elevavgifter.U.Bidragochseminarium 38.Friståendeskolor.för risker. varförvi2.Regler Ett om

arbetsskada39.Begreppettillåter föroreningarinne M.änute.mer
verksamhetFi.i statlig40.Risk- och skadehanteringsituationi kommunernaPsykisktstördas

M.probleminventering socialtjänstens 41.Angåendevattenskotrar.ur-en
stadsutveckling.M.för hållbar42.Kretslopp Basenperspektiv. -

UrbanBasisof Sustainablejämförandeperspektiv. 43.Ecocycles The4.Psykiatrini Norden-ett -
försäkringssammanslutningar. M.Koncessionför Fi. Development.

grundutbildning.U.för högskolansmervärdesskattelag. 44.ResurserNy
riktlinjer. M.och45.Miljöfarligt avfallMotiv. Del ansvar-- forskninglångtidssjukaLivskvalitet för psykisktFörfattningstext bilagor. 46.och Del Fi. --

service,stödochvård.Kompetensutveckling nationellstrategi. kringA.en- Fi.bostadsmarknad,Del II.Fastighetstaxering Fi. 47. AvregleradBostadsrätter.m.m.- statliga48.Effektivarestatisükstyming DenEkonomi i kyrkan.C.ochrätt -
samordning.Fi.finansieringoch10. statistikensbolagför rundradiosändningar.Ku.En nytt

marknadsföringslagstiftrtingen.EES-anpassning49.11.Fastighetsskatt.Fi. av
C.12.Konstnärlighögskoleutbildning.U.

ochinom äldre-Avgifter högkostnadsskydd13. 50. ochBundnaaktier. Ju.
Shandikappomsorgen.14. kadmiumi handelsgödsel.Jo.Mindre

Översyn51. sjöpolisen.Ju.Ledningochledarskapi högskolan några15. av-
52. samhälleför alla. S.perspektiv möjligheter. Ettoch U.

på dieselolja.Fi.efter S. 53.Skatt16.Kroppen döden.
styr-formerför ochför mindre bam-sistaundersökningen obduktioneni 54.Mer17.Den ett nya--

ungdomspolitiken.C.psykologisktperspektiv.S.
ochinnehåll. 55.Rådför forskning18.Tvångsvårdi socialtjänsten och transporteromansvar-

1992. kommunikation.K.19.Längtidsutredningen Fi.
ochtill Rådför forskning20.Statenshundskola.ombildning från myndighet transporterom

Bilagor.kommunikation. K.aktiebolag.S.
21. 56.Färjor farleder.K.Bostadsstödtill pensionärer. och

Fi.Beskattning vissanaturaförmåner22.EES-anpassning kreditupplysningslagen.Ju. 57. m.m.av av
miljöskulden23.Kontrollfrågori tulldatoriseringen 58.Miljöskulden.En hurFi. rapportomm.m.

24.Avregleradbostadsmarknad.Fi. utvecklas vi ingenting M.gör.om
59.Läraruppdraget.25.Utvärdering försöksverksamheten 3-årig U.medav

för statsanstttllda.Fi.yrkesinriktadutbildning i gymnasieskolan. 60.EnklarereglerU.
och Ju.Del. A B.26.Rättentill folkpension kvalifikationsregler 61. reformeratåldagarväsende.i Ett- förslagförhållanden. ochutvecklingför totalförsvaret-internationella S. 62.Forskning

Årsarbetstid.27. till åtgärder.Fö.A.
C.28. perspektivstudie.Kartläggning kasinospel enligt 63.Regionalarollerinternationellaav en-- debattinlägg.C.sjuUtsikt framtidensregionerregler.Fi. 64. mot -

29.Smittskyddsinstitutet organisationför Sveriges 65.Kartboken.C.ny-
C.nationellasmittskyddsfunktioner. 66.Västsverige regioni utveckling.- företagsbeskattrtingen.Del30.Kreditförsäkring Någraaktuella reformeringproblem.Fi. 67.Fortsatt av-

31.Lagstiftning satellitsändningar Fi.om av
miljöforskning.68.Långsiktig M.TV-progranLKu.

Ku.påasylförlaggrting.32. 69.Meningsfull vistelseNya Inlandsbanan.K.
33. folkrörelsemastjänst C. 70.Telelag. K.Kasinospelsverksamheti

Fi.Bostadsförmedlingi former.34.Fastighetsdatasystemetsdatorstruktur.M. 71. nya
medlemskapet.C.35.Kart- skolformer. 72. kommunalaochmätningsutbildningari M. Detnya

36.Radio iochTV Ku.ett.



Statens offentliga utredningar 1992

Kronologisk förteckning

73. Välfärd ochvalfrihet- service.stöd vård föroch 105.Administrativt stödtill Försvarsmakten.Fo.
psykisktstörda. 106.Civilbefälhavama.Fö.

74. Provaprivat Provningochmätteknikinom SP 107.Kulturstödvid ombyggnad.Ku.-
ochSMP ieuropaperspektiv.N. 108. OrganisationVAL, Teknik Ekonomi.Ju.

75.Ekonomiskpolitik underkriseroch i krig. Fi. 109.Investeringari arrendejordbnrketoch andra
76. Skogspolitikeninför 2000-talet.Huvudbetän- arrenderättsligafragor. Ju.

kande.Skogspolitikeninför 2000-talet.Bilagor 110.Informationochden lnfomtationsTelcnologinnya
Skogspolitikeninför 2000-talet.Bilagor II. Jo. straff- ochprocessrättsligafrågor Ju.m.m.-77.Psykisktstördai socialförsäkringen ett 111.Denframtidaskogsvardsorganisationen.Jo.-
kunskapsunderlag. 112.Administrationeni kanslihuset.

78. Utredningen vissainternationellainsolvens-om Klaraadministrationen Bilaga.Fi.-frågor. Ju. 113. företagsrekonsmrktion.Lag Ju.om79. Statensfastigheterochlokaler organisation. Överenskommelseny 114.Malmöregionenstrafrksystem.-Fi åtgärderi trañkensinfrastruktur.K.omKriminologisk80. ochkriminalpolitisk forskning.Ju. 115.Kontroll i konkurrens avveckling AB Svenskav-81.Trafikpolisen dubbeltbättre.än Ju.mer Bilprovningsmonopolpâkontrollbesiktning.K.
82.Genteknik utmaning.Ju.en 116.Privat förmedlingoch uthyrning arbetskraft.A.- av83. AktiebolagslagenochEG.Ju. 117.Konsumenternaoch lâgprisbutiken.En studieav84.Ersättningför kränkning brott. Ju.genom iändradeköpvanor dagligvaruhandeln.Jo.
85.Förvaltning försvarsfastigheter.Fö.av 118. förArvoden vardhosprivatpraktiserandeläkare.S.
86.Ett betygssystem.U.nytt 119.Svenskträdgårdsnäring nulägeoch utvecklings-Åtgärder87. för förberedaSverigesjordbruk ochatt möjligheter.Jo.

livsmedelsindustriför EG förslag vegeta- 120.Allmännaarvsfonden.om-biliesektom,livsmedelsexportenochdenekolo
giskaproduktionen.Jo.

88.Veterinärverksamhet-behov,organisationoch
finansiering.Jo.

89. Bostadsbidrag enklare rättvisare billigare. S.- - -90. Biobränslenför framtiden.Jo.
91. Biobränslenför framtiden.Bilagedel.Jo.
92. Pliktleverans.U.
93. Svenskskolai världen.U.
94. Skolaför bildning. U.
95. Densvenskamarknadenför projektkapital

framtidanuvarandeoch roll. N.statens-
96.Förbud etniskdiskrimineringi arbetslivet.mot

Ku.
97. Spararvi för lite Hushâllssparandeti samhälls-

ekonomin.Fi.
98. Kommunernassocialbidrag kartläggningen av-

kostnadernormer, m.m.
99. Rådgivningeninomjordbruketoch trädgårds-

näringen.Jo.
100.Statenocharbetsgivarorganisationema.Fi.
101.Försvarsmaktenshälso-ochsjukvård.Fo.
102.Myndigheternasförvaltningskostnader

budgetering pris- och löneförändringar.Fi.av-
103.FHU92.A.
104.Vår uppgift efterRio svenskhandlingsplan-inför 2000-talet.M.
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Systematisk förteckning

Justitiedepartementet Välfärdoch valfrihet service, förstödochvård-
psykisktstörda [73]Bundnaaktier. [13]
Psykisktstördai socialförsäkringen kunskaps-ettEES-anpassning kreditupplysningslagen.[22] -av underlag.[77]Översyn sjöpolisen.[51]av Bostadsbidrag enklare rättvisare billigare. [89]Ett reforrneratåklagarväsende.Del A ochB. [61] - - -Kommunernassocialbidrag kartläggningenUtredningen avvissainternationellainsolvens- -om kostnader [98]normerfrågor. m.m.[78]
Arvodenför vårdhosprivatpraktiserandeläkare.[118]Kriminologisk och himinalpolitisk forskning.[80]
Allmännaarvsfonden.[120]Trafikpolisen dubbeltbättre.[81]änmer

Genteknik utmaning.[82]en- KommunikationsdepartementetAktiebolagslagenochEG. [83]
Nya Inlandsbanan.[32]Ersättningför lcränlcning brott. [84]genom
Rådför forskning ochkommunikation.VAL, Organisation transporterTeknik Ekonomi. om[108]
Rådför forskning ochkommunikation.Investeringari transporterarrendejordbruket omochandraarrende-
Bilagor. [55]rättsliga frågor. [109]
Färjor farleder.och [56]Information och den InformationsTeknologinnya
Telelag. [70]straff- och processrättsligafrågor [110]m.m.- ÖverenskommelseMalmöregionenstrafrksystem.Lag företagsrekonstruktion.[113]om

åtgärderi trafrkensinfrastruktur.[114]om
Försvarsdepartementet Kontroll i konkurrens avveckling SvenskABav-Bilprovningsmonopolpåkontrollbesiktning.[115]Forskningoch utvecklingför totalförsvaret- förslag
nu åtgärder.[62] FinansdepartementetFörvaltning försvarsfastigheter.[85]av

Koncessionför försäkringssammanslumingar.[5]Försvarsmaktenshälso-ochsjukvård.[101]
Ny mervärdesskattelag.Administrativt stödtill Försvarsmakten.[105]

Motiv. DelCivilbefälhavama.[106] -
Författningstextochbilagor. Del [6]-Socialdepartementet Fastighetstaxering Bostadsrätter.[8]m.m.-Fastighetsskatt.Psykisktstördassituationi kommunerna

Lángtidsutredningen1992.[19]probleminventering socialtjänstens-en perspektiv.[3]ur Kontrollfrågori tulldatoriseringen [23]Psykiatrin i m.m.Norden jämförandeperspektiv.[4]ett- Avregleradbostadsmarknad.[24]Kroppenefter döden.[16]
Kartläggning kasinospel enligt internationellaDen avsistaundersökningen obduktioneni -ett- regler.[28]psykologisktperspektiv.[17]
Kreditförsälcring Någraaktuellaproblem.[30]Tvångsvårdi socialtjänsten och innehåll.[18] -ansvar- Risk-ochskadehanteringi statlig verksamhet[40]Statenshundskola.Ombildning från myndighettill
Avregleradbostadsmarknad,Del 11.[47]aktiebolag.[20]
Effektivarestatistikstyming DenstatligastatistikensBostadsstödtill pensionärer.[21] -finansieringochsamordning.[48]Rättentill folkpension kvalifrkationsregleri- Skatt dieselolja.[53]internationellaförhållanden.[26]
Beskattning vissanaturafönnâner [57]Smittskyddsinstitutet av m.m.organisationför Sverigesny Enklarereglerför statsanställda.[60]nationellasmittskyddsfunktioner.[29]
Fortsattreformering företagsbeskattningen.DelPsykiatrin avoch desspatienter levnadsförhållanden,- [67]vårdensinnehåll ochutveckling. [37]
Bostadsfönnedlingi former. [71]Begreppet nyaarbetsskada.[39]
Ekonomiskpolitik underkriseroch i krig. [75]Livskvalitet för psykiskt långtidssjuka
Statensfastigheter lokaleroch organisation.[79]-forskning nykring service,stödoch vård. [46] -
Sparar för lite Hushållssparandeti samhälls-Avgifter ochhögkostnadsskyddinom äldre-och
ekonomin.[97]handikappomsorgen.[50]
Statenocharbetsgivarorganisationerna.[100]Ett samhälleför alla. [52]



1992utredningaroffentligaStatens

förteckningSystematisk
ArbetsmarknadsdepartementetförvaltningskostnaderMyndigheternas

[102]löneförändringar.budgetering pris- ochav strategi.[7]nationellKompetensutveckling- en-Administrationeni kanslihuset. Årsarbetstid.[27]
Bilaga. [112]administrationenKlara - [103]FHU92

arbetskraft. 16]uthyrningPrivat förmedlingoch av
Utbildningsdepartementet Kulturdepartementet

Grundutbildningenskompetens.Frihet ansvar [10]rundradiosändningar.bolagför- - Ett nyttvillkor TV-prograrn.satellitsändningarLagstiftning avomi högskolan.[1] [31]
högskoleutbildning.[12]Konstnärlig i [36]RadioochTV ett.perspektivnågrai högskolanLedningochledarskap [69]asyltörläggning.- vistelsepåMeningsfull

möjligheter. [15]och [96]i arbetslivet.diskrimineringetniskFörbudmot3-årigförsöksverksamhetenmedUtvärderingav [107]ombyggnad.Kulturstödvid
gymnasieskolan.[25]utbildning iyrkesinriktad

elevavgifter. [38]skolor. BidragochFristående Näringsdepartementet
grundutbildning.[44]för högskolansResurser SPochmätteknikinomProvningochprivat-Prova[59]Läraruppdraget. europaperspektiv.[74]iSMP[86]betygssystem.Ett nytt projektkapitalförsvenskamarknadenDen statens-[92]Pliktleverans. roll. [95]och framtidanuvarande[93]i världen.Svenskskola

[94]Skolaför bildning. Civildepartementet
[9]Ekonomi i kyrkan.ochrättJordbruksdepartementet

tjänst [33]folkrörelsemasKasinospelsverksarnhetikadmiumi handelsgödsel.[14]Mindre marknadsföringslagstiftningen.[49]EES-anpassningav2000-talet.Huvudbetánkande.Skogspolitikeninför ochför barn-styrfonnerför mindreMer nya-[76] ungdomspolitiken.[54]Bilagor [76]200-talet.Skogspolitikeninför [63]perspektivstudie.rollerRegionala en-Bilagor [76]Skogspolitikeninför 2000-talet. II. debattinlägg.[64]sjuframtidensregionerUtsikt mot -Åtgärder ochSverigesjordbrukför förberedaatt [65]Kartboken.vegetabilie-EG förslaglivsmedelsindustriför om- [66]i utveckling.Västsverige region-och ekologiskalivsmedelsexponen densektorn, [72]medlemskapet.kommunalaDetproduktionen.[87]
organisationochverksamhet- behov,Veterinär naturresursdepartementetMiljö- och

finansiering.[88] vi tillåtervarförseminariumför risker. EttRegler omframtiden.[90]Biobränslenför [2]föroreningarinneän ute.merBilagedel.Biobränslenför framtiden. [34]datorstruktur.FastighetsdatasystemetsinomjordbruketochRådgivningen [35]skolfonner.mätningsutbildningariochKart- nyauädgârdsnäringen.[99] [41]Angåendevattenskotrar.skogsvårdsorganisationen.ll]framtidaDen stadsutveckling.[42]för hållbarKretslopp Baseni -studielågprisbutiken.EnKonsumenternaoch av Develop-SustainableUrbanofThe BasisEcocycles-dagligvaruhandeln. 17]ändradeköpvanori [43]ment.utvecklingsträdgårdsnäring nulägeochSvensk - [45]riktlinjer.avfall ochMiljöfarligt ansvarmöjligheter. [119] utveck-miljöskuldenhurMiljöskulden.En rapportom
[58]vi ingentinglas gör.om

miljöforskning. [68]Långsiktig
införhandlingsplanefterRio svenskuppgiftVår -

[104]2000-talet.
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