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förchefenochStatsrådetTill

Socialdepartementet

förkommittétillkalladen 1997beslutade 6 attRegeringen att enmars
nykterhetsorgani-till vissastatsbidragsgivningenförformernaöverse

socialadetinomverksammaandra organisationeroch till vissasationer
kansli-majförordnades den 1bemyndigandetMed stödområdet. av

ordförande.kommitténsrådet Gert Knutsson som
kanslirådet1997:fr.o.m. den l majförordnadesledamöterSom
direktörenEklund,TorbjörndepartementssekreterarenKindlund,Sören

DepartementssekreterarenArnhof.YlvaenhetschefenochLeif Näver
förord-ställeoch hansaugusti ientledigades den 25EklundTorbjörn

Groth.Christiandag kammarrättsassessomnades samma
förbundsord-majfr.o.m. den 1997:förordnades lsakkunnigaSom

förbunds-direktören Gunborg Brännström,Angelaföranden Beausang,
förbundssekreterarenHibell,BjörnFäldt, direktörensekreteraren Inge

Modigh,SofiaförbundsordförandendåvarandeKarl-Axel Johansson,
Ulf Wallin.organisationssekreterarenRosénkassören Ingemar samt

utredarenapril 1997förordnades fr.o.m. 1kommitténs sekreterareTill
Florell.assistenten Annahar redigeratsBetänkandetBodell.Karin av

Statsbidragskommittén.har antagitUtredningen namnet
resultatstyr-utredningenvidareutvecklarbetänkandeföreliggandeI

fleranärvarande pågårföreningsbidragen.s.k. Fördeför någraningen av
verksamhets-ochvidareutvecklauppdraghar iutredningar attsom

1997:36i Dsför resultatstymingden presenteratsansats somanpassa
lämnarStatsbidragskommittén sittFöreningsbidrag"."Resultatstyming av

förhoppningutredningar. vårförsta dessa Detbland debetänkande ärav
såvälinspirationskälla föridé- ochfungerabetänkande kanvårtatt som

iallmänhet.statliga bidragföreningsbidragandra som
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Utredningens ledamöter står bakomeniga betänkandet. sakkun-De
niga Sofia Modigh och Ulf Wallin har lämnat särskiltett gemensamt
yttrande.

I och med överlämnandet betänkandet vårt uppdrag slutfört.ärav nu

Stockholm februari 1998i

Gert Knutsson

/Karin Bodell
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Sammanfattning

organisationsbi-statligadehaft uppdraghar iUtredningen överatt se
alkoholområdenaVerkar inomfrivilligorganisationerdragen till som

våld kvinnor.familjeroch derasbarnnarkotika,och motsamtutsatta
Översynen ökad resultat-bidragssystem medskall resultera i nyttett en

ocksådirektiven betonasnuvarande Imed detjämförtstyming systemet.
förnyelsearbetekonstrueras såbidragssystemetdetvikten attatt nyaav

och stöds.olika slagoch samverkan uppmuntrasav
beskrivningarutredningens förslag deutgångspunkt förviktig ärEn

bidragshan-omfattar både hurBeskrivningamakapitellämnas isom
aktuellaredogörelser vad de häröversiktligaidag ochteringen ut avser

Totalt detanvänder organisationsstöden till.frivilligorganisationema rör
organisationer.40-talsig ettom

bild vilkenorganisationsbeskrivningarna stårförfokusI att ge en av
frivillig-dessamångfacetterad verksamhet pågår iomfattande och som

har därmedMed nödvändighet inteorganisationer sammantaget. orga-
Syftetoch kunnat fångas.alla åtaganden insatsernisationemas är att

områdena alko-huvudsakligen inomorganisationernabeskriva vad gör
områdetoch deras familjer inomnarkotika, barnhol och samtutsatta

våld kvinnor.mot
inblandadeellersammanställning, allaEn sätt ärett annatsomav

organisationsstöd, inteför här aktuella visarbidragshanteringeni att
inblandade denna procedur.imindre instanser ärän sex

ochnuvarande bidragshanteringenhur denBeskrivningen utserav
punkter. Inslagen förnyelse ochutifrån antalfungerar diskuteras ett av

och utred-det hela ganska småsamverkan olika slag påär tagetav
nuvarandedet finns effektivitetsvinster i detningen göraatt attmenar

bidragssystemet.
effektivt enligt utred-bidragssystem måste,diskussionEn ettom

de frivillig-omfatta såväl den bidragsansvariga instansenningen, som
deras skicklighet fördela respek-får bidrag och iorganisationer attsom

erhållna bidrag.tive använda
uppmärksamhetbidragsansvariga instanserDe ärägnas mestsom

och Socialstyrelsen. dessa båda harden Samarbetsnämnden Avs.k.
betydligt aktivt fördela bidrag på vadSocialstyrelsen sätt änattett mer

Samarbetsnämnden uppvisar.
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skillnad,Det i villkor och krav, på få organisationsbi-är stor att ett
drag från Samarbetsnämnden och på få från Socialstyrelsen.att ett
Skillnaderna gäller både vad skall uppfyllas vid ansökningstill-som
fallet och hur användningen bidraget skall återrapporteras.av

Dessa skillnader uttryck for bidragen Samarbetsnämndenattger som
respektive Socialstyrelsen för har olika karaktär. Samarbets-ansvarar
nämnden förordning i vilken vilka organisationerstyrs av en anges som
skall få bidrag. Möjligheten inbjuda andra organisationer till sökaatt att

bidraget har därmed obefintlig.varit Socialstyrelsens bidragsfördel-av
ning årliga regleringsbrev förordning. Social-styrs ävensamtav av en
styrelsens styrdokument har lämnat för myndigheten självöppet att
bedöma vilka organisationer skall tilldelas bidrag.som

Utredningen ocksåberör på översiktligt plan andra statliga bi-ett
drag, kommunala bidrag och bidrag från landstingen. En uppskattning

det totala samhälleliga stödet till dessa organisationer visar attav ca
200 000 kronor betalas000 år. dessaAv medel de statligaut utgörper
organisationsstöden 30 %.ca

Den statliga budgetprocessen, vissa förändringar dennai och vad
dessa betyder för resultatstyrningen föreningsbidragen berörs. Vidareav
redovisas tidigare och pågående utredningar handlar resultat-som om
styrning föreningsbidrag. översiktligEn genomgång Socialdepar-av av

föreningsbidragövriga också, bl.a. med avseende hurtementets görs på
långt utvecklingen resultatstyrningen kommit för dessa.av

Utredningen konstaterar för de allra flesta Socialdepartemen-att av
föreningsbidrag resultatstyrningen låg eller så förekommertets är den inte

alls. bidragenFör till verksammaorganisationer inom områdena alkohol och
narkotika, barn och deras familjer våld kvinnorutsatta samt mot är
resultatstyrningen låg. den del bidragetFör Socialstyrelsenav som ansva-

för dock resultatorientering bidraget underär utveckling.rar en av
Flera orsaker medför resultatstyrningen det aktuella bidrags-att av

anslaget låg. Dessa gås igenomär i den probleminventering igörssom
kapitel viktigEn orsak det saknas tydligt formuleratär mål,att ett som

varför samhället lämnar dessa bidrag till frivilligorganisationemaanger
och vad samhället önskar åstadkomma med bidragsgivningen. Utan ett
tydligt formulerat mål går det varken med bidraget elleratt mäta nyttan

bedöma dess effektivitet.att
För komma till med de olika problematt rätta utredningensom

uppfattat föreligger med dagens bidragssystem lämnas, i kapitel fem
olika förslag. Förslagen handlar inte bara öka resultatstyrningen.attom
Det också viktigt bidragssystemetär enhetligt ochatt be-är att staten
handlar frivilligorganisationemas bidragsansökningar på likvärdigtett
sätt.
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ande:följFörslagen är

Utredningen före-bidragshanteringen.förskallmyndighet ansvaraen
Socialstyrelsenslår

förordningskall finnasbidragshanteringentill stöd för gersomen
ochansökningaraktuella organisationemasdegrund för allasamma

organisationervilkaFörordningenåterrapporteringar. typer avanger
insatsområdenverksamhetsbidraget vilkakan söka samt somavsom

Insatsområdenaföljkommerverksamhetsbidraget gentemot.att as upp
olika formerinfonnation/opinionsbildningutbildning, samtär av

socialt arbetestödjande
resultatstyrninginnebär ökadbidragshanteringförtill stöd somen

regleringsbrevVerksamhetsmål iformuleras
skallutvecklingen det bidragssystemetpåverkaför följa ochatt av nya

inrättasberörda frivilligorganisationer,beståenderåd,ett av
skymundanskall komma iaspekten inteförebyggandeför denatt

bidragskall höras innan beslutföreslås Folkhälsoinstitutetatt om
meddelas

ekonomiskerhåller bidrag lämnaorganisationerår skall allaVarje som
bidragets andel organisationensredovisning och i denna om-avange

uppnådda resultat inominformationDärtill skall lämnasslutning. om
tredje år skall organisationernainsatsornrådena.de olika Vart även

de olika in-vilka resultat uppnåtts inomredogörelse förlämna somen
treårsperioden.under den gångnasatsområdena

för alkohol- ochundanta Centralförbundethar valtUtredningen att
föreslår utredningen iställetCAN.narkotikaupplysning Här att ett av-

Socialdepartementet.förbundet ochtal sluts direkt mellan
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frivilligtbedriverorganisationertillstatsbidragFörordning somom
arbete;socialt

följande.föreskriverRegeringen

bestämmelseInledande

tillstatsbidragföreskriftermeddelasförordningdenna orga-1 § I om
alkoholområdenaarbete inomsocialtfrivilligtbedrivernisationer som
kvinnorvåldfamiljeroch deras motsamtbarnnarkotika,och utsatta

m.m.
arbetederasiorganisationernastödjastatsbidragetmedSyftet är att

insatsersamhälleligadekompletteraochförstärkamed genom-somatt
och kommunlandstingområdenaangivnade stat,förs genominom av

elleropinionsbildande insatserochinfonnations-utbildningsinsatser,
arbete.socialtstödjandeformerolika av

statsbidragförFörutsättningar

organisationtilllämnasfårStatsbidrag2 § som

vår-ellerförebyggandeformiarbete,socialt ifrivilligtbedriverl av
områdendenågothuvudsakligen inomdande insatser, angessomav

i 1
minstverksamhet ilokalellerregionalharriksorganisation2 är somen

län,tio
organiserad,demokratisktstadgar ochfastställda ärhar

§i 1områdendenågotverksamhet inombedrivithar4 angessomav
ochtvå år,under minst

vad organisa-beskrivningmedtreårsplanformulerathar5 avenen
period.dennaunderverksamheterförgenomföraplanerartionen att

tilllämnasskäl,särskildaföreligger ävendetfår,Statsbidrag§3 om
Videlleri 2 § 2de villkoruppfyllerinteorganisation angessomsom

beaktassärskiltskallfalldessabidrag itilldelningbedömning avav
organisationendärområde ärdetfömyelsearbete inombehovet av

verksam.
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Formen för statsbidraget

4 § Statsbidrag enligt denna förordning betalas årligt verk-ut ettsom
samhetsbidrag. verksamhetsbidragetI får ingå bidrag till löpande kost-
nader för administration verksamheten.av

Viss andel bidragsanslaget kan efter beslut regeringen ellerav av
bidragsgivande myndighet i anspråk för utvärderingtas statsbidraget.av

Beslutande myndighet m.m.

5 § Beslut frågai bidrag enligt denna förordning meddelasom av
Socialstyrelsen efter hörande Folkhälsoinstitutet.av

Ansökan bidrag skall skriftligen hosgöras Socialstyrelsen inomom
den tid denna bestämmer. Socialstyrelsen får meddelasom närmare
föreskrifter vilken utredning sökanden skall in.om som ge

6 § Socialstyrelsen skall löpande följa användningen lämnadeupp av
bidrag.

Redovisning

7 § Senast månader efter verksamhetsårstre utgångett skall organisa-
tion har fått bidrag in redovisning verksamheten tillsom ge en av
Socialstyrelsen. Denna redovisning skall innehålla beskrivning deen av
genomförda insatserna under det gångna året, redogörelse för deen
planerade insatserna under det kommande året ekonomisksamt en
redovisning med angivande statsbidragets andel den totalaav av om-
slutningen för och dessa år.vart ett av

De organisationer har erhållit statsbidrag under års tid skallsom tre
månader eftersenast utgångentre denna period in ekonomiskav ge en

redovisning verksamhetsredovisningsamt för hela treårsperiodenen som
innehåller beskrivning insatserna förhållandei till deen uppställdaav
verksamhetsmålen.

Överklagande

8 § Socialstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den l januari 1999 då förordningen
1977:486 statsbidrag till organisationer bedriver nykterhets-om som
arbete och förordningen 1983:731 statsbidrag till organisationerom
för stöd till missbrukare skall upphöra gälla.attm.m.
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Inledning1

Uppdraget1 l
.

förkommittétillkalla att1997den 6beslutade att enRegeringen mars
frivilligorganisationertill vissastatsbidragsgivningenförformernaöverse

frivilligorganisationerområdet. Desocialadet sominomverksamma
narkotika,alkohol ochområdenanågotinomverkardeär avsomavses

Kommittédirektivenkvinnor.våldfamiljerderas motoch samtbarnutsatta
bilagahelhet isinåterfinns i

regeringen,arbetekommitténsförutgångspunkterSom anger

Inrikesdepartementets rapport,iriktlinjerde presenterassom-
1997:36,DsFöreningsbidragResultatstyming av

ochalkohol-förhandlingsplanennationelladen-
arbete,drogförebyggande

arbete.brottsförebyggandeförhandlingsplanennationelladen-

offentligaresultatstymingenstärkamedarbetepågår attAllmänt avett
medocharbetedel dettaiärInrikesdepartementets rapportmedel. en

Kommitté-föreningsbidrag.s.k.resultatstymingenstärkapåfokus att av
idrasriktlinjer rapportendesärskiltframhåller attdirektiven uppsom

frivilligorga-tillbidragsgivningenförtekniska formernadeangående
utgångspunkter.viktiganisationema är

skallbidragssystemetnuvarandedetvidareframgårdirektiven attAv
Inrikes-anförs ivadförhållande tillbl.a. ioch prövas somöverses

inomlagregleringeninkluderabörPrövningendepartementets rapport.
administratio-bidragsgivningen,förformernaochkriteriernaområdet,

Översynenutvärdering.ochuppföljningförformernaden samtnen av
fri-berördaför debidragssystemtillförslagiresultera nyttskall ett

villigorganisationema.
nationelladeskallföreslåsskall ävenbidragssystemdetI somnya

drogförebyggande insatser samtochalkohol-förhandlingsplanerna
sammanhan-iaktualiserasbeaktas. Dessabrottsförebyggande insatser

blir alltidagmobiliseringregionalaochlokalautifrån denfrämst somget
minstintedirektiven omnämnsområden. I attdessainomviktigare
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alkoholpolitikens förutsättningar har ändrats i och med EU-inträdet och
den ökade internationalisering Sverige upplever. kölvattnetI påsom
dessa förändringar blir de traditionella alkoholpolitiska instrumenten
mindre verksamma i arbetet med minska alkoholensatt skadeverk-
ningar.

Redan innan denna kommitté tillkallades arbetade arbetsgruppen
inom Socialdepartementet med den särskilda frågan statsbidrags-om
givningen till nykterhetsorganisationerna Arbetsgruppen, S l996:B,
för bidragsgivningenatt över till organisationer verksammase inom
alkoholområdet. Efter hand framkom emellertid behov vidgaattav
frågeställningarna till omfatta hela detatt område berörs ansla-som av

C2. I och med dennaget kommitté tillkallatsatt har så också skett. di-I
rektiven står anslaget C1 skallatt även ingå i utredningens Vidöversyn.
underhandskontakter med departementet har framkommit dettaatt är
felaktigt; omfattaröversynen endast bidragsanslaget C2.

direktivenI framhålls betydelsen det bidragssystemetattav nya
konstrueras så förnyelsearbete ochatt samverkan olika slagav upp-

och stöds.muntras

1.2 Utredningens arbete

Utredningen har haft två huvuduppgifter. Den har varit att överena se
nuvarande bidragssystem och bedöma effekterna detta på antalettav
punkter. Den andra har varit bakgrundatt, mot föreslåöversynen,av ett

bidragssystem liggernytt i linje med de förslag Inrikesdeparte-som
lagt i den nämndamentet "Resultatstymingrapporten Förenings-av

bidrag" Ds 1997:36.
Mot bakgrund detta har utredningen detsett centralav som en upp-

gift införskaffa ochatt sammanställa beskrivningar och redogörelser för
hur bidragssystemet fungerar idag. För undvika alltföratt snäva av-
gränsningar har utredningen valtäven beskriva och redogöraatt för
andra former bidragshanteringar deän strikt liggerav inom utred-som
ningens uppdrag; bl.a. ingår Folkhälsoinsitutets FHI s.k. projektmedel
i beskrivningarna.

Beskrivningarna bidragssystemet fokuserar främst på instanserav
inom bidragsanslaget C2. För få förståelseatt vilka verksamheteren av
och vidden verksamheter bidragen används till, harav utredningensom
gjort översiktlig sammanställning organisationernasen verksamhet.av

Insamlingen material till dessa beskrivningar och redogörelserav har
utredningen själv stått för. Ledamöterna och tillika myndighetsrep-

liksomresentantema, sakkunniga och tillika organisationsrepresentan-
har bistått medtema omfattande underlag till de beskrivande avsnitten.
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Tillgången på relevant litteratur inom utredningens område be-är
gränsad. bakgmndsmaterialDet utredningen i framtagandetanväntsom

betänkandet begränsar sig till "Resultatstyming Före-rapportenav av
ningsbidrag". denna anledningAv saknar betänkandet litteraturangivel-

Betänkandet har karaktären utvecklingsarbete.ettser. av
direktivenI samråd skall ske med organisationeratt äranges som

verksamma utredningensinom områden. Detsamma gäller berörda
myndigheter Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet Svenskasamt
kommunförbundet. förRepresentanter samtliga dessa har in-grupper
gått i kommittén antingen ledamöter eller sakkunniga. Densom som
breda sammansättningen på utredningen har inneburit arbetet i kom-att
mittén präglats mycket resonerande och utbyte tankar.av av

Under arbetets hargång diskussioner förts med organisations-även
inte förordnadevarit i kommittén. Sådanarepresentanter diskus-som

sioner har aktualiserats och förts mellan olika organisationer, i vis-men
sammanhang har sekretariatet haft underhandsdiskussioneräven medsa

organisationer inte haft representation i utredningen.som
Därtill har utredningen haft kontakter med andra utredningar som

också arbetat med statsbidrag till frivilligorganisationer.översyner av
Dessa gäller statsbidragen till idrottsrörelsen,översyner invandrarorga-
nisationema de föreningsbidrag Utrikesdepartementet förfogarsamt som

sekretariatet har också haftöver. underhandskontakter med utveck-
lingsenheten på Finansdepartementet i vissa detalj frågor.

Utredningen har gjort studiebesök iäven Danmark, Norge och Fin-
land. Material har också inhämtats från Island.

1.3 Förkortningar och begrepp som

utredningen använder

Nedan i förekommande frivilligorganisationersrapporten för-anges
kortningar där finnsså och För de förbund ingår i rör-namn. som en
else finns detta redovisat.även

Riks-alna Riksorganisationen för alna-råd

ALRO Alkoholproblematikernas riksorganisation

BRIS Barnens i samhälleträtt

orlignippen
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ochCentralförbundet för alkohol-CAN
narkotikaupplysning

Convictus

nykterhetsrörelsesamfundenskristnaDeDKSN

samfundensde kristnabestårDKSN: avs
ungdomsförbundungdomsråd

dörrenDen öppna

CentralorganisationFamiljehemmensFACO

riksorganisationFamiljehemmensFR

frivilligt socialt arbeteförForum

drogerFörbundet mot

fruktdryckerFöreningenFF

narkotikaFöräldraföreningenFMN mot

SolidaritetHassela

för IOGT-NTO:sIOGT-NTObestårIOGT-NTO- vuxna,av
NykterhetsförbundJuniortörbund, Ungdomensrörelsen

ScoutförbundNykterhetsrörelsensGINF och
N SF

helnykterhetsförbundJämvägsanställdasJHF

samarbetsråd iKvinnoorganisationernasKSAN
alkohol- och narkotikafrågor

Latinamerikanska kvinnors förening

LP-stiftelsen

Länkens kamratförening

riksorganisationSveriges mansjourersSMR
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MHF-rörelsen består Motorföramas helnykterhetsförbundav
GVIHF och Motorföramas helnykterhets

ungdomförbunds ungdomsförbund MHF -

Nobba brass nubbeoch

Nykterhetrörelsens landsförbund

Nykterhetsrörelsens landsråd namnbyte från
NLF till 1997NLR

Riksförbundet för behandlingshem

RFFR Riksförbundet för familj rättigheterers

RFHL Riksförbundet för hjälp
läkemedelsmissbrukare

RFF Rikskommittén för familj evård

RFMA Riksförbundet alkohol- ochmot
narkotikamissbruk

RISK Riksförbundet kvinnlig könsstympningmot

ROKS Riksorganisationen för kvinnojourer

Sociala kommittén i Tensta

Stiftelsen kvinnoforum

SCI Stödcentrum incestmot

Friskport- består Svenska frisksportförbundet SFFav
rörelsen och Frisksportamas veteranförbund

Svenska narkomanvårdsförbundet

Svenska nykterhetsvårdsförbundet

SAN Sveriges akademikers nykterhetsförbund
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ochblåbandsförbund SBFbestår SverigesBlâbands- av
blåbandsungdom SBUSverigesrörelsen

ensamföräldrars riksorganisationSveriges

invandrare narkotikaSverigesSIMON mot

riksförbundSveriges kvinnojourersSKR

nykterhetsförbundläraresSverigesSLN

helnykterhetsförbundpolisersSverigesSPHF

länkarnaSällskapet

Verdandi

bandetVitaVB

l

förekommande myndigheter bidrags-Nedan i samtrapportenanges
deras förkortningar.fördelande ochorgan

FolkhälsoinstitutetFHI

för internationella adoptionerNämndenNIA

Samarbetsnämnden för fördelningSAMN av
statsbidrag till vissa nykterhetsorganisationer
mil.

SocialstyrelsenSoS

Nedan utredningens olika uttrycka de undersöknings-sätt att treanges
områden ingår utredningens uppdrag.isom

Förebyggande och vårdande inom alkohol- och narkotika-l insatser
utredningen ofta alkohol- ochområdet benämns i insatser inomsom
Även det kortare uttrycket alkohol/narkotikanarkotikaområdet.

förekommer.
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barn och deras familjer förkortas ofta2 Utsatta barnutsatta

kvinnor förekommer3 Området våld på några ställen tillsammansmot
och deras familjermed barn och benämns då våld inomutsatta som

familjen m.m.

området våld kvinnor ingår förutom kvinnojourernaI ocksåmot m.m.
mansjourerna.
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Bakgrund2

den statliga budgetprocessenNågot2.1 om

statliga budgetprocessen har under de årtiondenaDen senaste genom-
flera omfattande förändringar. Riksdagen beslutadegått 1996 om en

rambudgetmodell med utgiftstak för de offentliga utgifterna ochett ra-
för utgiftsområden. Vidare har riksdagen beslutat27 lagävenmar om en

1996:1059. förordning myndigheter-statsbudgeten SFS Enom ny om
årsredovisning 1996:882 har beslutats liksom tillämp-SFSnas nya

ningsföreskrifter från Riksrevisionsverket RRV. i kombinationDetta
tillfällenmed riksdagen vid flera påtalat betydelsen all statligtatt attav

finansierad verksamhet skall reslutatstyras, viktiga utgångspunkter förär
utredningens överväganden och förslag.

den kompletteringspropositionI presenterades våren 1994som
prop. 1993/942150 underströks förändringarna i budgetprocessenatt
också skulle förstärka riksdagens styrning sakpolitiken. Regeringenav
påminde då de ursprungliga målsättningarna det gäller resultat-närom

omfattning ochstyrningens instrument och pekade resultatstyr-på att
ningen genomslagmåste få i all statligt finansierad verksamhet,större

de verksamheter inte statligt finansierade därärsamt staten ärsom men
huvudman, ellerhar ekonomiskt intres-ägaransvar sättett annat ett

Riksdagen underströk resultatstymingen skall omfattaatt statens to-se.
tala verksamhet, dvs. s.k. sakanslag övriga transfereringar,även samt
bolag och stiftelser bet 1993/94:FiU20.

Olika metoder for styrning statligt finansierad verksamhet har varitav
föremål för diskussion under den tjugoårsperioden. styrformerDesenaste

brukar förekomma är:som

regelstyming: förordning eller lag reglerar vad skall ochgöras0 en som
hur det skall det gäller barnbidrag,göras närt.ex.-
resursstyming, kallad budgetstyming: ekonomiskäven0 en ram anger

ställs till verksamhets förfogande,resurser som en
organisationsstyrning: skapa myndigheter elleratt att0 nya ange orga-
nisationsstrukturen,
personalstyming: till höga tjänster,utnämnaatt0 personer
informell underhandskontakter,styrning: genom
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indirekt styrning: uttalande och handlingar markera sinatt0 genom syn
på olika frågor,
upphandling: avtal/kontrakt upphandla viss elleratt0 genom en vara

fastställttjänst för belopp,ett
efterfrågestyming: sälja och tjänster med fullatt att0 genom varor
kostnadstäckning varvid marknaden får verksamhetensavgöra om-
fattning och
mål- och resultatstyming: styrning mål, ibland att0 genom genom

resultatprecisera vilka skall uppnås, utifrån verksamhetenssom
eller organisationens tidigare uppnådda resultat.

Ofta förekommer olika styrformer kombination.i

2.2 Statliga bidrag

Statsbidrag utgår till bl.a. hushåll, företag, kommuner, organisationer och
olika internationella åtaganden. Dessa bidrag totaltmotsvarar ca
60 % statsbudgetens utgiftertotala Främst används bidragen för attav
uppnå fördelningspolitiska mål för korrigera för s.k.även attmen
marknadsmisslyckanden.

finns,Det ihuvudsak, två övergripande förmotiv anslåatt statsme-
del till verksamhet:en

a verksamhet for försöka uppnå effekteratt styra inteatten som annars
skulle ha uppkommit

b omfördela medelatt

Statsbidrag till föreningar och deras verksamhet har utbetalats under lång
tid. Det övergripande skälet har varit understödja verksamheteratt som
bedömts värdefulla för samhället helhet. Därutöver har syftenavara som
med bidragen varierat kraftigt inom de olika samhällssektorema.

Gemensamt för bidragalla till föreningslivet organisationernaär att
skall förutsättningar existera, utvecklas och leva vidare. Därtillattges
kommer i fallvissa andra önskemål med bidragsgivningen.även Staten
försöker bidragen påverka utveckling minska alkohol-t.ex.genom en
konsumtionen i olika åldersgrupper eller förbättra folkhälsan på annat

dessaI fall harsätt. gjort bedömningen föreningslivetstaten att är en
betydelsefull i detta arbete.part

1Ds 1992:46
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2.3 Tidigare utredningar

Bidragen till föreningslivet har under den tioårsperiodensenaste
granskats flera utredningar. harDetta varit naturlig del i det skifteav en

pågått mål- och resultatstymingens introduk-styrsystemav som genom
tion. Resultatstymingen de statliga medlen handlar behovet attav om av
kunna påvisa vilka resultat och effekter uppnås i olika verksam-som
heter helt eller till delar använder offentliga medel i verksamhet.sinsom

Föreningslivet har haftinte några omfattande invändningar motmer
de förslag redovisats utredningarna. Vid remissbehandlingamasom av
har det stället framkommiti stöd för utveckling underlättarett en som

förnyelse och utveckling verksamheten.en av

Folkrörelseutredningen

De statliga bidragen till föreningslivet blev första gången föremål för
granskning i mitten på 1980-talet då Folkrörelseutredningen i betänkan-
det "Mål och resultat" SOU 1988:39 konstaterade det saknadesatt en
samlad på bidragsgivningen till ideella organisationer. Utredningensyn
ansåg vidare målen för bidragen många gånger oklart formule-att var
rade och det svårt utläsa effekterna de olika bidragen.att Ut-attvar av
redningen fäste även avseende vid åtgärder kunde bidrastort till attsom
öka kunskapen organisationerna och deras verksamhet och menadeom

detta skulle förbättra möjligheterna övergå frånatt regelstyming tillatt
målstyrning bidragen. Utredningen sammanfattade sina synpunkterav

behovetpå principer för stöd till föreningslivet följandei sjustatensav
punkter:

En ökad kunskap föreningslivets roll i samhället och dessom
utveckling skall ligga till grund for framtida bidragsgivningen
grundad på statistikbearbetning och forskning.
Vissa principer skall vägledande för all statliggemensamma vara
bidragsgivning. En samlad underlättas delar in bidragensyn om man

allmännai bidrag och resultatinriktade bidrag. Uppdragsersättningar
bör avföras från bidragsdiskussionen, då dessa i egentlig mening inte

bidrag till föreningslivet. viktigär En grund för bidragsgivningen
skall verksamhetens inriktning och omfattning.vara
En utvecklad dialog bidragsfonner och vilka resultat efter-om som

skall En sådan dialogsträvas organisationerna bättreuppmuntras. ger
möjligheter påverka bidragsgivningens inriktning.att
Riksdagen bör fastställa övergripande mål och ekonomiska förramar
bidragen.
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påbör bygga på målbeskrivningarbidragsmodellframtidaEn änmer
utvärderingarkontroll kanNuvarandedetaljstyming. ersättas avav

önskade resultat.måluppfyllelse och
utvärderingenlångsiktigt ochutformas påBidragen bör sättett mer

treårsintervall.ske med
eftersträvas i regerings-bidragsgivningen börsamordningBättre av

till riksdagen skapaslämnatredje årkansliet. Genom rapporteratt vart
mål och in-diskussioner bidragensför samladeförutsättningar om

riktning.

1991:6kartläggning StatskontoretföreningsstödStatligt en-

fick Statskontoret denfolkrörelseutredningens förslagföljdSom en av
genomföra kartläggning stödetuppdragapril regeringens26 1990 att aven

föreningslivet.till
bidragssystemet hårtstudiefann i sinStatskontoret styrtatt avvar

omfatt-diskuterades i mycket litenmål och resultatregler. Bidragens
grad på regelsyste-fokuserades frågeställningarna i högställetning. I

styrande för bidragen.de kriterier Iuppbyggnad och som angavs sommens
författningardet ochkonstaterades vidare i propositionerattrapporten

ursprungligen hade önskatvisadefanns målbeskrivningar att statensom
med bidragen. Målbeskrivningma dockresultatuppnå någon form varav

fanns detför majoriteten bidragenofta allmänna och oprecisa, men av
för bidragen.önskvärt resultatuttalade mål ettangavsom

problem knutna tillidentifierade antalStatskontoret ett styr-som var
kunska-bestod huvudsakligen bristandebidragen.ningen Dessa avav

fannsoch effektenTill de olika bidragenbidragens resultat även ettper om
knutna, dock inte behandlades iantal specifika problem rapporten.som

föreslog bidragen inpassades i den resultatoriente-Statskontoret att
pekade behovet fördjupad prövningrade budgetprocessen samt av en

Även samordning bidragen mellan olika statligabidragen. bättre avav en
efterfrågades.och kommunala myndigheter

Bidragsutredningen

betänkande och StatskontoretsMed Folkrörelseutredningens rapport som
utredareden juni 1992 tillkalla särskildgrund beslöt regeringen 25 att en

gällaoch lämna förslag till de principer börmed uppgift överatt somse
för bidrag till ideella organisationer.statens

dir. 1992:81 följande problemdirektiven till utredningenI angavs
bidragen:med de statliga
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uppföljning och utvärdering.Brister i0
stark sektorisering bidragen.En av0

utvecklat beroende statliga bidrag.Föreningar har ett0 av

betänkandet bidrag" SOUUtredningen lämnade i "Organisationemas
avseddaantal förslag stärka organisationemas1993:71 attett som var

föreslogsjälvständiga ställning. utredningen:Därutöver

statliga budgetprocessen skall tillämpas på sådantDen sätt attett0
särskild till organisationemashänsyn särart.tas
Bidragen skall indelas i huvudkategorier: organisationsbidrag,tre0

och ektbidrag.uppdragsersättningar proj
for skall formuleras självaMål verksamheten organisationerna0 av som

finansieringensskall utvärdera den statliga betydelse iforhållan-även
de till målen.

utvärdera statsbidragens betydelse och berättigande.Staten skall
utformas departementen förKlara anvisningar bör redovisningar0 av

från centrala statsbidrag.organisationer mottarsom

StatskontoretProjektbidrag -

denRegeringen beslutade 25 augusti 1994 Statskontoret uppdragiatt ge
omfattningen utformningenanalysera och projektbidragnämnareatt av

till förvaltningspolitisktideella organisationer i helhetsperspektiv.ett
föreslogStatskontoret i "Projektstöd till ideella organisa-rapporten

tioner" STKT 1995:12 bl.a.:

metodik för uppföljningEn och utvärdering projekt-0 gemensam av
stöd olika samhällssektorerinom bör utvecklas.
Medel till myndigheter fördelas i form projektstöd bör0 som av sam-
ordnas bättre.

offentliga bidragsgivama bör aktivtDe efter kontinuerligsträva0
samverkan och erfarenhetsutbyte fråga fördelningi projektstöd.om av

Resultatstyrning Föreningsbidrag Ds 1997:36av

Flera hittills nämnda utredningar till fri-statsbidragenattav menar
villigorganisationema skall i den statliga budgetproces-termerses av

föreningsbidragendvs. de statliga bör hanteras på likartatatt ettsen,
övriga statliga medel i budgetprocessen. När den statliga bud-sätt som

tillämpas på detta område det viktigt det sker påärgetprocessen att ett
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till frivilligorganisationemassärskild hänsynsådant särart.sätt tasatt
Förenings-utredningar, "ResultatstymingradeniDen senaste avav

utgångspunkt och redovisardetta1997:36, harbidrag" Ds en gene-som
frivilligorganisationema kanför bidragen tilloch mall hurrell ansats

genomgång samtligagrund för mallen liggerTillresultatstyras. en av
föreningsbidrag.statliga

utgångspunkter.har två Denför resultatstymingMallen är attena
föreningslivet skall resultatstyras- intetilldet bidragenär orga-som

föreningsbidragen kan resultatstyras iandranisationerna Den är att
resultatstymingen för enskilda sek-omfattning.eller mindre Hurstörre

kon-utredningen påskall lämnar ingeteller bidrag utanuttorer svarse
för enskilt departe-verksamhetsanpassas varjemåstedettastaterar att

för bidragendärmedAnpassningenoch anslag. attutrymmement ger
målformuleringar både för bidragsgivarengodtagbarafår relevanta och

dvs. organisationerna.och bidragsmottagarna Anpass-dvs. staten,
bli relevantaför återrapporteringskraven skaviktigningen ocksåär att

betungande.och inte för administrativt
resultatstyming. Nivåernanivåermallen redovisasI utgörtre av en

eller detbidraget fokuserar på organisationdistinktion en omomav
resultat-hur långtgående krav påriktar till verksamhetsig samten

sammanfattasnivåernainformation ställs. De tresom

Organisationsbidrag
Verksamhetsbidrag
Projektbidrag

organisationsbidragen kännetecknande syftet med bidragetFör ärär att
stödja organisation eller den organisationerden mottaratt grupp av som

stödet. tydliga krav motprestation och målpreci-Bidraget utanges
regel. Avsaknaden mål och kravseringar saknas på motpresta-som av

svårt ställa krav på löpande uppföljning ochtioner innebär det äratt att
verksamhet bidraget stödjer. kon-utvärderingar den I rapportensomav

organisationsbidraget resultatstyradet inte går i någonstateras attatt rena
föregentlig och inte heller det.mening är avsett

Verksamhetsbidragen syftar till stödja föreningsdriven verk-att en
samhet. finns uttalade mål tänkt motprestation. Där-Här som anger en
med finns helt möjlighet löpande följa ochockså atten annan upp
ibland bidraget används sådant det bidrar tillutvärdera sättett attom

framgår dennamålen för bidraget uppnås. Avatt rapporten att typ av
verksamhetsinriktade bidrag mycket väl kan inlemmas i den statliga
budgetprocessen samtidigt organisationemas kan beaktas.särartsom

Projektbidragen syftar också till stödja föreningsdriven verk-att en
samhet tillfállig och begränsad karaktär. praktiken handlar detImen av
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ofta forsöks- och utvecklingsverksamhet. För proj finnsom som
regel mycket förpreciserade mål det enskilda projektet och därmed är
möjligheterna goda för följa och utvärdera det enskilda projek-att upp

ektbidragen låterProj sig därmed också inlemmas den statligai bud-tet.
krävs dock ytterligare arbeteDet kring hur bidrags-getprocessen. ett

föranslag projektverksamhet helhet följasskall och utvärderas.som upp
framgår bilden,Av hur långt kommit vadrapporten att av processen

gäller föreningsbidragenanpassningen till den statliga budgetpro-av
och resultatstyrningen, väldigt varierande för olika anslag.ärcessen

Endast anslagen25 % ingick i kartläggningen hade välut-av som en
vecklad resultatstyming aktuella bidrag. I konstaterasrapporten attav

fortsatt behövs och den bör ske inom berörda departe-atten process
så relevanta mål och krav på resultatinfonnation kan utvecklasment att

och fram.tas
generellEn slutsats i de bidrag administrerasärrapporten att som

fördelas och följs upp statlig myndighet också de kom-ärav en som
mit längst vad gäller anpassningen till den statliga budgetprocessen.

förklarasDetta med det på myndigheterna redan finns tradition ochatt en
inarbetat för resultatstyming statliga medel.ett system av
Processen med resultatstyra föreningsbidragen går föratt närvaran-

de vidare inom Socialdepartementet i och med denna utredning. För-
denna utredning pågår också i syfteutom öka resultat-översyner att

styrningen för bidragen till idrotten Dir.l996:84, invandrarorganisa-
tionema Dir. 1997:142 de bidrag till frivilligorganisationersomsamt
Utrikesdepartementet förfogar Utrikesdepartementets skeröver. översyn
till skillnad från övriga nämnda inom departementetöversyner och har
beställts biträdande statssekreteraren i direktiv 971104.av

Sammanfattningsvis kan konstateras flertal statliga utredningaratt ett
under det decenniet har påtalat brister i helhetstänkandet detsenaste när
gäller de statliga bidragen till föreningslivet. Utredningarna konstaterar
tämligen samstämmigt det finns anledning förbättra bådeatt styrningatt
och återrapportering bidragens resultat och effekter. denI senasteav av
raden utredningar, för förstanämns, gången model-presenteras tresom
ler för hur resultatstyrningen kan ut.se
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frivilligorganisationerstöd tillStatligt2.4

områdeSocialdepartementetsinom

frivilligorganisationertillbidragAllmänt om

stödstatligafinns fleraområde ärSocialdepartementetsInom som
aktuella stödenfrivilligorganisationer. De är:destinerade till

funktionshindermedverksamhet förtill vissstatsbidrag personer
pensionärsorganisationerochhandikapp-tillstatsbidrag

adoptionsorganisationerauktoriseradetillstatsbidrag
mflalkoholmissbrukaref.d.sammanslutningartillstatsbidrag av

ochbarnmedarbetarorganisationertillstatsbidrag utsattasom
familjderas er

kvinnormed våldarbetarorganisationertillstatsbidrag motsom
tillstatsbidrag CAN

nykterhetsarbetezbedriverorganisationerstatsbidrag till som

totalaomfattaskallresultatstymingenpåtalathar statensRiksdagen att
övrigakallade sakanslagsåvillverksamhet, det samt trans-säga även

förl993/94:FiU 20. Enstiftelser betochfereringar, bolag ansats att
"Resultat-1997:36ovannämndai Dsföreningsbidragresultatstyra ges

hurvägledning ibl.a.Föreningsbidrag". Rapportenstyrning engerav
omfattning.mindrei ellerresultatstyraskanföreningsbidragen större

nämndaanslagetstår C2. Femfokus för dennaI rapport ovanav
organi-Statsbidragen under C2C2-anslaget.underligger ärstatsbidrag

socialadetverksamma inomfrivilligorganisationertillsationsstöd om-
det socialahelaunder inteOrganisationsstöden C2rådet. överspänner

och vårdande insatsertill förebyggandebegränsadeområdet ärutan
och derasför barnnarkotikaornrådet, insatserochalkohol-inom utsatta

motverka våld kvinnor.skallfamiljer till insatser motsamt som
Översynen flera skäl. 1997:36aktualiserats I DsC2-anslaget har avav

sköterkallade icke myndighetersåbehandlas förekomsten som enav
fenomenfördela statliga bidrag. Dettamyndighetsuppgift; nämligen att

samarbetsnärnnd sköterC2-anslaget därförekommer inomäven en
hur bi-finns anledningVidarebidragsfordelningen.delar överatt seav

i kölvattnetsamhällsnytta deoch vilkendragen fördelas avgenererar

2 utredningsområde samtliga underoch liggerkommitténsbidragDessa utgör
området.på det socialatill organisationeranslag BidragSocialdepartementets C2

och bidragenC2-anslagetbeskrivningutredningenavsnittI 2.5 närmaregör aven
ingår där.som
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intemationaliseringen på olika områden inte deminst förändrade-
möjligheterna bedriva traditionell svensk alkoholpolitik.att

En kort redogörelse för de bidrag inte ingår i utredningenssom
undersökningsområde här nedan. I genomgången dessa bidrag ärges av
bidragsbelopp, benämningar anslag baserat uppgifter från 1997.m.m.

Bidrag till viss verksamhet för funktionshindermedpersoner

Det totala anslaget B3 omfattar 80 394 000 kronor och utbetalas av
Socialstyrelsen efter rekvisition till viss verksamhet för medpersoner
funktionshinder.

Anslaget specificerat till sin karaktär och utbetaladesär till olika
verksamheter bedrivs Synskadades riksförbund, Föreningensom av
Sveriges dövblinda, Sveriges dövas riksförbund, Stiftelsen Rikstolk-
tjänst, Naturhistoriska riksmuseet, Föreningen rekryteringsgruppen,
Neurologiskt handikappades riksförbund och Handikapporganisatio-

relcreationsanläggningar. Exempel på verksamheter anskaff-ärnemas
ning ledarhunder för synskadade Synskadades Riksförbund fårav som
statsbidrag till och hjälpmedelsutställningen NHR-Center Neuro-som
logiskt handikappades riksförbund får statsbidrag till.

Socialstyrelsen har flerai år haft i uppdrag, enligt regleringsbrev, att
följa de verksamheter bedrivs med bidrag från anslaget. So-upp som
cialstyrelsen begär årligen in särskilda uppgifter från respektive orga-
nisation. Exempelvis ska Synskadades Riksförbund lämna uppgifter på
antalet förmedlade ledarhundar och Stiftelsen Rikstolktjänst lämna
uppgifter på antalet timmar tolktjänst.

Bidrag till handikapporganisationer

Socialstyrelsen disponerar anslaget B4, anslagspost 1 omfattarsom
129 248 000 kronor. Socialstyrelsen lämnar förslag till regeringen om
fördelningen beloppet enligt bestämmelserna i förordning 1994:951.av

För komma ifråga för statsbidrag måsteatt organisationerna upp-
fylla kriteriema i förordningen. Enligt förordningen ska organisationen
bestå till följd varaktiga funktionshinderav möterpersoner som av
betydande svårigheter i sin dagliga livsföring eller anhöriga till sådana

Organisationens ändamål ska förbättra de funktions-attpersoner. vara
hindrades livsvillkor och bevaka deras intressen. Organisationen ska

demokratiskt uppbyggd, ha riksomfattande organisation medvara en
lokalt förankrat föreningsliv och ska partipolitiskt och religiöstvara
obunden.
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Socialstyrelsen,använder sigansökningarbedömningen utöverI av
ställdehandikapprådtidigarekriterier Statensdeförordningen, somav

hand bidragen.de hadenär omupp
skall inriktas påarbeteorganisationenskriterierDessa attanger
flertal samhälls-funktionshindrade påför deförhållandenbättre ett

kultur, habilite-kommunikationer,ekonomi,boende,områden arbete,-
ochintressepolitiska inriktningenutbildning Denrehabilitering,ring, etc.

Funk-verksamhetsberättelse.stadgar ochbekräftas iverksamheten ska
Infly-inflytande organisationen.avgörande iska hationshindrade ett

andra be-sammansättning ochåterspeglas styrelsensitandet bör också
slutande församlingar.

vid bedömningenhänsyn tillSocialstyrelsenfaktorerAndra tarsom
och lokal-avseende medlemmarmedutvecklingorganisationensär

för målgruppsingrad organisationen representativföreningar, vilkeni är
utveckling.och långsiktigastabilitetoch organisationens
föruppföljningsansvaret bidraget. Organisatio-harSocialstyrelsen

verksamhetsberättelsestadgar,med ansökan lämna inskall årligennerna
anlitadeden årliga uppföljningen So-berättelse.och ekonomisk Utöver

genomförde utvärderingenkonsultcialstyrelsen 1996 extern somen
till fyra handikapporganisationer".bidrag"Granskning statensav

pensionärsorganisationerBidrag till

omfattar 446 000disponeras SoS och 2Anslaget anslagspost 2B4, av
Enligt denna fårförordning 1994:316.kronor. Bidraget stats-styrs av

medlem-pensionärsorganisationer med minst 30 000bidrag lämnas till
för få statsbidrag hapensionärsorganisationVidare skall att enmar. en

för alla och parti-rikstäckande organisation, pensionäreröppenvara vara
skallpolitiskt obunden. Medlemskapet i pensionärsorganisationen vara

frivilligt. denna förordning finns inga ytterligare kriterier SoSUtöver som
uppföljningsansvartillämpar bidragstilldelningen. Socialstyrelsen hari

årligenför bidragen pensionärsorganisationema. Organisationerna skatill
ansökan skicka stadgar, verksamhetsberättelse ochi samband med in

ekonomisk berättelse.

Bidrag auktoriserade adoptionsorganisationertill

internationella adoptionsfrågor disponerar anslagetStatens nämnd för
anslaget får betalaC4 omfattar 916 000 kronor. l 583 0005 Av NIA utsom

kronor till de auktoriserade adoptionsorganisationema.
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uppfyller kraven itill organisationfår endastAuktorisation somges
endastfår auktorisationEnligt förordningenförordning 1977:192. ges

huvudsak-ochstadgar, styrelse, revisorerharorganisation varssom
skallVerksamheteninternationell adoptionshjälp.syfte lämnaliga är att

och medvinstintresseoch omdömesgilltsakkunnigtdrivas på sätt utanett
utgångspunkt.bästabarnens som

därmedoch be-fått auktorisationhar NIAorganisationerSex ärav
totala statsbi-adoptionsorganisationemastill statsbidrag. Avrättigade

basadministration.basbidrag till organisationemasdrag 20 %utgör ett
antalet beslutantalet förmedlade barn,beroendet påfördelasResten om

kö för förmedling.antalet familjer står ifönnedling och som
adoptionsorganisationemade auktoriseradetillsynNIA överutövar

till-skyldiga på begäranOrganisationerna1979:552.enligt lagen är att
sänderverksamheten. Varje århandlingarhandahålla deNIA rörsom

årsredovisningar.organisationerna in sinaockså

frivilligorganisationer inombidragen tillEn jämförelse mellan
områdeSocialdepartementets

Försla-bidragssystem för C2-anslaget.skall föreslåKommittén ett nytt
formeroch former för bidragsgivningenskall omfatta kriterier samtget

Jämförelsen härutvärdering bidragsanslaget.för uppföljning och somav
kommit,därför hur långt resultatstyming bidragenföljer fokuserar på av

finns för de olika bidragen till frivilligorga-vilka kriterieroch på som
område.Socialdepartementetsnisationer inom

ochstudier hela anslagJämförelsen bidragen kräver ömsom avav
jämförelsen refererar till statsbidrag,anslagsposter. vi nioIömsom av

specifikation:enligt denna

får bidrag till verksamhet för1 Statsbidrag till organisationer visssom
med funktionshinder anslag B3personer

2 Statsbidrag till handikapporganisationer anslag B4

anslag3 Statsbidrag till pensionärsorganisationer B4

mfltill sammanslutningar f.d. alkoholmissbrukare4 Statsbidrag av
C2, anslagpost 1.1

till arbetar med barn och deras5 Statsbidrag organisationer utsattasom
familjer C2, anslagspost 1.2

2 18-0390
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6 statsbidrag till organisationer arbetar med våld kvinnormotsom
C2, anslagspost 1.3

Anslagspost 2 inom C2-anslaget öronmärkt för Centralförbundet förär
alkohol- och narkotikaupplysning CAN. Statsbidraget till CAN har en
särställning eftersom och folkrörelserna harstaten ett gemensamt enga-

Anslageti organisationen. disponeras Folkhälsoinstitutet förgemang av
utbetalning till har tillCAN uppgift bedriva och främja upplys-attsom
ning informationoch inom alkohol- och narkotikaområdet samt ettvara

for folkrörelserserviceorgan och organisationer i deras droginforrnation.
Vidare anslaget inte förordning följsoch inteär Departe-styrt av upp.

har godändå insyn i CAN verksamhetmentet att:s genom

verksamhetsberättelsen skickas till Socialdepartementet-
regeringen ordförandenutser-

"kontinuerligCAN har kontakt" med Socialdepartementeten-

Anslagsposten harC222 redovisade skäl inte med jämförel-tagits iav
vad gäller nivån på resultatstymingen och kriterier.övrigasen

7 Statsbidrag till organisationer bedriver nykterhetsarbetesom
C2, anslagspost 3

8 Statsbidrag till auktoriserade adoptionsorganisationer delarC4, av
NIA:s ramanslag kan tilldelas de auktoriserade adoptionsorganisationema
enligt regleringsbrev

Inom Socialdepartementets område finns projektbidrag häräven som
aktuella frivilligorganisationer kan söka. Dessa projektmedel finns hos
FHI, SoS hos Allmänna Arvsfonden. Utredningens uppdragsamt är att se

organisationsstöden utredningenöver har ändå ansett attmen pro-
jektstöden inte helt kan lämnas sidan. den jämförelseI utred-som
ningen nedan Socialdepartementets olikagör statsbidrag till frivil-av
ligorganisationer får projektmedelFHI:s exemplifiera och representera
förekomsten ektbidrag.projav

9 Statsbidrag till organisationer f°ar projektbidrag från Folkhälso-som
institutet anslag A9. Folkhälsoinstitutet betalar delar sittut av raman-
slag till frivilligorganisationer arbetar-förebyggande inom områdetsom
alkohol och narkotika.
För dessa nio angivna bidrag utredningen översiktlig genomgånggör en

hur långt resultatstymingen bidragen kommit utifrån fem fråge-av av
ställningar.
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för bidragen.målformuleringar1 Förekomsten av
formellatolkningmål.alla bidrag saknar EnvisarGenomgången att av

statsbidragemellertid sju niobidragskriterier visarinformellaoch att av
organi-arbetsinriktningdefinieradellersyftedefinierathar ett somen

gäller:dessa sjuuppfylla. Förskallsationerna

funktionshindrades livs-förbättra deskaHandikapporganisationer0 -
bevaka deras intressenochvillkor

bedrivamfl. skaalkoholmissbrukaref.d.sammanslutningar av0 -
ellerklient-socialtjänstenstill ochriktar sigverksamhet gagnarsom

familjeomsorgenindivid- ochinommålgrupper
familjerbarn och derasarbetar medOrganisationer utsattasom0

som ovansamma-
kvinnormed våldarbetarOrganisationer motsom0

ovansamma som-
medverksamhet förtill vissfår bidragOrganisationer personersom0

arbetsuppgifter statsbudgetenspecificerade ifunktionshinder har-
ersättningorganisationernautföres motsom av

huvudsakligtska haadoptionsorganisationerAuktoriserade som0 -
adoptionshjälpinternationellsyfte lämnaatt

nykter-nykterhetsarbete ska bedrivabedriverOrganisationer0 som -
hetsarbete

2 Bidragskriterier
bidragen i kategoriernaindelninglåtitUtredningen har göra aven

upphandling.verksamhetsbidrag, projektbidrag ochorganisationsbidrag,
detfrån bidragsbegreppen på såskiljer sigUpphandlingsbegreppet sätt att

specificerad och upphandlad tjänst.forhandlar betalning enom
statsbidragen ihamnarinnebörder i begreppenMed dessa tre av

verksamhetsbidrag, ikategorinorganisationsbidrag, fyra ikategorin ett
upphandling. emeller-kategorin Detektbidrag och ikategorin proj ärett

organisationsbidrag. Bidragen fördelarinslaghartid sju nio avav som
följandepåsig på de olika kategorierna sätt:

organisationsbidragHandikapporganisationer -
organisationsbidragPensionärsorganisationer -

organisationsbidragnykterhetsarbetebedriverOrganisationer som -
alkoholmissbrukare mil.f.d.Sammanslutningar av

organisationsbidragverksamhetsbidrag, inslag av-
familjerbarn och derasarbetar medOrganisationer utsatta0 som

som ovansamma-
med våld kvinnorarbetarOrganisationer mot0 som

samma som ovan-
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Auktoriserade adoptionsorganisationer verksamhetsbidrag, inslag0 -
organisationsbidrag 20 %av

Organisationer får projektbidrag FHI- proj ektbidrag0 som av
Organisationer får bidrag till viss verksamhet för med0 som personer
funktionshinder upphandling-

3 Kraven på uppföljningsinformalion från de bidragsansvariga
instanserna.

För samtliga nio statsbidrag skall uppgifter organisationemasom
verksamhet och ekonomi lämnas in.

Handikapporganisationer stadgar, verksamhetsberättelse och eko-0 -
nomisk berättelse
Pensionärsorganisationer0 samma som ovan-
sammanslutningar f.d. alkoholmissbrukare mil.av

verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse-
Organisationer arbetar med barn och deras familjerutsatta0 som

samma som ovan-
Organisationer arbetar med våld kvinnormot0 som

samma som ovan-
Organisationer får bidrag till viss verksamhet för med0 som personer
funktionshinder verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning-

särskilda uppgifter exempelvis antalet förmedladesamt ledarhundar
och antalet rikstolktjänst.timmar
Organisationer får projektbidrag FHI redovisar0 som av en-
speciell redovisningsblankett måluppfyllelse och det ekonomiska re-
sultatet
Auktoriserade adoptionsorganisationer årsredovisningar-
Organisationer bedriver nykterhetsarbete0 som

verksamhetsberättelse och bokslut-

4 Genomförda uppföljningar/kartläggningar/utvärderingar av mer
omfattande art.

femFör statsbidragen har omfattande informationav mer om orga-
nisationerna och deras verksamheter framtagits konsulter. Deexternaav
aktuella bidragen är:

Handikapporganisationer "Granskning bidrag till fyra0 statensav-
handikapporganisationer"
sammanslutningar f.d. alkoholmissbrukare m.fl. kartläggning0 av av-

organisationersex
Organisationer arbetar med barn och deras familjerutsatta0 som

kartläggning organisationertreav-
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arbetar medOrganisationer våld kvinnor kartläggningmot0 som -
slutfördnyligen

får projektbidrag "Med nyktraOrganisationer FHI- ögon"0 som av
kartläggning nykterhetsrörelsen. "Opåverkad" kartläggningen av en

alkohol- drogförebyggandeorganisationemas och arbete skolan.iav
kartläggningkort publiceras metoden DrogkontraktInom även en av

5 Kontakten mellan bidragsgivande och bidragsmottagande parter.
fördelar statsbidragAlla sig ha god kontakt medinstanser sägersom

handläggande tjänstemäns personliga kontak-organisationerna genom
utbildningsdagar och/eller informationsmöten. Bilden kan exempli-ter,

fieras med detta:

fårOrganisationer projektbidrag informationsmöten,FHI-0 som av
personliga kontakter och obligatoriskt deltagande i projektledarut-
bildning för de beviljats projektbidragsom

hurGenomgången kriterierna för de olika bidrageni övrigt utav ser
har baserat frågeställningar.utredningen på sju

1 örordningsstyrda bidragF
statsbidrag förordningar:Fem nio styrsav av

Handikapporganisationer, SFS 1994:951
Pensionärsorganisationer, SFS 1994:316
Auktoriserade adoptionsorganisationer, SFS 1977:193

f.d.Sammanslutningar alkoholmissbrukare, SFS 1983:731av
Organisationer bedriver nykterhetsarbete, ochSFS 1977:486som
1991:547

Övriga bidrag budgetproposition, regleringsbrev och aktuellastyrs av
myndigheters praxis.

2 på riksomfattande verksamhet.Krav
statsbidragSju nio har krav på den sökande skallorganisationenattav

ha riksomfattande verksamhet eller riksorganisation. De bi-vara en sex
dragen är:

Handikapporganisationer skall ha riksomfattande organisation0 -
med förankratlokalt föreningsliv
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skall ha rikstäckande ochPensionärsorganisationer organisation0 -
medlemmarminst 30 000

f.d. alkoholmissbrukare m.fl. skallsammanslutningar0 av vara en-
etablerad riksorganisation

arbetar med barn och deras familjOrganisationer utsatta0 som er
samma som ovan-

arbetar med våld kvinnorOrganisationer mot0 som
samma som ovan-

får bidrag till verksamhet för medOrganisationer viss0 som personer
funktionshinder skall ha olika riksverk-organisationerna typer av-
samhet

bedriver nykterhetsarbete bidragetOrganisationer är avsett0 som -
för riksorganisationer och det endast sådana har kommitär som
ifråga för bidraget

3 angåendeFörekomst kriterier demokratiska former och uppbyggnad.av
statsbidrag har någon kriterie angåendeFem nio demokra-typav av

tisk uppbyggnad. for de olika bidragen kan sammanfattasKraven med:

Handikapporganisationer organisationen ska demokratiskt0 vara-
uppbyggd
Organisationer bedriver nykterhetsarbete finns inget speciellt0 som -
kriterie demokratisk uppbyggnad, organisationerna står uppräk-om
nade förordningeni
Sammanslutningar f.d. alkoholmissbrukare m.fl. ska ha fast-0 av -
ställda stadgar
Organisationer arbetar med barn och deras familjerutsatta0 som

samma som ovan-
arbetarOrganisationer med våld kvinnormot0 som

samma som ovan-
Auktoriserade adoptionsorganisationer auktorisation får endast0 ges-
till organisation har stadgar, styrelse och revisorersom
Organisationer får bidrag för viss verksamhet för med0 som personer
funktionshinder finns kriterier föringa eftersomorganisationerna-
bidragen specificerade statsbudgeteniär
Organisationer får proj ektbidrag från finnsFHI- inget speciellt0 som
kriterie demokratisk uppbyggnadom
Pensionärsorganisationer skall för alla pensionäreröppen0 vara-

4 Krav på partipolitisk obundenhet.
Två statsbidrag har, respektive förordning,i krav på mottagandeatt

organisationer skall partipolitiskt obundna. Statsbidragen går till:vara
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Handikapporganisationer
Pensionärsorganisationer

lokalföreningar.medlemsantal och antalBidragsbeloppetpåverkas5 av
hänsynhandläggandestatsbidrag de instansemanioFör tarsex av

och lokalföre-avseende medlemsantalutvecklingtill organisationernas
bidragenningar. De är:sex

lokalföreningarmedlemsantal och antalHandikapporganisationer -
skall lägst ha medlemmarPensionärsorganisationer 30 000-

m.fl. förändringf.d. alkoholmissbrukareSammanslutningar avav -
lokalavdelningarmedlemsantal och antalet

familjermed barn och derasarbetarOrganisationer utsattasom
som ovansamma-

våld kvinnorarbetar medOrganisationer motsom
som ovansamma-

medlemsantalbedriver nykterhetsarbeteOrganisationer som -

grundstöd.6 Statsbidraget med tydligt
tydlig grundbidrag.statsbidrag har DessanioTre är:ettav

grundbidrag och fördelning baserad påPensionärsorganisationer -.
medlemstal

och fördel-Auktoriserade adoptionsorganisationer- grundbidrag tre.
ningskriterier

bedriver nykterhetsarbete grundbidrag ochOrganisationer upp-som -.
baserad på organisationernas storlekgjord fördelning

deltar fördelningsbesluten7 på någotOrganisationer isätt avsom
bidragen.

hur fördelningsbesluten för de olika bi-finns brett spektra iHär ett
ellerdragen går till. kan regeringen, myndigheter instansDet annanvara

uppgift. de bidragen fördelningenmed myndighetslilmande För nio går
till på följande sätt:

Handikapporganisationer beslutar fördelningen efterregeringen om-
närvarande pågår mycket aktiva diskussionerförslag från SoS. För

del rekreationsanläggningar.angående en
Socialstyrelsen beslutar fördelningenPensionärsorganisationer om-

bedriver nykterhetsarbete SamarbetsnämndensOrganisationer som -
styrelse, ledamöter nomineras organisationerna och utsesav avvars

fördelningenbeslutarregeringen, om
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f.d.sammanslutningar alkoholmissbrukare m.fl. Socialstyrel-0 av -
beslutar fördelningensen om

Organisationer arbetar med barn och familjerderasutsatta0 som
samma som ovan-

Organisationer arbetar med våld kvinnormot0 som
samma som ovan-

Auktoriserade adoptionsorganisationer Nämnden för Internationella0 -
Adoptioner beslutar
Organisationer får projektbidrag FolkhälsoinstitutetFHI0 som av -
beslutar

fårOrganisationer bidrag till verksamhetviss för med0 som personer
funktionshinder specificerat i statsbudgeten och utbetalas utan-
ytterligare beslut

detNär gäller handikapporganisationemas relcreationsanläggningar är
det regeringen fattar beslut bidragen på förslag SoS. Försom om av
närvarande pågår diskussioner hur bidraget framgent skall hanteras.om

Sammanfattningsvis utredningen resultatstymingen So-attmenar av
cialdepartementets bidrag frivilligorganisationertill låg. Denär över-
siktliga fleragenomgången visar olika styrfonner förekom-att typer av

och ofta förekommerde kombination.iattmer
samtligaFör bidrag råder ekonomisk styrning. För alla bidragenen

krävs ekonomiska redovisningar. ekonomiskEn styrning råder också i
den bemärkelsen alla bidragsbelopp begränsade och inte kanatt är över-
skridas. styrformEn förekommer för flera bidragen ärannan som av re-
gelstyming förordning dvs. vissa regler och krav måstegenom vara
uppfyllda för bidraget skall betalas Avsaknaden resultatstyr-att ut. av
ning tydlig främst det saknas kopplingär mellan hur bidra-attgenom

betalas och den de utbetalade bidragen upphov till iut nyttagen ger
samhället. Någon löpande insamling den informationtypenav av om
bidraget förekommer knappast.

Även resultatstymingen kan konstateras låg, beskriv-ärom vara
ningen Socialdepartementets hantering statsbidrag till frivillig-av av
organisationer ganska typisk för den vanligtvis gäller för departe-som

hantering de s.k. föreningsbidragen se "Resultatstyrningmentens av av
Föreningsbidrag" 1997:36Ds Få bidragen, till fiivilligorganisatio-av.

inom Socialdepartementets område tillhör de 25 % enligtnerna som,
har välutvecklad resultatstyming bidragen. Bidragrapporten, en av som

utmärker sig med bra anpassning till resultatstymingen FHI:sären
projektmedel och bidragen till adoptionsorganisationema.även
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omfatt-i någonutveckltasinte störreharResultatstyrningen ännu
styrformerblandadeförekommerregelföreningsbidragen. Somförning

stärkaresultatstyming. Attinslagocksåfinnsbidragenstakaoch för av
handlar,frivilligorganisationematillbidragenresultatstymingen av

såutvecklingsarbetepåbörjagradhögi ettdepartement, attoavsett om
form.börjartillvägagångssättochbåde tasynsättatt

frivilligorganisationerstöd tillStatligt2.5

utredningenfördetinomverksamma
områdetaktuella

Inledning

C2-anslagetkonstruktionenutredningenbeskriveravsnittdettaI av
aktuelladeorganisationervilka ärredovisar mottagaresamt avsom

tillperspektivetvidgasoch även2.6 2.7organisationsstöden. avsnitt attI
och landstingenskommunernasprojektstödende statligaomfatta samt

området.bidrag inom
bidra-samladeuppskatta deutredningenförsök har gjortsEtt attav

frivilligorganisationertilloch landstingkommunerfrån stat, somgen
Sammanställningenundersökningsområden.utredningensverkar inom

skäl. Redovis-redovisningstekniska1995/963 siffrorårsgjord påär av
fannsutbetalade beloppochbeviljadesammanställningarochningar av

varför utredningengjordes,insamlingenför 1997tillgängligainte när
för1995/96 iställetför budgetåretsammanställningenvalt göraatt

1997.
skallanslaget C2underbidragendetdirektivenI äratt somanges

frivilligorganisationerorganisationsstöd tillomfattarAnslagetöver.ses
områden:verkar inom tresom

narkotikaalkohol och
familjeroch derasbarnutsatta

våld kvinnormot

harbidragsmottagareförekommerFrivilligorganisationema somsom
och sålun-huvudsakliga inriktningområden sinnågot dessa tre somav

satsningvissidrottsförening,exempelvisda kan gör typ avensomen

3Budgetåret tillsiffrorna har räknatsmånader1995/96 hade 18 ommen
månader.12
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förebyggandepå arbete vad gäller idrott och alkohol, inte få stöd från
C2-anslaget.

En bild hur bidragen under C2 under hela periodensett utav
1992/93 -95/96 tecknas och kommenteras i avsnitt 3.1.

Aktuella belopp 1997

Organisationsstöden till här aktuella frivilligorganisationer uppgick 1997
till 57 841 kr.000 Summan fördelades så 50 mkr gick tillnästanatt
området alkohol och droger, drygt 3 mkr till området barn ochutsatta
deras familjer och drygt mkr till5 organisationer arbetar våldmotsom

kvinnor. För 1998 uppgår beloppet till 64 kr.mot 341 000 Större delen
höjningen går till insatser för särskilt kvinnogrupper.utsattaav

Aktuella instanser 1997

Instansema aktuella förmedlare bidragenär Socialstyrel-ärsom som av
SoS, Samarbetsnämnden för fördelning statsbidrag till vissasen av

nykterhetsorganisationer m.fl. Samarbetsnämnden, SANIN, Central-
förbundet för alkohol- och narkotikaupplysning CAN Folkhälso-samt
institutet FHI.

Socialstyrelsen administrerar drygt halva bidragssumman. Med ad-
ministration vi här besluta fördelning bidragetatt tillavser om av
enskilda organisationer, följa bidraget och förekommandeiatt fallupp
också utvärdera bidraget. Socialstyrelsens administrationatt bidragetav

alla bidragsområden.spänner över tre
Samarbetsnämnden administrerar drygt 30 % den totala bidrags-av

Administrationen denna del bidraget bidragen tillsumman. av av avser
vissa nykterhetsorganisationer.

Slutligen CAN tilldelas bidraget15 % för sittnära arbete medsom av
bedriva och främja upplysningatt och information inom alkohol- och

narkotikaområdet serviceorgan för folkrörelsersamt att ett ochvara
organisationer i deras droginformation.

Vad gäller tilldelning bidrag till frivilligorganisationer inomav
området alkohol- och narkotika har CAN givits särställning; CAN ären
den enda organisation får öronmärkt Verksam-som en egen summa.
heten CAN bedriver kan ligga mittemellansägas myndighets-gängse
uppgifter och frivillig verksamhet normalt bedrivs på folkrörelse-som
basis. Statens och folkrörelsemas i CANgemensamma engagemang
kommer också till uttryck i styrelsens sammansättning; femtonsex av
styrelseledamöter Ordförandenutses staten. regeringenutsesav av
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Socialveten-SoS,FHI,statligamedan övriga representanter utses av
Övriga nioforskningsrådet.Medicinskaochforskningsrådetskapliga

medlemsorganisationema.styrelseledamöter utses av
meningdenfördelningsansvar inågotföljaktligen inteharCAN som

påCANdock påpekaskansammanhanget atthar. Ioch SAMNSoS
tillhundraföreläsarbidrag på några tusenår lämnarvarjeinitiativeget

frivilligorganisationer.olika
öronmärktadentill såbidraget CANadministrerastekniskt attRent

betalarsinFHI iFolkhälsoinstitutet utturdisponeras somavsumman
Socialdeparte-hartillbidraget CANgällerdetNärmedlen till CAN.

Verksam-eller utvärdering.uppföljningpåkravriktat någraintementet
kanTill dettatill Socialdepartementet.emellertidskickashetsberättelsen

utgivningformiverksamhetdelar CAN:släggas rapporterasatt avav
rapportserie.CANolika rapporter :sav

med FHI,samarbetei ärårligenviktig utEn rapport, engessom
senasti Sverigenarkotikautvecklingenochalkohol-redovisning av

då myndig-sedan 1992frånuppdrag FHI,har97". CAN"Rapport ett
med följamyndighetenförstödfungera ut-attheten bildades, att som

med litteraturbibliotekdrivaområdetvecklingen inom ettattsamt om
narkotika.alkohol och

1997organisationerAktuella

budget-C2-anslagetbidrag frånorganisationererhöll 44Sammanlagt
harorganisationerbidragsmottagande överpåVariationenåret 1997.

till organisa-bidrag 31Socialstyrelsen lämnadeliten.åren visat sig vara
fickoch CANorganisationerSamarbetsnämnden till 14 öron-etttioner,

bådefrånfick bidragorganisationernaTvåorganisationsbidrag.märkt av
Blåbandsrörelsen.ochnämligen DKSNoch SAMN,SoS

och derasområdet barnverkar inomorganisationerna utsattaFem av
familjer. Dessa är:

SamhälletIBarnens Rätt
CentralorganisationFamilj ehemmens
RiksorganisationFamilj ehemmens

Hassela Solidaritet
RättigheterFamiljRiksförbundet För ers

organisationerna:återfinns tvåvåld kvinnorområdetInom mot av
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Riksorganisationen för kvinnojourer
Stödcentrum incestmot
Resten organisationerna, totalt stycken,33 får bidrag för deattav
verkar inom området alkohol och narkotika. Organisationerna är :

Blåbandsrörelsen
IOGT-NTO-rörelsen
Jämvägsanställdas Helnykterhetsförbund
Motorföramas Helnykterhetsförbund
Svenska Frisksportförbundet
Sveriges Akademikers Nykterhetsförbund
Sveriges Lärares Nykterhetsförbund
Sveriges Polismäns Helnykterhetsförbund
Vita Bandet
Föreningen Fruktdrycker
Kvinnoorganisationemas samarbetsråd i alkohol- och narkotikañägor
De Kristna Samfundens Nykterhetsrörelse
Riksförbundet alkohol- och narkotikamissbrukmot
Nykterhetsrörelsens Landsförbund
Riks-alna
Alkoholproblematikernas riksförbund
Convictus
Föräldraföreningen narkotikamot
Forum för frivilligt socialt arbete
Kvinnoforum
LP-stiftelsen
Länkens kamratförbund
Nobba brass och nubbe
Riksförbundet för behandlingshem
Rikskommittén för familj evård
Riksförbundet för hjälp läkemedelsmissbrukare
Sveriges invandrare narkotikamot
Svenska Narkomanvårdsförbundet
Svenska Nykterhetsvårdsförbundet
Sällskapet Länkamas Riksförbund
Verdandi
Länkorganisationerna via Länsstyrelserna
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

En räknas benämns länkorganisationemaposterna läns-viaav som upp
styrelserna. Detta speciell förär regionalt arbetepott SoS för-en som
delar till länsstyrelserna. Potten ingår idag i statsbidragen fördelassom
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till riksorga-gårför övriga,dessa inte,C2-anslagetfrån även somom
nisationer.

organisationsstödbeviljasochsökerorganisationerGruppen somav
bilaga 2åren. Ikonstantrelativt översigvisarC2-anslagetfrån vara
1992/93periodenunderbidragfåttorganisationervilkaredovisas som
beviljatsolika skäl inteharorganisationerNågramed 1997.ochtill av

till-organisationernågraSamtidigt harperioden.helaunderbidrag nya
bidragsmottagare.kommit som

organisa-nytillkomnamedkompletteringUtredningen att enanser
kunnaförslagsdelenmed, för iangelägen attför 1997tioner att taär

framgent kanorganisationer antaspå denstorlekenbedöma somgrupp
demöjlighetenkommitténVidare har attbidraget. poneratsöka orga-av

framtidenrörelse ibidragerhållerochsökerdaginisationer somsom
IOGT-stället.förbund i Ierhålla bidragochsökakan komma att som

Nykter-UngdomensförIOGT-NTOingår:NTO-rörelsen vuxna,
Nykterhetsrörelsens Scout-juniorförbund ochIOGT-NTO:shetsförbund,

och Sveri-BlåbandförbundSverigesingår:Blåbandsrörelsenförbund. I
Helnykter-MotorförarnasingårMHF-rörelsenBlåbandsungdom. Iges

ochDKSNDKSN ingårungdomsförbund. I ettochhetsförbund ett
Frisk-Svenskavilken ingårFrisksportrörelsen iSlutligenungdomsråd.

veteranförbund.sportförbundet och ett
inne-rörelsen,själva och intesökerförbundennågraOm genomav

fler.bli något Enorganisationerbidragssökandeantaletbär det sam-att
sökatänkaskanorganisationermöjliga "nya"manställning över som

bilagaredovisade ifinns också
underorganisationer över-bedömerUtredningen att som,avgruppen

ligger 50C2-anslagetfrånför bidragaktuella runtskådlig tid, kan vara
stycken.

Övrigt stöd tillstatligt2.6

inomverksammafrivilligorganisationer
området

områdetinomStatliga bidrag

till fri-redovisas avsnitt 2.4vad istödformerhar flerStaten än som
områ-socialt arbete inomfrivilligtbedrivervilligorganisationer som

Utövervåld kvinnor.barnnarkotika,ochdena alkohol motsamtutsatta
projektmedelfinns ocksåhittillsredovisatsorganisationsbidragde som
projektmedelFHIadministrerar.och SoSområdet FHIinom gersom

arbete inomförebyggandebedriverfrivilligorganisationertillbl.a. som
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alkohol- och narkotikaområdet. SoS använder delar sitt anslag förav
insatser aids frivilligorganisationertill verksammamot inom alkohol-
och narkotikaområdet.

Ett statligt stöd betydelse i sammanhangetannat de projekt-ärav
medel Allmänna Arvsfonden fördelar. Medlen från Allmännasom
Arvsfonden finansieras inte statsbudgeten.över Av det skälet är
arvsfondens medel mindre intresse i sammanhanget resultatstyrningav

statliga bidrag i statsbudgeten. Storleken på projektbidragen frånav
Allmänna Arvsfonden, SoS och FHI redovisas i avsnitt 2.7 där en
sammanställning samhällets totalagörs stöd till här aktuella fri-av
villigorganisationer.

finnsDet också andra medelstatliga tillfaller organisationersom
verksamma inom utredningens undersökningsområden,tre men som
tilldelas organisationerna på andra kriterier de verksammaän äratt
inom något områdena alkohol och narkotika, barn och derasutsattaav
familjer våld kvinnor. Några exempel påsamt sådanamot statliga me-
del Ungdomsstyrelsensär bidrag till Nykterhetsrörelsens ungdoms-
organisationer, Folkbildningens aktivitetsstöd för utbildningsinsatser
och de ganska omfattande belopp tillfaller frivilligorganisationemasom

lönebidragen. Ungdomsstyrelsens tilldelning bidrag till Nykter-av av
hetsrörelsens ungdomsorganisationer fokuserar på de ungdoms-att är
förbund och i övrigt bedriver verksamhet sammanfaller meden som
ungdomsbidragens kriterier och villkor. Vad gäller lönebidragen utgår
de arbetsmarknadspolitiska skäl och hör i den statliga budget-av

främst hemma deni arbetsmarknadspolitiska sfären, dvs.processen
lönebidragen skall följas och utvärderas utifrån de arbetsmarknads-upp
politiska mål och ambitioner gäller för lönebidragen.som

Utredningen begränsar redovisningen till omfatta statsbidragatt som
utgår till frivilligorganisationema därför de verksammaär inomatt
områdena alkohol och narkotika, barn med familjerutsatta områ-samt
det våld kvinnor.mot

De statliga bidrag utredningen redovisar beloppen för blir där-som
med organisationsbidragen från Samarbetsnämnden och SoS samt pro-
jektbidragen från SoS, FHI och Allmänna Arvsfonden.

För komplettera bilden den bidragshanteringatt SoS ochav som
Samarbetsnämnden står för vad gäller organisationsbidragen, och sorn
redovisats i avsnitt 2.3, har utredningen valt på liknande redo-att sätt

förgöra FHI:s projektbidrag här nedan.
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95/96beloppAktuella

inomsatsningamabeloppsjälvt hurbeslutarFolkhälsoinstitutet stora av
frivilligorganisatio-tillfallaskallnarkotikaochalkoholområdet som

ak-projektsatsningar. Detför sinautlysningarregel FHISom görnema.
bedrevfrivilligorganisationermkr tillbetalades 12,5tuella året ut somca

narkotikaområdet.ochalkohol-förebyggande syfte inomprojekt i

95/96organisationerAktuella

förfrån FHIför lokalt arbeteprojektstödorganisationerfick 101Totalt
Flertaletnarkotikaområdet.ochalkohol-arbete inomförebyggandesitt

huvudsakligasinoch narkotikaalkoholharorganisationerna somav
fler organisationerbetydligtaktualiserarprojektstödeninriktning; som

organisations-för dengällervadbidragetsökanden typän avsomav
organisationernaVilkaoch SAMN. ärför SoSredovisatsstöd somsom

dedå intemindre intresseegentligen utgörprojektstödbeviljats är av
organisationerdeåterkommande Utöverkontinuerligtfast och grupp.en

förekommernarkotikaalkohol ochområdetinriktade påprimärt ärsom
fackförbund,invandrarföreningar,ungdomsförbund,från olikaallt

bidragsmottagandevilka deredovisasbilaga 3Iidrottsföreningar m.m.
organisationerna är.

Övrigt tillsamhällsstöd2.7

inomverksammafrivilligorganisationer
området

Inledning

Övriga verksam-frivilligorganisationersökassamhällstöd kan avsom
från kom-bidragenundersökningsområdenutredningens ärinomma

årli-myckethelhetsbild hurfåoch landsting. För att somavenmuner
under-utredningensverksamma inomorganisationertillbetalas utgen

storleken påuppskattninggjortutredningensökningsområden har aven
1995/96för budgetåretoch landstinghos kommunerbidragen

4 månader.Beloppet 12avser
ochsFör kommunernasbidragen har vi räknatenhetlig redovisningfåatt omaven

månader.budgetår 12till statligtlandstingens bidrag
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Landstingens bidrag 1995/96

Landstingsförbundet har bistått kommittén med hjälp göraatt en upp-
skattning storleken landstingenspå bidrag till här aktuella frivillig-av
organisationer. Sammanställningen baserad på uppgifter hämtadeär
från landsting storstadslandsting.tre En uppräkning till allaettvarav
landsting med beaktande befolkningsmängd följande resultat.av ger

Landstingsförbundets uppskattning landstingens bidragav
Utsatta barn och Våld Alkohol- och Totaltmot
deras familjer kvinnor drogförebyggande

0006400 000 500l 000 15 000 16 900 000

Kommunernas bidrag 1995/96

Utredningen har själv gjort uppskattning de kommunala bi-en grov av
dragen till aktuella frivilligorganisationer. Uppgifter från kommunertre
har samlats in och därefter räknats på riksnivå. Bakgrundsmate-upp

Årerialet hämtat från Malmö, Botkyrkaär kommun ochsamt utser
följer.som

Malmö kommun

Utsatta barn och Våld Alkohol- och Totaltmot
deras familjer kvinnor drogförebyggande

49 205 595 389 2 153 737 2 789 331

Eftersom uppskattningen landstingens bidrag till berörda frivilligorganisa-av
tioner finns anledningär jämförelse också redovisa någraatt komp-grov som
letterande uppgifter. Nykterhetsrörelsens Landsråd NLR har gjort en sam-
manställning landstingens bidrag till frivilligorganisationer verksamma inomav
området alkohol och narkotika. Den sammanställningen redovisar för 1995/96

bidragsbelopp på 11 000 000 kronor.ett Landstingsförbundets uppskattningca
inom alkohol- och narkotikaområdet skulle NLR:s sammanfattning kor-ärom
rekt överskattning på miljoner4 kronor.vara en ca
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Botkyrka kommun
TotaltAlkohol- ochVåldochbarnUtsatta mot

drogförebyggandekvinnorderas familjer

0001 8400001 15052 500637 500

Åre kommun
TotaltAlkohol- ochVåldochbarnUtsatta mot

drogförebyggandekvinnorfamiljerderas

841039873230 76120 355

någorlundakommunernadeantagande ärUtifrån treattett om
beaktandemedockså härSverige,iför alla kommunerrepresentativa

enligtbidragenkommunalasammanlagdadeinvånarantal, blirav
nedan.

TotaltochVåld Alkhol-ochbarnUtsatta mot
drogföre-kvinnorfamiljerderas
byggande

finnsDet 78164130691 107279 236 549541 255
kom-11

muner
med mer
än
100 000
inv.

ID-Jñnä 200 000000 55000 34 500l 57519 125 000
kom-30

muner
med
mellan
50 000
och
100 000
inv.

773 4418 147 789 20597 967027 685 75
kom-247

muner
med
mindre än
50 000
inv.

08266 896 106 755722 246 338693 940 15Totalt 24
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Även för de kommunala bidragen har jämförande siffror tagits fram för
bedöma tillförlitligheten i uppgifterna.att Kommittén har gjort en

genomgång utbetalade kommunala bidrag till organisationerav som
arbetar våld kvinnor. Av genomgången framgårmot de kom-mot att
munala bidragen till berörda frivilligorganisationer uppgick till nästan

Åtminstone21 000 000 kronor. för området våld kvinnor deärmot
uppskattade bidragen således underskattning på 5 000 000 kronor.en ca

Jämförande uppgifter för det bidragsmässigt området, alko-största
hol och narkotika, saknas det gäller kommunernas bidragnär till berör-
da frivilligorganisationer. Med beaktande beräkningama grundarattav
sig på data från endast kommuner finns osäkerhettre vad gällerstoren
siffrorna för landet helhet. Osäkerheten kring kommunernassom upp-
skattade belopp därför för landstingensär större än uppskattade belopp.

2.8 En uppskattning samhällets totalaav

stöd till aktuella frivilligorganisationer
Angående uppskattningen

Utredningens huvuduppgift de statligaär över organisations-att se
bidragen inom områdena alkohol/narkotika, barn våldutsatta samt mot
kvinnor. Utredningen har ändå det värdefullt haansett någor-attvara en
lunda uppfattning hur det samlade samhällsstödetstort till fri-ärom
villigorganisationer verkar inom dessa områden.som

För skaffa ungefärlig uppfattningatt storleken på det samladeen om
samhällsstödet, har utredningen vid sammanställastannat siffror föratt

år, enstaka nedslagett även på detta kanett ha brister.sätt Utred-om
ningen har också nöjt sig med uppskattningargöra föratt kom-grova

och landstingens bidrag.munemas
Trots vissa osäkerheter angående kommunernas och landstingens bi-

drag till berörda frivilligorganisationer utredningen attmenar samman-
ställningen det totala samhällsstödet hygglig uppfattningav ger en om
storleken på samhällsstödet.

För komma vidare i diskussionenatt det totala samhällsstödet tillom
frivilligorganisationer verkar inom utredningens områden,tresom
konstaterar utredningen komplettering bilden,att vad gälleren av
bidragen från kommunerna och landstingen, skulle värdefull ochvara
tillföra mycket för kommande diskussioner uppföljning och utvär-om
dering bidragen till här aktuella frivilligorganisationer.av
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stödtotalasamhälletsUtfallet av

lands-ochkommunernafrånbidragensammanställning staten,En av
utfall.följ andefrivilligorganisationernaaktuellatill detingen ger

Tkr1995/1996Sammanställning
24718Samarbetsnämnden

organisationsbidrag

62331Socialstyrelsen
organisationsbidrag

9647CAN .
organisationsbidrag

9251Socialstyrelsen
projektbidrag

42412Folkhälsoinstitutet
projektbidrag

2064arvsfondenAllmänna
projektbidrag

76 389Delsumma
belopp7 100 000uppskattadeKommunerna

belopp7 20 000uppskattadeLandstingen
200 000caTotalsumma

till härsamhälletstödet fråndet totalaframgårsammanställningenAv att
bud-kronor000uppgick till 200 000frivilligorganisationerberörda ca

1995/96.getåret
till härbidragssummornade högstalämnarkommunernaDet är som

istatliga bidragenföljer dedärefterfrivilligorganisationer,aktuella
lands-lämnasbidragssummornade lägstamedanstorleksordning av

tingen.
verkar inomfrivilligorganisationerstöd tilltotalasamhälletsAv som

deoch våld kvinnorbarnalkohol/narkotika, utgörområdena motutsatta
organisationsstöden cirka 30 %.statliga

7 sid.siffror, 50.Osäkra se
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2.9 Något förhållandena i Nordenom

Allmänt

Utredningen har besökt Danmark, Norge och Finland för studera huratt
det ekonomiska stödet till här aktuella frivilligorganisationer konst-är

i dessa länder. Genomgången stöden schematisk.ruerat I vissaärav
fall inte alla alkohol/narkotika,är barntre och våldutsattagrupperna,

kvinnor, beskrivna. Eftersom bidragsanslagetmot merparten ut-av som
redningen har till uppgift går till förebyggande ochöver vårdandeatt se
insatser inom alkohol- och narkotikaområdet, har utredningen förstai
hand framtagit uppgifter för denna Från Island har utredningengrupp.
inhämtat skriftliga uppgifter.

Frivilligorganisationema i Norden har lång tradition med fleraen
likheter olikheter. schematiskaDe bilderäven i dettamen som ges av-
snitt fokuserar huvudsaki hurpå det ekonomiska stödet fungerar idag
och i viss mån på hur ñivilligarbetet och utvecklas i organisa-utser
tionerna. Utredningens beskrivning situationen i några deav av nor-
diska ländema begränsar sig till de uppgifter depresenteratssom av
departements-, myndighets- och organisationsrepresentanter varitsom
närvarande vid de olika besöken vissa underhandsuppgifter. Dettasamt
innebär beskrivningarna inte blir heltäckandeatt fårutan snarast ses

exempel och nedslag i några de nordiska ländernas bidrags-som av
hantering och frivilligverksamhet.

En nordisk alkoholpolitiknämnare karaktäriserasär attgemensam
restriktiv på många andraatt hållän i världen. Relativtav vara mer

tidigt har folkrörelsemas arbete uppskattning myndigheterna,rönt av
på olika deras verksamhetsätt stött lagstiftning och eko-som genom

nomiskt stöd. Redan före sekelskiftet finns det exempel på sådana in-
Vid sekelskiftet och de decenniernasatser. därefternärmaste mångavar

folkrörelsema betydligt starkare medlems- och opinionsmässigtav än
idag. Några organisationer idag de arbetarväxer är våldmotsom som

kvinnor och kvinnojourermot verkar aktionsinriktat motsom genom
våld kvinnor och våld familjen.inom Alltjämtmot spelarmot här aktu-
ella rörelser viktig roll i det socialt inriktade arbetet. Idag finns deien
nordiska länderna allmänt tendens både bland frivilligorganisa-en -
tionerna och myndigheterna arbeta utifrån motivet främjaatt attmer-
folkhälsan.
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Danmark

aktuellatill härbidraglämnarmyndigheterdetDanmarkI är tre som
ochSocialministerietSundhedsministeriet,Dessaorganisationer. är

också kom-lämnarforskningsministeriet. DärutöverUndervisnings- og
riks-allmännyttigaAllafrivilligorganisationema.tillbidragmunerna

och lotto-medel tips-möjlighetocksåharorganisationer att genom
Verksamhet.

"socialadetinomverksammariksorganisationerfinns 400Idag ca
harnykterhetsrörelsendanskaområdet. Densundhetsmässiga"och ca

inriktadeorganisationerår har motPå ärmedlemmar.00025 somsenare
gäller bi-vadocksåuppmärksammatssjälvhjälpsarbeteformerolika av

dragstilldelning.
ochInforrnationsarbetetalkohollag.Danmarki1994 antogs en ny

dennaantagandetoch medhar ökat iföreningslivetstödet tilläven av
Sund-koordineras viaallmänhetentillupplysningochInformationlag.

till kom-Socialministerietoch frånorganisationernatillhedsministeriet
m.fl.muner

frivilligcentraler,s.k.utvecklingpåharDanmarkI satsat avenman
frivillig-villför de medborgare göraskall ensomresursvara ensom

förenings-tillkomplementFrivilligcentralema, ärinsats. För ettsom
Centralemadanska kronor.000 är50 0001997livet, avsattes encza

blandarbetemed socialtvill arbetademötesplats för sompersoner,
stödinsatser.särskildabehovdem har avsom

Danmarkhar isvenska kvinnojourernadetill ettMotsvarigheten
i Dan-kvinnecenterLandsorganisationenLOKKsamarbetsorgan av

har medlemmarSamarbetsorganetbildades 1987.vilketmark, som
fysisktoch bekämpaförebyggaförkvinnocentra32verkar attgenom
arbetedettabarn hela landet. Föroch ivåld kvinnorpsykisktoch mot

Danmarkkronor.danska Iprojektstöd på 20 000 000beviljar staten ca
prostituerade.förfinns också centerett

socialmedarbeterörande kommunernaslag,juni 1997I antogs en
innebärlagensocial service". Denbenämnd "lov attservice, nyaom

förskalloch med januari 1998från lkommunerna störreta ett ansvar
lokala före-samarbeta medarbete bl.a.och i sittden sociala servicen

kronordanskafördelas totalt 100 000 000ändamåldettaningar. För av
preventionsarbeteoch regionaltför lokaltLottomedel, till kommunerna,

missbruk.alkohol ochkring
organisationerkommuner ochför förmåutformad attLagen är att

den sociala servicen.inomsamfmansiera insatseroch ocksåsamverka
samarbetettrycka påochmyndigheternaförsökerAllmänt uppmuntra

olika organisa-och mellankommunerochmellan organisationer även
regionala planet.lokala ochallt på detframförtioner,
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Bidrag till här aktuella frivilligorganisationer lämnas dels fastasom
grundbidrag och dels projektbidrag.genom

Grundstöden oberoende aktiviteter och projketstöden prövasges av
utifrån det enskilda projektet. Nya organisationer kommer regel isom
huvudsak bidragsmottagarein projektstöden. lämna-1997som genom
des drygt danska30 000 000 kronor bidragi till området alkohol och
narkotika. dessa medelMerparten tilldelades olika frivilligorganisa-av
tioner. Cirka danska kronor7 500 000 medlen för forsk-avsattesav
ning.

Medlen finansierar bl.a. forskningscenter, i Odense,ett startatssom
för hela landet rörande socialt och frivilligt arbete i Dan-som en resurs

mark.
Nyligen har utredningsrapporten "Frivilligt socialt arbejde fram-i

tidens velferds-samfund" publicerats från Sundhetsministeriet. I rappor-
betonas samhällets primära ochten organisationemas insatserattansvar

värdefulla komplement,utgör i framtidsperspektiv.även sett ett
Uppföljning och utvärdering bidragen till fiivilligorganisationemaav

förekommer Från departementets sida det kostarsparsamt. förattanges
mycket förhållandei till de bidragsbelopp betalas och det kanut attsom
hämma organisationemas arbete. Som regel sker redovisningar formi

verksamhetsberättelser och projektredovisningar. När utvärderingarav
genomförs sker det ofta samlat för område eller för sektor.ett större en

Vissa grundläggande regler och kriterier finns för bidragstilldelningen
vad gäller driftsstödet. Några exempel organisationen skall:är att

rikstäckandevara-
ha minst 500 betalande medlemmar-
ha existerat i minst 2 år-

Finland

I Finland har nykterhetsrörelsen haft delvis bakgrund deänen annan
övriga nordiska ländema. Nykterhetsrörelsen har varit knuten tillmer
de politiska partierna haft uppdelning dei två språkgruppemasamt en
finska och svenska. I övrigt liknar grundstrukturen de övriga nordiska
ländernas. Idag har den finska nykterhetsrörelsen 200 000 medlem-ca

Många organisationerna hälsoinriktade.ärmar. av
På år har också två organisatoriska förändringar genomförts.senare

1993 skedde sammanslagning där 26 nykterhetsorganisationer gicken
ihop och bildade förbund.7 sammanslagningen skedde på initiativ från
Penningautomatföreningen PAF. Vidare har aktiebolaget ALKO:s tidi-

uppgifter delats på fler instanser. Före EU-inträdet hade ALKOgare upp
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roll iframträdandealkoholmonopolstatligtcentralt ensom
hadeALKOoch forskningen.informationsmaterial iframtagandet av

svarade förföretaget störreuppgifteralkoholpolitiska attäven genom
restaurangverk-monopolbutiker ochviaförsäljningendelen egenav

ochsystembutikernaförhuvudsakligenALKOsamhet. Numer ansvarar
vissatillverkningen varor.av

ochForsknings-idag inomdenbedrivsforskningengällerdetNär
gällerSTAKES vadhälsovårdenochsocial-förutvecklingscentralen

biokemiskagäller denvadFolkhälsoinstitutetalkoholpolitiken och inom
rik-deldecentraliserat. Den ärInforrnationsarbetet ärforskningen. som

hälsofrämjande för. Förföridag Centretbefolkningentad mot ansvarar
för 1998.finska mark000 000finns 15uppgiftdenna avsatt ca

projektan-behandlarhälsofrämjandeföroch CentretSTAKESBåde
ochfrån kommunerprojektförslagbehandlarSTAKESsökningar. sam-

projektförslagbehandlarhälsofrämjandeförmedan Centretkommuner
Övriga social-behandlasprojektförslagfrivilligorganisationer.från av

beslutardenockså instanshälsovårdsministeriet äroch omsomsom
hälso-Social- ochhadeprojektmedel. 1997samtligaanvändningen av

områdenafördelamark inomfinska00030 000vårdsministeriet attca
och kommuner.frivilligorganisationertilldrogerandraalkohol och

för utred-bidrag tilllämnarbidragsfördelande instansemaDe som
hälso-Social- ochförutomfrivilligorganisationeraktuella ärningen

hälsofrämjande PAF.foroch Centret ävenvårdsministeriet
anskaffamed syftetorganisationgrundades 1938 attPAF som en

1965/491 Pen-Lotterilagenfrivilligorganisationer. I samtmedel for
inrikt-dennabefästs och kvarstår1967/676ningautmatförordningen
endastdetförordningenlagen ochframgårVidareför attning PAF. av
Vidarepenningautomatverksamhet.tillstånd bedrivaharPAF attär som

ändamål:medel för följandeanskaffatillståndharPAF attatt

folkhälsoarbete-
ungdomsfostranutvecklandetochvård barn avav-

åldringsvården-
handikappadevården av-

rusmedelmissbrukarevärdenochnykterhetsarbetet avav-
motsv.koloniverksamhetsemesterverksamhet-

katastroferberedskap vid-

anskaffauppgiftenmedsammanfattaskanuppgifter är attPAF att:s
hälsovårdsorganisationemasochfrivilliga social-för demedel till stöd

bedrivameduppgift genomför PAF ensamrättarbete. Denna attgenom
ochDärtill tillverkarkasinoverksamhet.och exporte-penningautomat-

fördelningbereder förslagenstyrelsePAFPAF automater. avom:srar
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aktuella bidrag till statsrådet. Social- och hälsoministeriet deltar dennai
beredning, liksom Centret för hälsofrämjande och andra departe-även

hörs.ment
PAF styrelse består 14 medlemmar. Regeringen förordnar och7:s av

medlemsföreningama medlemmar7 i styrelsen. En finnsrepresentant
med från nykterhetsrörelsen.

Av penningautomatförordningen framgår den årliga avkastningenatt
skall fördelas till allmännyttiga samfund och stiftelser med rättsförmåga
och verksamma inom deär angivna områdena. Avkastningen harsom
ökat mycket snabbt de decennierna. För 1997senaste uppgår beloppet
till 1,7 miljarder finska mark. Merparten dessa, 1,4 miljarder fins-ca av
ka mark, skall fördelas PAF till de uppräknade "ändamålen".av ovan

Bidragen fördelas PAF sker ansökan. Ansökningamasom av genom
kan utifrångöras användningsområden: verksamhetsstöd,tre investe-
ringsstöd och projektstöd. För komma ifråga för bidrag krävsatt att
organisationen registrerad hosär Patent- och registreringsverket. Vidare
bör riksorganisationer Åland.representerade i samtliga län5vara samt
Vid bedömning ansökan också in,vägsav

organisationens stabilitet, varför bidrag till organisationer intenya-
beviljas så lätt
hur omfattande verksamheten bl.a. verksamhetär, i antalet län-
verksamhetens resultat-
hur verksamheten finansieras, vilket förutsätter formviss själv-- av
finansiering

PAF tilldelade 1996 nykterhetsorganisationema 17 000 000 finskanärmare
mark. Beloppet fördelades på följande organisationer: Landsförbundet i
Finland, Raittiuden Ystävät Sumen Elämäntapaliitor.y., r.y.,- -Tereveys Finlands Svenska Nykterhetsförbund, Sininauhaliittor.y., - -
Blå Bandet, Vita bandet och Förbundet Mot Narkotika.

Till organisationer verksamma inom området barn och derasutsatta
familjer lämnade PAF 1997 33 000närmare 000 finska mark. Dessa
fördelades följandepå organisationer: Centralförbundet för bamskydd,
Mannerheims Barnskyddsförening, Nouret Ystävät Rädda Barnen,r.y.,
Förbundet för Mödra- och skyddshem, Bamavårdsföreningen i Finland
och Parasta Lapsille r.y.

Organisationer arbetar med frågan våld kvinnor fårsom motom
årligen 20 000 finska000 mark från PAF. Enligt Centret förca
hälsofrämjande tilldelas dessa organisationer 40även 000 000 finskaca
mark från kommunerna.
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råd-ochforskningÄven vilka bedriverA-kliniker,s.k.stiftelser som
tilldelades A-1997via PAF.fåkandrogfrågor,igivning pengar

markfinska000 0004klinikstiftelserna ca
närvarande ingaförfinnsutvärderingochuppföljningdet gällerNär

ingår iDäremotlämnar.bidrag PAFdeangåendeuttalade krav an-som
harresultat. Detrapporteringvisssökningsrutiner typ omavm.m. en

skallframtidenutvärderingen ihurdiskussionpåbörjatsockså seomen
självutvärde-bådehavarit innehardiskussioner attdessaIut. man

tillutomstående. Närmastnågonutvärderingaroch görsringar avsom
för deochligger PAFsjälvutvärderingamafördiskussionernahands i

troligenutomstående kommernågonskallutvärderingar göras avsom
anlitas.konsulterutomstående att

hälsofrämjandeförhandhas CentretbidragengällerdetNär avsom
såkommerframtideni görainte attdepartementetfrån att manuppges

ökadsjälvkontroll idessa kommer ersättaskontrollermånga attutan av
utsträckning.

Island

myndigheter.bidragsgivande Dessa äraktuellahärfinnsIslandPå tre
Sta-Undervisningsdepartementet samtSocialdepartementet,ochHelse-

Nykterhetsråd.tens
sedan 1893. Denykterhetsrörelsenstatsstöd tilllämnatIsland har

harunder sigSocialdepartementetHelse- ochstatliga är somorganen
hälsokliniker.fleraochnykterhetsrådett

alkohol-förebyggaavhållsamhet,Nykterhetsråd skall främjaStatens
konsulentersärskildafinnsskadeverkningar. Detavvärjabruk och som

skolorna.ANT imissbrukalkohol ochundervisningenför omsvarar
obligatorisk.ANT-undervisningengrundskolanPå är

isländska000disponerade 4001996 9NykterhetsrådStatens som
isländskatill detisländska kronor150 000fördelade i sinkronor tur

000fördelades 0004nykterhetsrörelsentillochlandsförbundet, ca
0002 000direkt från regeringenfår IOGTisländska kronor. Dessutom

med-Island 4 000nykterhetsrörelsen påTotalt harisländska kronor. ca
lemmar.

000fick 18 600Reykjavik 1997ifinns kvinnocenterDet ett som
800 000rådgivningsbyrå 9utgick tilloch dessutomisländska kronor en

bidrag.kronor iisländska
arbetar med miss-till organisationerbidragdirektaingautgårDet som

institutioner.utgifter föroch kommunernaharbrukare. Däremot staten
förebyggandestöd förbetydandefinnskommunernadeI även ettstörre
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barn- och ungdomsarbete till ungdomsklubbar verkar i alkohol-som en
fn miljö.

Norge

I Norge det i huvudsakär instanser lämnar bidragtre till för utred-som
ningen aktuella organisationer. Dessa Sosial- Helsedepartementet,är og
Barn- Familjedepartementet Rusmiddeldirektoratet.samt Det statligaog
stödet till frivilligt socialt arbete börjani på 1900-talet relativt blyg-var

Från och med 1930-talet harsamt. stödet tilltagit och idag ganskaär om-
fattande. På det kommunala planet har det däremot sedan mitten av
1800-talet givits stöd till frivilligt socialt arbete.

Det statliga stödet till frivilligorganisationer inom området alkohol/
narkotika omfattar huvudsakligen frivilligcentraler, nykterhetsorganisa-
tioner och olika förebyggande insatser frivilligorganisationer. 1995av

frivilligcentralemamottog sammanlagt 30 000närmare 000 norska
kronor.

frivilligcentralerDe drevs frivilligorganisationersom mottogav
9 500 000 norska kronor detta belopp. Samma år 18 styckenmottogav
nykterhetsorganisationer 21 500 000 norska kronor. Olika före-
byggande åtgärder i regi frivilligorganisationer tilldelades 1995av ca
27 000 000 norska kronor.

De åren har framväxtensenaste självhjälpsgrupper ökat i Norge,av
medan traditionella organisationer eller minskatstagnerat i medlems-
antal. I Norge, liksom i Danmark finns det s.k. frivilligcentraler, vilka
arbetar med socialt kompletterande arbete. Till dessa centraler kan vem

helst gå vill utföra någon form socialt arbete. Iblandsom harsom av
dessa frivilligcentraler knoppat sig organisationer verkat förav ettsom
särskilt ändamål, inom HIV/AIDS.t.ex.

Frivilligcentralemas samarbete främjas Frisam följer,genom som
stödjer och information frivilligcentralernas arbete. Organisa-ger om
tionerna engagerade i detär även vårdande arbetet hela landetöver bl.a.

Pinsevennemes Evangeliecenter och Blå Korsgenom erhållersom
ersättning för de tjänster organisationerna utför vid sina behandlings-
hem. Denna verksamhet finansieras 1/3 statsbidrag, 1/3 kom-genom
munbidrag och 1/3 insamlingar och andra föreningsbidrag. Fyl-genom
kena har för missbruksinstitutionema, medan kommunernaansvar an-

för övrig vård. Från departementet i praktikensvarar att ut-uppger man
förs mycket behandlingsarbetet på missbruksinstitutionema pri-av av

frivilligorganisationer.vata Inom alkoholområdet det privata inslagetär
på andrastörre än områden där harstaten ett ansvar.
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norska kronor i000 00060 stats-1995lämnadesTotalt närmare
fri-regidrogförebyggande arbete iformerolikatillbidrag avav
000drygt 20 000fickNykterhetsorganisationemavilligorganisationer.

nykterhetsorganisationematillStödetmedel.dessakronornorska av
Driftstödetprojektstöd.och utgördriftsstödbådeformlämnas i av

fördelasDriftstöden40 %.projektstödenmedanmedlen utgör60 % av
genomfördaochlokalföreningarantalmedlemsantal,utifrån m.m.

åt-konkretautifrånProjektstöden fördelasföregående år.aktiviteter
detförochförståelsen intressetökatillsyftargärder attsom

informationsinsatsertilldrogornrådetinomarbetetförebyggande samt
förebyggas.drogmissbruk kanoch hurdrogmissbrukorsaker tillkring

vilkaförkriterierutarbetatRusmiddeldirektoratetVidare har orga-
projekt-ochdriftstödenansökamöjlighetharnisationer att omsom

Rusmiddelsdirektoratet krävsfrånbidragbeviljaskunnamedlen. För att
harorganisationenatt :

årsavgifterlagtmedlemmar500minst som-
fylker.i 6lokalföreningarminst 20-

revisorer.förbundetsskall styrkasorganisationernafrånUppgifterna av
grunder med års-demokratiskasedvanligapåvidare arbetaskallDe

sammanhanget kanårsberättelser. I ävenoch nämnas attstadgarmöten,
fårnykterhetsorganisationerstriktainteñivilligorganisationer ärsom

sådanexempel påRusmiddelsdirektoratet. Ettfrånbidrag orga-en
alkoholismekomitéarbeidslivetsAKAN motnisation är og

riks-alna.svenska Förutomtill detmotsvarighetenvilketnarkomani, är
frånbidragfår AKANRusmiddelsdirektoratet övenfrånbidrag

Arbeidsdirektoratet.
inommedlemmar60 000samlar idagNykterhetsrörelsen i Norge ca
med-har 625 000organisationernaoch de kristnaprofana delenden ca

lemmar.
ocksåtill frivilligorganisationernabidrag ärFörutom att staten ger

lagreglerat. Ifrivilligorganisationernaochmellansamarbetet staten
bruker-samarbeide med"Socialtjensten börstårsocialtjänstelagen

arbeiderorganisationermed frivilligeorganisationer somoggruppens
socialtjensten".med de uppgaver somsamme

social-samarbete, dock inte inomexempel påuppmärksammatEtt
svartspritlyckade aktionendenområde,tjänstens motär genom-som

ochnykterhetsrörelserhar myndigheter,1993-96. Härförts under åren
aktio-Kostnaden förengagerade.och media varitfackföreningaräven

pågår förSverigenorska kronor. I000 när-till 10 000uppgick canen
oberoendeför det s.k. OASinomliknande satsningvarande ramenen

utförligare.beskrivs OAS någotkapitelalkoholsamarbetet. 4I
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Från FamiljedepartementetBarn- utgår också betydande beloppog
och till mängd olika ñivilligorganisationer. främstDet stöden till deären
s.k. krisesentre våra kvinnojourer och incestsentre ligger inomsom
utredningens område. lämnades1995 40 000 000 norska kronor tillca
sådana kriscenter i Norge.

När det gäller bidragen till dessa kriscentra procedurenärtyper av en
för nykterhetsorganisationema. Ansökanän till korn-t.ex. görsannan

beviljadevarje år. Det beloppet från kommunen åtföljs ettmunen av
lika belopp från teknisktRent sköts det så denstort viastaten. att staten
s.k. fylkesmannen betalar medlen till de olika kriscentren. I Norgeut
pågår för närvarande diskussioner detta förfarande. Från olikarunt
kriscentra framförtshar önskemål det bör finnas statliga medelattom

går direkt till och öronmärkta för dessa kriscentra.ärsom
Stöden från FamiljedepartementetBarn- utgår i form bådeog av

gwnd/driftsstöd och projketstöd. Ofta används kriterier för tilldel-som
ning bidrag organisationernas medlemsantal och antal lokalavdel-av
ningar.

När det gäller uppföljning och utvärdering har frånNorge och med
januari 1997 antagit s.k. ekonomireglemente. detta finnsIett nytt preci-

för offentliga medel också bidrag skall mål, uppföljnings-serat att -
kriterier, resultatrapportering, kontroll och utvärdering finnas respek-

företas.tive Från departementens sida det regle-attuppger man nya
inneburit och innebär betydande förändringar förmentet styrningen av

ekonomin.
Idag följs exemplevis bidragen till nykterhetsorganisationema upp

kontroll medlemsantal, genomförda aktiviteter Dess-genom av m.m.
genomförs varje år fördjupad genomgångutom hur fyraen av av orga-

nisationerna bidrag.sinaanvänt
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lämnarsammanställt tablå där viutredningenharAvslutningsvis en
Norden.och bidragskriterier ibidragsforrnerexempel på

SverigeFinland Island NorgeDanmark
8 816 000Invånarantal 000 267 000 4 348 000140 000 5 0995

Bidragsform
Nej SAMNNej Ja JaOrganisationsstöd Ja

IOGT
SoSJa Ja JaVerksamhetsstöd Nej Ja
FHINej JaJa JaProjektbidrag Ja
viaNej Ja Ja,Uppdragsersätming JaJa

avtal
Nej JaInvesteringsbidrag Nej Ja Nej

Bidragskriterier
medl. medl. 000medl. 600 Nej 500 3Medlemstal 500

medl.
Riksorg. fylker Riksorg.6 län 6Spridning i Nej

landet/län
NejNej Nej 20lokala avd. NejKrav

kommuner
Studie- förOf. NejAndra krav Nej

nykt.orgregistrera grupper
årår år Nej NejVerkat antal 2 Nej 2

utredningens beskrivningar inte påinledningsvis konstateratsSom är
för hur bidragssystemen i de olikaheltäckandenågot utsätt ser nor-

huvudsak begränsat till de uppgifterdiska ländema. Materialet iär som
därmed beroende vilkainhämtat vid besöken ochutredningen repre-av

därmed exempelvisdeltagit i går inteDetmötena. attsentanter som
fun-stöden eller hur väl olika kanjämföra storleken på sägassystern

utifrånvill avsluta med reflexion detUtredningen ändå ma-engera.
terial presenterats.som

flera påFlertalet de nordiska länderna har eller lagaren somav
självklara förutsättningar för frivilligorganisationernaolika skaparsätt

och förordning Finland penning-verka. den lag iGenom styratt som
frivilligorganisationerna öronmärktautomatföreningen har egenen

Danmark kommunernainkomstkälla med Lagen istora attresurser. om
med frivilligorganisationema och också lämnaskall samarbeta ett stor-

till dem styrande; frivilligorganisationernaleksbestämt stöd är garante-
detförutsätts också på olika delaktiga ibelopp ochvisst sättett vararas

Socialtjänstlagen förefaller inte likasociala arbetet. i Norge sty-vara
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rande innebär ändå uppmaning inom social-att staten,enmen om
område, bör samarbeta med frivilligorganisationema.tjänstens

finns motsvarande lagar samarbete eller eko-I Sverige inga styrsom
nomiskt stöd till frivilligorganisationema. det harTrots organisationerna

folkrörelserna uppburit såväl ekonomiskt stödoch länge stödannatsom
i Sverige. Många våra lagar har inriktning och ambitionersammaav som

arbete;präglar frivilligorganisationemas exempelvis alkohollagenger
uttryck för restriktiv hållning vad gäller alkoholkonsumtion osv.en
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Beskrivning den statliga3 av

ochbidragsgivningen
frivilligorganisationernas
verksamhet

och däri ingående anslagsposterkapitel bidragsanslaget C2I 3 är ut-
budgetåretgångspunkt för beskrivningama dvs. 1997 där inte annat an-

administrativa hanteringen bidra-ges. kapitlet redovisas dels denI av
deoch dels beskrivs organisationerna och deras verksamhet inomgen

utredningen hardelar det sociala området över.attsom seav

Beskrivningar administration3 av m.m.

den administrativadet här avsnittet behandlas hanteringen bidragenI av
1992/93-1995/96.på antal punkter för åren och framgentHärett

administrativ hantering föranvänder vi begreppet totalbegreppettsom
de fatta fördel-olika bidragshanteringen består dvsmoment attsom av,

följaningsbeslut, utbetala bidrag, bidraget och utvärderaattatt attupp
bidraget. täcka in hela kedjan har uteslutits iFör 1997att momentav
beskrivningama bidragshanteringen för C2. Mångagörssom av av mo-

bidragshanteringen, säkerhet fak-i vilka bidragmenten t.ex. om som
tiskt betalats och redovisningar bidragenorganisationernas hurut av

avslutade förrän bitinte in på 1998.använts, är en
Vår beskrivning administrationen genomgående utifrån degörsav

statliga organisationsbidrag till frivilligorganisationer verk-som ges
områdena alkohol/narkotika, derasinom barn ochutsattasamma

familjer våld kvinnor.motsamt
bidragsadministrationenFör vidga beskrivningenatt utöverav orga-

nisationsbidragen har utredningen också beskrivit projektstöd tillFHI:s
alkohol- och narkotikaornrådet. Därmed finns olika instansertre repre-
senterade beskrivningen den statliga bidragsadministrationen;i Sam-av
arbetsnämnden och vad gäller organisationstöden och vadSoS FHI
gäller projektstöd.
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Övriga projektstöd aktuella inom utredningens undersök-ärsom
insatser aids och Allmänna Arvsfondensningsornråden SoS:sär mot

och missbruk.medel till bam/ungdom
Allmänna Arvsfondens bidragshantering inteUtredningen ärattanser

direkt applicerbar statliga bidrag går statsbudgeten.på översom

och derasAktuella instanser roller3.1.1

inblandade den aktuella bidragshante-Inte mindre instanser iän ärsex
Uppgifterna förringen på olika instanserna dis-sätt. är attsom ansvarar

fatta fördelningsbeslut, följaponera/utbetala medel, bidraget och attupp
förmottagarfunlction bidraget. för dessa uppgifterAnsvaret delasutgöra

Kammarkollegiet, ochSoS, CAN, SAMN Sociadepartementet.FHI,av
Målgruppen för administrationen organisationsbidragen frivil-ärav

ligorganisationema. Frivilligorganisationema de enda, dettaiär sam-
manhang, för och bedriver det frivilliga sociala arbetet.som ansvarar

bilda.genomgång instanserna och ordningEn i följandeturav ger
SoS har hela för anslagsposterna inom anslaget:ansvaret tre av

1.1 Bidrag till sammanslutningar f.d. alkoholmissbrukare mil,av
kronor.23 343 000

Bidrag till1.2 organisationer arbetar för barn och derasutsattasom
familjer, 207 000 kronor.3

1.3 Bidrag till motverkarorganisationer våld kvinnormotsom m.m,
ldonor.5 080 000

innebär myndighetenDetta disponerar, fattar fördelningsbeslut, be-att
talar bidrag, följer bidragen för drygt bidragsan-50 %ut samt upp av
slaget. I tabellen längre ned illustrerasi avsnittet detta med tre mar-
keringar för SoS.

förekommer anslagetFHI inom endast disponerande de medelsom
myndigheten i sin utbetalar till CAN:tur

Bidrag till Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning,
7 964 000 kronor.

Konstruktionen används därför bidraget kaninte ställas direkt till CANatt
eftersom det organisation och ingen myndighet. Organisationsbi-är en
draget till knapptCAN % anslaget.15 CAN har under många årutgör av

8Genomgången inledningsvis i avsnitt utgår från3.1.1 konstruktionengörssom
bidragsanslaget C2, 1997.av
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furgeratnarkotikaområdetochalkohol- samtinformation inomföransvarat
drog-derasiorganisationerochfolkrörelserförserviceorgansom

förbibliotekvärldensockså störstafinnsCAN ettPâinformation. av
renomméharnarkotikaområdet. CAN gottochalkohol-inomlitteratur

medarbetetiorganisationerochmyndigheterbådefråntilltrooch stor
uppdragCANdetta kommerTillinformationsverksamhet.bedriva :satt

CANtilluppdragi attgivitmyndighetenavtalsfonn harfrån FHI. I
landet.inarkotikautvecklingenochalkohol-följa

organisations-öronmärktfåttårligenCANhar ettloppUnder årens
bidrags-därned,längretabellenregering. Iochriksdagfrånbidrag

bidraget.mottagandeCAN partbeskrivs, utgöradministrationen aven
SAMNutbetalande instansaktualiserasKammarkollegiet avsom

medel:

kronor.000mfl, 24718nykterhetsorganisationertill vissaBidrag

viagårdirekt till CANställaskan utanmedel inteskälAv somsamma
riksdagenKammarkollegiet. Det ärviatill SAMNmedlenbetalas utFHI

tillpåstorlekenbeslutarregeringenfrånförslagefter summanomsom
fördelningenbeslutsinfattar iSamarbetsnämnden tur avSAMN. om

förord-uppräknade ifinnsnykterhetsorganisationertill demedlen som
för bidra-uppföljningsansvarocksåoch har1977:486 ettSFSningen

%drygt 30förfogarSamarbetsnämnden utgöröverMedlen avget. som
anslaget.

bild:schematiskaandeföljsammanfattas ikanRollfördelningen

FrivilligtMottagareUppföljnings-Fördelnings-Disponera/Instanser
arbetesocialtbeslututbetala ansvar

xxx° xxxxxx°SoS
XFHI

XCAN
Kammar- X
kollegiet
Samarbets- XXx
nämnden
Socialdeparte- XXIO
mentet
riksdagen
Frivillig- XX,
organisa-
tionema

fall.bidrag i9 följerbetalarfördelar, treSos samtut upp
två fall.fordelningsbeslut im fattarSocialdepartementet

3 18-0390
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3.1.2 Bidragshanteringen hos Socialstyrelsen och
Samarbetsnämnden

De centrala instansema för här aktuell bidragshantering Socialstyrel-är
och Samarbetsnämnden. SoS för hela kedjansen ansvarar momentav
ingår i bidragshanteringen och dessutom denär instans admi-som som

nistrerar den andelen bidraget.största Samarbetsnämnden har denav
näst fördelnings-största och uppföljningsansvarsamt för dennasumman
del bidraget.av

Tilldelningen bidrag från SoS föregås ansökan. Ansökanav av en
vid bestämdgörs tidpunkt gång året på särskild ansöknings-en en om

blankett. Ansökningsblanketten ganska omfattandeär och innehåller frå-
både kring själva organisationen och kring den verksamhetgor som

organisationen bedriver.
Exempel på information efterfrågas i SoS:s ansökningsblankettsom

angående själva organisationen aktiva medlemmar,är betalande med-
lemmar och lokalavdelningarnas verksamhet. Andra exempel på infor-
mation efterfrågas självñnansieringsgrad,är eventuella förändringarsom

organisationens inriktning, resultat den verksamhetenav ochav egna om
utvärderingar gjorts. Därutöver begärs också bokslutegna och verksam-

hetsberättelser in.
Underlaget kommer in i samband med ansökan bidrag försom om

nästkommande år innehåller alltså inte bara precisering hur deten av
kommande bidraget är användas ocksåavsett att relativt omfat-utan en
tande återrapportering föregående års verksamhet.av

Till grund för fördelningsbesluten finns också meddelandebladett
Meddelandeblaa 12/97 där lcriteriema bilaga 4. Bland krite-anges
rierna kan organisationennämnas skallatt etablerad riks-vara som
organisation med fastställda stadgar och skall ha bedrivit verksamhet
under minst år, organisationen skallett haatt verksamhetsidéen som
överensstämmer med nationella mål och viljeinriktningen i socialpolitik
och socialtjänst organisationen skallsamt att bedriva verksamheten

riktar sig till och socialtjänstens klient-som eller målgrupper in-gagnar
individ- och familjeomsorgen.om

För den del bidraget går till länkorganisationer mil.av an-som
slagspost l.l finns förordning,även SFS 1983:731 Se bilaga 5en an-
gående idag gällande förordningar. I denna sammanslutning-att,anges

förutvarande alkoholmissbrukare, sammanslutningarar av för stöd och
hjälp narkotikamissbrukare sammanslutningar församt rehabilitering

alkohol- och narkotikamissbrukare mil., kanav ansöka bidraget.om
På här redovisade underlag fattar sedan SoS sitt fördelningsbeslut

för alla bidragssökande organisationer vid tidpunkt.samma
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vid SoS attävenhandläggareansvarigamed uppgesintervjuerVid
fördelnings-iprioriteringarharfinnskriterierformelladeutöver som

områdesocialpolitikensförstyrsignalermed övrigalinjeigjortsbesluten
departementet.frånmyndighetentilllämnatssom

medochtill1992/93mellan årenperiodenundersöktadenFör
gälltpraxisoch denkriterierformellade somSoS1995/96 attuppger

beskrivna."densnarlikmycketvaritårenöver
bidrags-delenutvärderandeochuppföljandeden avgällerdetNär

gjortårligenperiodenundersöktadenunder upp-SoSharhanteringen
utvärderingskaraktär.studierfördjupadetvåocksåföljningar avsamt

SoSsiganvänderbidragutdeladeuppföljningen avårligadenFör av
bokslut,verksamhetsberättelser,organisationemas re-frånunderlagen

finnsmyndighetenPåansökningshandlingar.visionsberättelser samt
detföljerplanallmäntpåhandläggare etthalvtidsanställdatvå som

underhandskontakterdelhelharocksåocharbetetsocialafrivilliga en
organisationerna.med

tidsperiodenunderstudierfördjupadegenomfört tvåocksåharSoS
organisatio-studiegenomfördes1995/96. 1993och sex1992/93 aven
sammanslut-tillBidragl.lanslagspostfrånmedeltilldelatssomner

karaktärengradhöghar iStudienm.fl.alkoholmissbrukaref.d.ningar av
ocksåhar utvär-organisationernakartläggninggrundlig menavav en

inslag.derande
historia,syfte, stor-organisationemasbildKartläggningen avenger
intervjuasDärtill ettverksamhet.lokalaoch derasekonomistruktur,lek,

missbru-medkontaktikommerellermedarbetarantal sompersoner
Redo-bedömningar.intervjupersonernassammanställskare. I rapporten

RIA,attintervjupersonernamajoritetvisar anservisningen att aven
mindreoch attLänkarna nyttaSällskapet gör stor grupper an-ochFMN

IVerdandioch nytta.gör storRFHLLänken,Kamratförbundetattser
utförtuppdragpåAB,Sinovaslutsatsernågradras inteövrigt somav

SoS.åtstudien
aspekten.värderandeheller deninteomfattarsådantUppdraget som

drarSoSvärderingar.ochbedömningarvissaSoSDäremot gör egna
arbeteorganisationemas ärsamhälleligaden nyttanslutsatsen att av

utbeta-deförverksamhetoch bramyckentillbakafåroch statenattstor
organisationernamedelmed småutförsinsatserbidragen;lade avstora

alternativellerkomplementviktigtarbete är ettorganisationemasoch
erbjuda.kansamhälletvadtill

förändringinnebar ingen12/97 utanMeddelandeblad mervarFramtagandet av
tillämpades.redanpraktikenikriterierfonnalisering somaven

Undermissbrukare".ochorganisationer"Ideellaz publicerades rapporten1997
publiceras.i kris"ochkvinnor män att"Våld motkommer1998 rapporten



68 Beskrivning den statliga bidragsgivningen...av SOU 1998:38

1994 genomfördes den andra fördjupade studien. Här lik-görs en
nande kartläggning fyra organisationer: Riksförbundet för familjersav
rättigheter RFFR, Familjehemmens riksorganisation FR, Familje-
hemmens Centralorganisation FACO och stiftelsen Kvinnoforum. I
Sinova AB:s uppdrag ingår denna gång lämna sammanfattandeatt en
bedömning. Bedömningen/utvärderingen visar bl.a. RFFRatt utgör ett
värdefullt stöd till föräldrar i medlemsgruppenutsatta eller som an-

söker kontaktsätt ochnat socialtjänsten inte kan fyllaatt funk-samma
tion. För FR och FACO påpekas i utvärderingen syftet med bidragetatt

oklart;är organisationerna arbetar främst med familjevårdssektoms ut-
veckling och inte med stöd till medlemmarna. Bedömningen för Stiftel-

Kvinnoforum slutligen bl.a. stiftelsensäger intesen så kändatt i sinär
målgrupp stiftelsefonnensamt att uppföljnings-egen gör och kont-att

rollmöjlighetema små.är
Sammanfattningsvis har SoS initierat del uppföljning och utvär-en

dering bidragen till frivilligorganisationema. Hittills nämndaav rappor-
och SoS:s löpandeter uppföljning innebär myndighetenatt gjort en

översiktlig genomgång "sina organisationer". fördjupadeDeav stu-
dierna blandningär grundliga kartläggningar med små elleren av stora
inslag utvärderande Det förefallerav deresonemang. utvär-som om
derande inslagen skulle kunna utvecklas ytterligare för att änge mer
relevanta underlag inför framtida bidragstilldelningar.

För Samarbetsnämnden bidragshanteringen ganska annorlundaser
I samband medut. organisationerna lämnaratt in sin verksamhets-

berättelse till SAMN nämndengör fördelningen. Organisationernaupp
kan komma ifråga finns uppräknadesom i SFS 1977: 486 och

1991:547 bilaga 5. Organisationerna är:

De kristna samfundens nykterhetsrörelse, Förbundet droger,mot
IOGT-NTO-rörelsen, Jämvägsanställdas helnykterhetsförbund, Kvinno-
organisationemas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor, MHF-
rörelsen, Riksförbundet alkohol- ochmot narkotikamissbruk, Sveriges
akademikers nykterhetsförbund, Blåbandsrörelsen, Sveriges lärares
nykterhetsförbund, Sveriges polismäns helnykterhetsförbund, Svenska
frisksportförbundet och Vita bandet Föreningen fruktdrycker.samt

Eftersom organisationerna redan förhandpå kända ochär välkända av
SAMN krävs inget ansökningsföifarande. Inte heller ställer SAMN
några egentliga krav på uppföljning och utvärdering.

Samarbetsnämndens arbetasätt förordningamaatt styrs 1977:486av
och 1986:883 bilaga 5. I SFS 1977:486 nämnden skall beståattanges

fem ledamöter med personligaav ersättare dessasamt att utses av rege-
ringen för år i sänder efter förslagtre från organisationerna. Vidare att
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ordförande nämn-och viceordförande samt attsignämnden inom utser
framgår1986:883 nämn-förordning attAvsekreterare.beslutarden om

nämndenhosärendeniupplysningarochförklaringarinbegäraden fâr
sammanträden.nämndensvidprotokollförasskalldetsamt att

instans.Nämn-bidragsgivandelitenSAMNadministrativt ärRent en
förordningende itillstatsbidragenfördelaårligenuppgifterdens är att

föranslagsframställanförfattaorganisationerna attsamtuppräknade en
budgetår.kommande

innehaftsårendeSamarbetsnämnden har senasteiSekreterarskapet
harNLR. DettaLandsrådNykterhetsrörelsensikonsulentenav

exempelvisoch NLR,SAMNbådeförsamordningsvinsterinneburit
medkontakternaochlokaler attgenomgemensammagenom

båda instanser.förtillkommer nyttaorganisationerna
betalasfårhögstframgår hurregleringsbreven storAv somsumma

uppgifter.nämndahandläggandetförtill NLRut av
förord-liggerfördelningsbeslutSamarbetsnämndensgrund förTill

föreskrif-meddelasförordningenregleringsbrev. I1977:486ning samt
organisationervissaverksamhet hoscentraltillstatsbidrag somter om

organisa-dessavilkaFörordningennykterhetsarbete.bedriver anger
frånregleringsbrevetIfördelningen.skall skötaSAMNochtioner attär

medlen be-villkor,meddelas vissa attt.ex.Socialdepartementet som
införredovisningsskyldighetharSAMNochrekvisitioneftertalas attut

fårdet belopppå ut-storlekenocksåmeddelasVidarekollegiet. som
tillhari SAMNsuppleanter rättochledamötertill NLRbetalas attsamt

regeringsbeslut.särskiltenligtersättning
Samarbets-använderbidragstilldelningenförkriteriumSom övrigt
fördelninggjordesbildadesSAMNmedlemsantalet. Närnämnden en

Överenskommelsen fastinnebar att ettbeslutadenämnden om.upp som
individuella3000medorganisationer änallatillutgickbelopp mer

börjanfrånsjönk ellermedlemsantalorganisationsmedlemmar. Om en
med-utifrånprocentuelltbeloppetdet fastaminskadeundersteg 3000,

gjordesbeloppetdet fastatill 3000. Utöverförhållandelemsantalets
respektivebaserad påorganisationerna,mellanfördelningockså uppen

bidrag.medlemmarflest störststorlek, därorganisations gav
medlemmarindividuellahade utaninteorganisationerDe exem-som

bidra-totaladetandelbestämdfickmedlemsorganisationerpelvis aven
andelfåttharorganisationernainneburitharKriterierna att sammaget.

tidsperioden.undersöktadenhelaunderbidragetav
Samarbetsnämn-harbidragshanteringendelenuppföljandedenI av

organisatio-bokslutochverksamhetsberättelserkrävt inården varje av
efterfrågatshellersida har inte ytter-SocialdepartementetsFrånnema.

resultatinforrnation.ligare
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1993 gjorde SAMN på initiativ sammanställningeget organisa-en av
tionemas totala intäkter och kostnader för åren 1998 och 1991. I sam-
manställningen redovisas exempelvis vilka andelar medlems-som
avgifter, statsbidrag, lotterier, försäljning, lokalkostnader och kostnader
för styrelserna utgör.

I övrigt har varken Samarbetsnämnden eller Socialdepartementet
gjort någon fördjupad uppföljning eller utvärdering demer stats-av
bidrag administreras nämnden.som av

3.1.3 Fördelade bidrag under perioden 1992/93-
1995/96

föregåendeI avsnitt beskrevs hur administrationen bidraget utav ser
hos SoS och SAMN. dettaI avsnitt studerar vi vad olika hanterasätt att
bidragen kan ha för konsekvenser för frivilligorganisationema och för
effektiviteten. Detta inkluderar hur de totala bidragsbeloppen utvecklats

perioden föröver respektive instans och för frivilligorganisationema
några effektivitetssynpunktersamt på detta.

Bidragstilldelningen central för hela administrationenär bi-ettav
drag inte bara tilldelning och fastställande enskildamen organisa-av-
tioners belopp också hurutan leder fram till detutprocessen ser som
faktiska fördelningsbeslutet. En väl fungerande administration bi-ettav
drag hänsyn till ochtar den infonnationomsätter framkommer isom
uppföljningsarbetet i de kommande fördelningsbesluten. Vidare innebär

väl fungerande administration olika former förnyelseatten inomav ryms
bidragssystemet. Försök- och utvecklingsverksamhet kan t.ex. utgöra en
del bidragstilldelningen. Studier bidragsfordelningen årenav kanöverav
med andra ord indikera hur väl administratören bidraget använderav
infonnationen från uppföljningar och hur väl administratören lyckas
fånga förnyelsetänkande inom sitt verksamhetsområde. I praktikenupp

det ocksåär givetvis så olika regelverkatt innebär begränsningarm.m.
for hur fri och den faktiska bidragshanteringenöppen kan vara.

Inledningsvis vi vilka belopppresenterar SoS respektive Sam-som
arbetsnämnden fördelat undersökningsperioden.över

Total- Tkr Tkr Tkr Tkr Förändring Genomsnittligt Bidragsbelopp95/96
92/93 93/94 94/95 95/96 i%översummor bidrag iförhållandeöver till ge-/år perioden perioden nomsnittligtbidrag

SAMN 18245 18245 18245 18247 O% 18246 100%
SoS 27 455 30 846 31 170 31 623 15% 30 274 104%
Summa 45 700 49 091 49 415 49 870
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periodenhelaunderSamarbetsnämndenvisarSammanställningen att
Inne-Socialdepartementet.ochriksdagenbelopptilldelats avsamma
oför-haftorganisationernykterhetsrörelsensdettabörden är att enav

organisationsstödet. Orga-s.k.gäller detvadpådelaändrad attsumma
frånbidragenmottagitfrivilligorganisationematillnisationsstödet som

perioden.helamed %ungefär 15något, överökatdäremotharSoS
förhåller1995/96förbidragsbeloppenockså hurredovisastabellenI

respektiveförperiodenbidragsbeloppengenomsnittliga överdetillsig
skall fåvärden inteenskildaförframtagnaUppgifterna attärinstanser.

tidpunktematvåmellan dejämförelsenvidgenomslagstarktalltförett
SoS:socksåvisartilläggsinfonnationen att1995/96;och1992/93

Denunder 15 %.legat störstaenskilda årförochsuccesivvaritökning
1993/94.1992/93 ochmellan årenskeddebidragsbeloppökningen i

organisa-s.k.tilldelningskett iökningdenVi konstaterar att avsom
för.stårSoSökningdenheltförklarasperiodentionsstöd över somav

enskildaför debidragstilldelningenbeskrivnadeninnebärVad orga-
till defördelatsbidragenhurredovisasnedantabellernanisationerna I

tidsperio-SoSrespektiveSAMN överfrivilligorganisationemaolika av
deförändringarnaframgårtabellerna1992/93-1995/96. Avden som

periodenförför årbidragstilldelning år samtigjortbåda instanserna
1992/93-1995/96.
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En genomgång Samarbetsnämndens bidragsfördelning visar på fåav
förändringar perioden. Tidigare har konstateratsöver att summan som
fördelats SAMN perioden varit densammaöver och det förhållandetav

förändringen perioden för bidragsbeloppetatt över 0 %.anges ärsom
I övrigt finns två förändringar kommentera. Under periodenatt sjönk

och sedermera beviljades inget bidrag till Förbundet droger. Detmot
beloppet har vid olika tidpunkter tilldelats MHF-rörelsen, IOGT-NTO-
rörelsen, Blåbandsrörelsen och SAMN. samtligaI fall har de "extra
medlen" för olika utåtriktadeanvänts insatser.gemensamma

Motsvarande genomgång SoS:s bidragsfördelning visar påav en
helt bild. Som redan konstaterats har bidragssumman SoSannan som

Ökningenfördelat ökat med 15 % perioden.över bör också kommen-
treutifrån de anslagsposterteras SoS administrerar. Merpartensom av

SoS:s bidrag lämnas i anslagsposten går till länkorganisationer m.fl,som
anslagspost 1.1. Bidragen till dessa organisationer har under perioden
ökat med 8 %. deFör andra två anslagspostema gäller bidragen tillatt

barn med familjer anslagspostutsatta 1.2 minskat med 18% över pe-
rioden medan bidragen till kvinnojourer m.fl anslagspost 1.3 ökat
med 162 %. Givetvis måste de procentuella förändringarna ställas i
relation till de nominella bidragsbeloppen. förskjutningEn har dock
helt klart skett perioden; i börjanöver undersökningsperiodenav var
bidragen till organisationer arbetar med barn och derasutsattasom
familjer bidragen tillstörre kvinnojouremaän m.fl. I slutet av
undersökningsperioden rådde det förhållandet.motsatta

Förändringarna i anslagspostemas storlek perioden haröver lite med
SoS:s bidragsadministration Storleken på enskildaatt göra. anslagspos-

uttryck förär Socialdepartementetster ett beslut hur bi-mer storaom
dragssummor skall till områdena f.d. alkoholmissbrukare mf.l.,som ges

barn respektive våldutsatta kvinnor.mot
Förändringarna i enskilda organisationers bidragstilldelning kan där-

hänföras till SoS:s bidragshantering.emot Utfallet denna säger attav
bidragen inte fördelas slentrianmässigt. Endast organisationernaen av
har tidsperioden fåttöver bidragsbelopp, vilket redovisas i sistasamma
kolumnen med förändringen periodenatt över 0 %. Ytterligareär fyra
organisationer uppvisar bidragstilldelning förändrats med mindreen som

10 %. Alla andra,än dvs. organisationerna har fåttmerparten varie-av
rande och ibland kraftigt varierande bidrag perioden.över

Av sammanställningen framgår också fyra organisationeratt nya
tillkommit och fyra försvunnit bidragsmottagareatt organisa-som av
tionsstöd från SoS.

Vad innebär den beskrivna skillnaden i SoS:s respektive Samarbets-
nämndens bidragsfördelning för fiivilligorganisationema och deras verk-
samhet Det finns betydande trygghet, inte minst för planeringenen av
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tillkännertill årfrån år stor-organisationförverksamheten, somen
organisationernaförrådersituationenbidragsbeloppet. Den sompåleken

emel-InnebördenSamarbetsnärrmden. ärfrånorganisationsstödfår sitt
ochåretdet gångnaverksamheten uthur settdenockså oavsettlertid att

kom-år sånästkommandeförplanerasverksamhetvilkenoavsett som
litekanTrygghetenbetalasändå ut.bidragsbelopp att -sammamer

fak-där dentröghetvissinnebäraocksåuttryckt sägastillspetsat en-
bidragstilldelningen.ibeaktasinteverksamhetenbedrivnatiskt

Soszsbidrags-framkommerförändringarrelativt avDe storasett som
denspeglaämnadockså attbidragstilldelningen ärvisarfördelning att

organisationernauppföljningamaframkommit iinformation avsom
Likvälbidragen.hjälpmedåstadkommitorganisationernavadoch av

verksamhe-förplanerorganisationensspeglarbidragstilldelningenatt
bedömsplanerdessaangelägnaoch hurkommande år vara.ten

har intefrån SoSorganisationsbidragfår sittOrganisationer som
kommerbidragsbeloppvilkatillförhand kännapåtryggheten somatt
uppfölj-årligai denorganisationerkanår.efter Däremotår somatt ges

visshaftdeochbra insatser attgjortredovisar enningen att man
SoSfrånbidragsig ävenförväntafortsättningenockså igenomslagskraft

bidragsbeloppet.tillförhand kännerpåintemanom
enskildaförbidragstilldelningenutfalletbelysaytterligareFör att av
bidrag ifördeladeindelninggjortutredningenharorganisationer, aven

förnedan,tabellernaframgårIntervallindelningenintervall.fyra enav
för SoS.ochSAMN en
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kvar iliggerorganisationernagenerellt sammavisar attGenomgången
ellerSAMNfrånkommerbidragetperiodenintervall oavsettöver om

organisationerenskildatillbidragsbeloppi somFörändringarnaSoS.
mellanmedhögstdärmedvarierarSoSförredovisatshitintills som
DKSNochROKSdock;finnsundantagTvåkr.000och 500kr000200

överstigerperiodenunderbidragsbeloppihöjningarfått sombådahar
tidsperioden ihelaunderliggerorganisationerBåda dessakr.000500

kronor.000000överstiger lvilketbidragsintervallet,det högsta
SoSbidragsbeloppförändradekraftigtfått avOrganisationer som

andramedarbetaregel börjathartidsperiodenundersöktadenunder som
organisationer växer.detillhöroch/ellermetoder som

Samarbets-fördelasorganisationsstödenandel avEn somstörre av
organisa-medjämfört154intervalletdetiligger överstanämnden av

36SoSfördelastionsstöden avavsom
projektmedel läm-FHI:sintervallindelningmotsvarandeNågon av

funnitmaterialet attstudierdockharUtredningeninte. avgenomnas
organisatio-flestaallradeochomloppi attorganisationermångadet är

kronor.999199understigerfår bidragssummor somnerna

bidragstilldelningen ut-redovisatavsnittendehar iUtredningen senaste
bidragstilldelningenutfalletVadsynvinklar. omsägerolikaifrån av

regelverken,Eftersombidragetmedändamålsenlighetocheffektivitet
kraftigtskiljer sigbåda instansemadeför3.1.2,avsnittiredovistassom

förförutsättningarolika attocksårealitetenibåda instansemahar deåt
ändamålsenligtoch sätt.effektivtpåbidragetadministrera ett

efter-båda instanser,fördiskuteraÄndamålsenligheten svår attär
kanbidragsanslaget. Däremotförmåluttrycktexplicitsaknasdet ettsom

organisationer"det "rättutifrånkontrolleras ärattändamålsenligheten
det siglåterbidragstilldelningSamarbetsnämndensFörfår bidraget.som

organisations-tilldelasskallorganisationerdeeftersomenkelt göras som
ingaframgårredovisningama attförordning. Avuppräknade ifinnsstöd

organisa-fåttuppräknade harförordningende iorganisationerandra än
frånbidragshanteringenbemärkelse hardennaiSAMN;tionsbidrag av

ändamålsenligt.heltsida sköttsnämndens
denbidagshantering ärför SoS:sändamålsenlighetengällerdetNär

visar3.1.2avsnittibidragshanteringenGenomgångenkomplex. avmer
tillbidragfördelamedarbeteSoS:sregelverk attflera styrtyperatt av

bidra-invändaingentingfinns utanHuvudsakligen attorganisationerna.
verksamhetsidé över-med"organisationertillfördelats somhar engen

socialpolitik ochiviljeinriktningenochmålnationellamedensstämmer
riktarverksamhetbedriverorganisationernasocialtjänst somsamt att en



80 Beskrivning den statliga bidragsgivningen...av SOU 1998:38

sig till och socialtjänstens klient- eller målgruppergagnar inom individ-
Ävenoch familjeomsorgen." för SOS:s del konstateras bidrags-att

fördelningen skötts ändamålsenligt.
Effektiviteten i administrera bidragatt dennaett ligger ityp attav se

till bidragen hamnar hosatt de organisationer där bidragen gör störst
Mednytta. i detta fall huvudsakligennytta organisationenmenas att med

hjälp bidraget genomför olika insatser och insatsernaav lederatt till
förändringar och förbättringar för de målgrupper organisationen inrik-

sitt arbetetar Närgentemot. med bidragetnyttan denna innebörd kanges
effektiviteten ändå bedömas det saknastrots att specifikt mål förett
hela bidragsanslaget.

En diskussion hurvida bidragshantering effektiv ellerom är inteen
bygger på det finns återkommandeatt och löpande informationen om
uppnådda resultat. Det dennaär resultatinformationtyp förvän-av som

de årliga uppföljningarnatas i resultatstyrning.gängseav För in-rättatt
formation skall finnas i de årliga uppföljningarna krävs någon ställeratt
krav på vilken infonnation skall redovisas i uppföljningssamman-som
hanget. förlängningenI på uppföljningarna ligger också ständigtett om-
prövande hur i detta fall bidragen, skall fördelas.av bidrags-resurser, En
givande instans måste ställa sig frågor "hur mycket skall i år tillsom
den här organisationen med tanke på vad den åstadkom förra året och
med tanke på organisationens planer för år"nästa Generellt kanosv.

desägas bidragsbeloppenatt stora på 500över 000 kr inte varit föremål
för omfattande uppföljning de mindreän bidragsbeloppen.mer Däremot
har SoS genomfört fördjupade studier utvärderande karaktär för fle-av

de bidragsbeloppen.större Motsvarandera av studier har inte genom-
förts SAMN. Utredningen bådaav instanseratt uppvisar vissamenar
brister i sin bidragshantering resultatstymingssynpunkt.ur

Samarbetsnämndens skötasätt uppföljningenatt de utdelade bi-av
dragen enkel ochär inte särskilt preciserad. Av organisationerna krävs att
de lämnar in verksamhetsberättelser och bokslut uppgiftsamt med-om
lemsantal. Därutöver efterfrågas ingen specifik och återkommande infor-
mation. Den inlämnade informationen har endast i något fall givit an-
ledning till omfördelning bidragen mellan de förordningenen iav upp-
räknade organisationerna. Utredningen konstaterar i detta sammanhang

inte helleratt Socialdepartementet riktat krav på någon ytterligare
resultatinforrnation.

SOS:s uppföljning utdelade bidrag har andra ingångsvärden.av
Även här krävs organisationerna på verksamhetsberättelser och bokslut

därutöver på återkommande information,men bådeannan avseende or-
ganisationen och dess arbete, årligen lämnas i samband medsom
bidragsansökan. Utredningen de variationeratt uppvisasmenar isom
SOS:s bidragsgivning kan tillskrivas myndighetens arbete med följaatt
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och organisationernasvärdera organisationernabedöma ochupp,
arbete.

bedömabilden den SoS i sinSammanfattningsvis strävanär att att
bidragstill-effektivderas arbete blir i sinochorganisationerna mer

kanresultatstyrningssynpunkt, vad SAMNdelning, än sägas vara.ur
bland-hos de båda instansemabidragshanteringenSkillnaden i är en

bidragshante-och begränsarbakomliggande kriterierning styrsomav
använda och efterfråga rele-administrativ mognad iochringen, atten

Avslutningsvis konstaterar utredningenuppföljningsinformation.vant
aktiv roll, för någonintagit någonSocialdepartementet inteatt av

efterfråga information kring vadbeställa ochvad gällerinstansema, att
hjälp sinaåstadkommer bl.a. medberörda frivilligorganisationer av

bidrag.

proj ektbidragFolkhälsoinistitutets3.1.4

bidragshantering beskriver utredningenvidga perspektivet påFör att
Projektbidragen liggerproj ektbidrag. intebidragshanteringenäven ettav

uppdrag likväl har konstateratför utredningens vi iinom menramen
de aktuella frivilligorganisationema kan få projekt-tidigare avsnitt att

både och Allmänna Arvsfonden för insatser inombidrag från SoS, FHI
alkohol/narkotika, barn och våld kvinnor.områdena Förutsatta mot att

illustrera administrationen projektbidrag har utredningen valt FHI:settav
projektmedel.

lämnar bidrag till frivilligorganisationer i form projektbidragFHI av
Projektbidrag till frivilligorganisationer inom områdena alkohol ochges

våld tobak. fokus förnarkotika, allergi, och vårt intresse står projekt-I
frivilligorganisationerbidragen lämnats till verkar inomsom som om-

narkotikarådet alkohol och mellan åren 1992/93 och 1995/96. Under
projektmedel femperioden har utlyst gånger för förebyggandeFHI ar-

bete bedrivs frivilligorganisationer inom området alkohol ochsom av
narkotika.

Ansökan projektbidrag hos FHI på särskild blankett. Ge-görsom
uppgifternomgående har samarbetspart, projkettid, och förortom arena

projektets genomförande projektbeskrivning krävts in. Proj ekt-samt en
beskrivningen ganska omfattande: vad skall uppnås projektet,inomär
vilken/vilka målgrupper vänder sig projektet till, hur skall det genom-
föras hur skall resultatenoch projektet beskrivas, och värderasmätasav
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förhållandei till målet för projektet. Därtill skall projektbudgeten
lämnas innehållande totala intäkter och kostnader.

samband med utlysningama har också vilka kriterierI angivits som
gällt, och vidvilka målgrupper olika tillfällen varit priorite-arenor som
rade gällt förkriterier genomgående periodenDe är attm.m. som pro-
jektbeskrivning lämnas, sökanden organisation, projektetäratt atten
innehåller samarbete eller samverkan och projektet genomförs lokaltatt
eller modeller/metoder utvecklas kan användas lokalt.att som

Övriga styrsignaler för hur beviljatFHI bidrag den nationellaär
handlingsplanen FHI 1995:50, och myndighetens regleringsbrev. I reg-
leringsbreven bl.a. förebyggandeFHI arbete skall ske iatt näraanges :s
samarbete frivilligorganisationer,med myndigheten skall utvecklaatt
och möjliggöra samverkan med berörda samhällsorgan, företag fri-och
villigorganisationer. regleringsbrevet förI 1995/96 skallFHIattanges ge
riktat stöd till regionala och lokala verksamheter- exempelvis orga-
nisationer. Vissa tyngdpunktsförskjutningar har skett tidsperiodenöver

frivilligorganisationema har hela tiden haft roll det före-imen en
byggande arbete bedrivs FHI. innevarande budgetår,För 1998,som av

skall samarbeta medFHI och riktat ekonomiskt stöd tillattanges ge
nationella verksamheter, exempelvis organisationer, bedöms kunnasom
föra folkhälsoarbetetutvecklingen landeti framåt. Särskiltav anges
också det ekonomiska stödet kan bas- och/eller projektverk-att avse
samhet och organisationemas andel det riktade stödet bör öka.att av

administrationI FHI:s läggs vikt vid uppföljning och utvärde-stor
ring. det gäller projektbidragenNär betalas redovisas dessa påutsom
särskild blankett. skall redogörelseHär lämnas för de i ansökan formu-
lerade målens uppfyllelse, den tidplanensangivna uppfyllelse, hur väl
valda metoder för projektets genomförande passade den aktuella mål-

projektets ekonomiska resultat.samtgruppen
redovisningsblankettenI efterfrågas information både uppfölj-av

nings- och utvärderingskaraktär. sitt utvärderingsarbeteI använder FHI
sig också, organisationemas infonnation, myndighetensutöver egen av

utvärderingar och utvärderare.externaegna av
harUnder perioden 1992-1996 fleraFHI gjort kartläggningsstudier

och utvärderingsrapporter. En del dem har specifikt haft fokus påav pro-
jektbidragen till frivilligorganisationema och andra har fokuseratmer
på utvärdera metoder i projekten. Relevantaatt studieranvänts isom
detta sammanhang främst "Med nyktra ochär ögon" "Opåverkad".
Även andra mindre studier och uppföljningar har gjorts under perioden.

"Med nyktra har karaktärenögon" kartläggning nykterhets-av en av
rörelsen. Kartläggningens syfte diskussionsunderlag angå-att ettvar
ende nykterhetsrörelsens roll i det framtida förebyggande arbetet på
alkohol och narkotikaornrådet. "Opåverkad"I kartläggs organisatio-
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skolorna. Vidaredrogförebyggande arbete ialkohol- och utvär-nernas
lyckats etablera sigockså hur väl organisationerna ideras studieni

framkommer bl.a. den lokalaprojekt; i studienskolorna med sina att
tillräcklig allaoch behovsinventeringen inte varitförankringen

gånger.
handläggare på kontinuerliga kontakterhar ansvariga FHIDärutöver

Bland har bjudit in till olikafrivilligorganisationema. FHImed annat
för utveckla samarbetet med fri-och seminarierinforrnationsmöten att

sida har utvecklatFrån institutetsvilligorganisationema. man en pro-
för tilldelasobligatorisk allajektledarutbildning är somsom numer

projektbidrag.
fördelat projektstöd till frivilligorganisationerBeloppen iFHIsom

alkohol- och narkotikaornrådet under perioden 1992/93verksamma inom
1995/96 enligt nedan:och har varierat

Tkr Tkr Tkr Förändring Genomsnittligt BidragsbeloppTotal- Tkr
95/96"summor/ 92/93 93/94 94/95 i%över bidrag 95/96iforhållandeöver

år perioden perioden,Tkr till genomsnittligt
92/93- bidrag
95/96

9493 10056 12425 0% 11123 112%FHI 12517

samlade ektstöden frivillig-tabellen framgår de proj till här aktuellaI att
med till kronor mellanorganisationer varierat 300 000 åren överupp

före-perioden 1992/93 till och med 1995/96. Variationer typiskär en
vad gällerteelse för projektbidrag både områdessatsningar, vilka som

bidragen. fallfår bidrag och storleken på FHI:s variationenI är ett re-
sultat myndighetens prioriteringar; från myndighetens s.k.av egna ram-
anslag projektmedel fördelas mellan flera bidragsintressenteravsätts som

olika samhällsorgan, företag frivilligorganisationer.kan ochsom vara
beviljats projektstöd frånOrganisationer för den under-FHIsom

sökta tidsperioden redovisas bilaga Vilkai organisationerna är, är av
mindre betydelse detta sammanhang eftersom de fasti inte någonutgör

kan komma och bidragsmottagaregå åren beroen-överutangrupp som
de på vad de aktuella utlysningama ektrnedlen har Förproj inriktning.av

Redovisningen organisationer projektmedelmottagit visarav som
det många organisationer kommit till liksom mångaäratt nya som som

upphört bidragsmottagare under förändring-perioden ochatt attvara
i tilldelade kan variera kraftigt för enskilda organisationerarna summor

13 ocksåkort kommer sammanfattandeInom utvärdering forgörasatt atten
beskriva lärdom års projektstöd.och ta treav
14 månader.Avser 12
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åren. Redovisningen uppvisar vanligt och ganska typisktöver möns-ett
för projektmedel.ter
Diskussionen ändamålsenlighet och effektivitet vad gäller FHI:som

projektbidrag egentligenligger utanför utredningens uppdrag; FHI:s
projektmedel i resultatstymingshänseende förmedelutgör myn-
dighetens effektmålarbete med uppnå sina och Verksamhetsmål.att

har huvudsak ramanslag för helaFHI i sin verksamhet. Delarett av
medlen använder myndigheten bl.a. för arbeta förebyggande inomatt
området alkohol och narkotika. det förebyggandeI arbetet har myndig-
heten flera samarbetspartners frivilligorganisationema ärvarav en.
Bedömningen och dess effektivitetFHI handlar alltså hurav om
myndigheten totalt kan effektiv i användningen sittsägassett vara av

förramanslag uppnå de olika mål gäller för myndigheten.att som
Bedömningen hur ändamålsenligt och effektivt bidragshante-av

ringen denna sköttsi mening FHI därmed inte något primärtärav av
förintresse denna utredning. Generellt kan dock utifrån densägas att

tonvikt myndigheten lägger vid uppföljning och finnsutvärdering en
kultur och olika för bedömainstrument och värdera såvälatt myn-
dighetens insatser på olika områden andras insatser, vilka påegna som

eller verksamheti sin har beröring med medel.FHI:sett sättannat

3.1.5 Sammanfattning och slutsater kring
bidragsadministrationen

Organisationsbidragen står fokus föri vår bidragshantering spännersom
områden:över tre

förebyggande1 och vårdande arbete inom alkohol- och
narkotikaområdet

2 barn och familjerderasutsatta
3 våld kvinnormot m.m

Med denna indelning i både länkorganisationemal m.fl.sorterar grupp
får bidrag från nykterhetsorganisationemaSoS, får bidrag frånsom som

Samarbetsnämnden det öronmärlcta organisationsstödet till CAN.samt
Totalt innebär det bidragsanslaget85 % går till detta område.att ca av
Till område 2 går % och till område5 3 går 10 %.ca ca

få uppfattningFör antalet organisationer föremål föratt ären om som
bidragstilldelningen kan det gå igenom storleken denpåvärt attvara
"fasta gruppen" organisationer får organisationsstöd från C2-av som
anslaget. SamarbetsnärrmdenFör den fix vid de organisationerär som
räknas förordningen.i del finnsFör SoS liten variation åren.överupp en
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1992/93-1995/96,prioden, 42undersöktaför denhargenomsnittI orga-
organisations-C2-anslaget,organisationsstöd från CANfåttnisationer :s

bevil-antalet organisationerredovisas hurbilaga 7stöd inräknat. I som
Även antalet organisa-tidsperioden.anslaget varieratstöd frånjats över

imed redovisningenfinns iprojektstöd från FHImottagittioner som
bilagan.

redanantalet organisationerdet fasta är sagtsVariationen somav
Blåbandsrörel-ochnämligen DKSNorganisationer,dessaliten. Två av

ochfrån både SAMN SoS.organisationsstödfårsen,
krävs idag instanser.bidragsanslaget C2administreraFör att sex

försvårarsammanhangetoch roller iansvarsfördelningInstansemas en
frivillig-till här aktuellaorganisationsbidragenhanteringenhetlig av

fördel-handlarenhetlig hanteringAvsaknadenorganisationer. attomav
beroende på vilken instansuppföljning varieraroch krav påningsgrunder

anslagspost.för ensom ansvarar
hand-viktiga implikationer. Enhar tvâbidragshanteringdisparatEn

resultat-för enhetligtförutsättningar påsaknaslar det sättatt ettattom
resultat-efterfrågas ingendelar anslagetförbidragsanslaget;styra av
och förbegränsad återrapporteringdelaralls, för andrainformation en

med resul-terminologikrävs vad iytterligare delar gängse menarman
rättviseaspekt därimplikationenandratatinfonnation. Den är statenen

alla fiivilligorganisa-likartad hanteringbör habidragsgivare avensom
sak-ochsynnerhetbidragsansökningar, i inomtioners ett samma

område.
frånöronmärktai formOrganisationsstödet till CAN pengaravges

behandlasaktuella organisationerriksdag och regering. Ingen annan av
innehar"mellanfunktion"den CANkommer sigSärbehandlingenså. av

uppgifter. Delarmyndighetsliknandeutförorganisation avsomsom en
narkotikautvecklingen, har lagtsalkohol- ochmed följaFHI:s attansvar

till beta-för samarbetsavtal. Bidraget CANpå CAN inom ettut ramen
uppföljning bidraget.ellertydliga krav på motprestationlas utanut av

tilldrar därförbidragsfördelare och sigrollenCAN har i sin intetur som
bidragsadministrationen.diskussionenytterligare iinget intresse om

hanteringbådaoch SAMN. De instansemasdäremot SoSDet gör av
flerafölja skiljer sig ifördela ochbidraget, dvs. sättet att avse-upp,

handlar grundenbesluta bidrag ienden. Samarbetsnämndens sätt att om
meddvs. det vi traditionelltorganisationer,stödjaatt menaren gruppom

använderFriheten för hur organisationorganisationsstöd.ett rent en
harverkar för nykterhet ochlänge organisationenbidragen så ettär stor

medlemmar.minimiantal
man verksamhetsstyravillbidraget visar påhanteringSoS: attav

meddvs. det räcker exempelvis intebidragen till organisationerna, att
ocksåstorleken bidragsbeloppet berorpålänkorganisation utanvara en
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på vilka konkreta insatser genomförs och planeras. kategorise-Isom
ringsavseende liknar detta verksamhetsstöd organisa-ett än ett rentmer
tionsstöd. för hur bidragshanteringenProcessen tillgår skiljer sig alltså

vad gäller initiativet från bidragsbeviljande instans bedöma ochatt
värdera frivilligorganisationernas verksamhet och insatser.

Helt utanför administrationen organisations-resonemanget om av
bidragen ligger hanteringFHI:s projektstöden. harDessa tagits medav
för vidga exemplifieringen bidragshantering och för delaratt attav av
projektstöden till frivilligorganisationemas förebyggande arbete in-ges

alkohol- och narkotikaornrådet. Bidragshanteringen i sin helhetom upp-
visar typiska karaktäristika för projektstöd: förändringar i totalt bi-ett
dragsbelopp mellan åren och till enskilda organisationer, antalstort
organisationer omloppi bidragsmottagare variationer isamtsom pro-
jektens målsättningar. FHI lägger vikt vid uppföljning och utvärde-stor
ring projektbidragen. Varje projekt följs relativt ingående och iav upp
den resultatinfonnation här avkrävs organisationerna finns bety-som
dande inslag utvärderande karaktär. Därutöver genomför myndighetenav
själv studier och utvärderingar uppdrag till fristående forskare.samt ger
Projektbidragen till sin konstruktion väl lämpade förär utvärderingar,
bl.a. därför målen för enskilda projekt konkreta. Detta har ocksåatt är
FHI tagit till funktioni sin bidragsfördelare.vara som

Graden resultatstyming varierar mellan den bidragshanteringav
SAMN respektive för.SoS står Variationen består i SAMN fördelaratt

organisationsstöd och därför inte utvecklat någon verksamhets-ett rent
mässig uppföljning för vad bidragen medan SoS fördelar ettgenererar
bidrag har inslag både organisationsstöd och verksamhetstöd.som av

kanSoS ha högre grad anpassning i sin bidragshanteringsägas tillen av
den statliga budgetprocessen och resultatstymingen. bådaFör instanser
gäller dock bidragshanteringen saknar vissa viktiga komponenteratt som
förknippas med resultatstyming i allmänhet. Påståendet innebär detatt
finns goda skäl med for anslaget likartad och högre gradatt tro att av
resultatstyming skulle effektiviteten vad bidraget kunnaav genererar
ökas. Dessa frågeställningar kommer utvecklas vidare kapiteliatt

3.2 Allmän inledning till beskrivningen av

frivilligorganisationernas verksamheter

Beskrivningen de aktuella frivilligorganisationernas verksamhet ärav
viktig för förståelsen vad bidragen används till. Användningenav av
bidragen speglar hur den bidragsfördelande instansen fördelar bidrag

hur och till vad de enskilda organisationernasamt använder bidrag.sina
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beskrivits påbidragsgivande instansernahar deförgående avsnitt, 3.1,I
verk-skall organisationernasföreliggande avsnittflertal punkter. Iett

verksamhetorganisationernasbeskrivningbeskrivas. Vårsamhet av
förorganisationsstödfår statligtde organisationeromfattar endast som

områden.flera utredningens Iellerde verkar inom ettatt samman-av
varkendet också finns organisationerpåpekashanget bör ändå att som

därför de villorganisationsbidrag intedessasöker eller vill attta emot
Exempel sådana organisationerbidragen. på Anonymabli bundna ärav

NarkotikafrittRiksförbundet Sam-ochAlkoholister AA, Narconon
hälle RNS.

organisa-översiktliga beskrivningarhar valtUtredningen göraatt av
handlarmed tanke på det 40-verksamhet inte minsttionernas ettatt om

bildSyftet med beskrivningarnatal totalt.organisationer är att avge en
under-huvudsak sysslar med inom utredningensivad organisationerna

funktio-täcka alla delar ochAmbitionen inte insökningsområden. är att
blir beskriv-kan ha. Med dettaenskild organisation angreppssättner en

for Utred-och helt likvärdig alla organisationer.ytlig inteningen något
fallet erhålls förståelse för vad detsåningen ärärävenatt enommenar

sina respektive områden. ingår inte iinom Detorganisationerna uträttar
eller havärdera enskilda organisationerutredningens uppdrag attatt syn-

framtida till-tilldelade bidrag ellerenskilda organisationerspunkter på
bidrag.delning av

verksamhet redogör utredning-organisationernasbeskrivningenI av
huvudsakliga inriktning denenskilda organisationerssålunda för aven

medlems-idag redovisar organisationensverksamhet bedrivs samtsom
storleksuppgift för organisationen. För någraantal eller typ en-annan av

uppgift, utredningensaknas någon intestaka organisationer men anser
för förståelsen vaddet betydelse organisatio-någon större avvara av

fa-alkohol och narkotika, barn och derasinom områdena utsattanerna
kvinnor bedriver för verksamhet.milj våldsamt mot

utred-utredningens direktiv i det bidragssystemI attanges nya som
skall förnyelse och samverkan Utred-ningen skall föreslå uppmuntras.

hurdärför försök i avsnitten 3.3.3 och bedömaningen 3.4.3gör attett
förnyelse och samverkan i nuvarande Bådeinslagen ärstora system.av

samverkansbenägenheten och förnyelsekraften viktiga inslag iär re-
väl utförd bidragshantering beaktar och tillvarasultatstymingen. En tar

förekomsten samverkan och förnyelse på så-i organisationerna ettav
dant den faktiska bidragstilldelningen innebär effektivtsätt att ett ut-
nyttj ande bidragen.av

beskriva organisationerna utgår utredningen från den tidigareFör att
ornrådesindelningen frivilligorganisationema; de arbe-använda av som

de områdetområdet alkohol och narkotika, arbetar inominomtar som
famijer de frivilligorganisationerbarn och deras samt mot-utsatta som
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verkar våld kvinnor. ochFör områdena inleds beskriv-mot vart ett av
ningen organisationerna med beskrivning paraply-av en av
organisationer eller liknande sådana finns inom området ifråga.om

3.3 Frivilligorganisationer verksamma inom
området alkohol och narkotika.

När det gäller frivilligorganisationer arbetar inom området alkoholsom
och narkotika handlar verksamheten både förebyggande och vår-om
dande insatser opinionsbildning och kamratstöd. Organisationersamt

arbetar med vårdande insatser får huvudsaki bidrag från SoSsom me-
dan organisationer arbetar förebyggande i huvudsak får sina bidragsom
från SAMN. Gränslinjen mellan vårdande förebyggandeoch frivilligt
arbete emellertid inte strikt och förefaller ocksåär på spelaväg attvara
allt mindre roll i organisationemas praktiska arbete.

Organisationerna verkar inom alkohol- och narkotikaområdetsom
skulle också kunna indelas i tre grupper:

Organisationer huvudsakligen arbetar med stödjande insatser tillsom
missbrukare, före detta missbrukare och anhöriga,
organisationer huvudsakligen arbetar med nykterhetsarbete ochsom
organisationer huvudskligen arbetar inom alkohol- och narkoti-som
kaområdet utifrån andra utgångspunkter vad angivits iänmen som
punkt och två, målgruppen specifik eller består olikaett t.ex. att är av
sammanslutningar vårdaktörer och organisationer.av

Utredningen inte indelningar och grupperingaratt organisa-ser nya av
tionerna bättre förståelse för verksamheten organisationernager en som
bedriver. naturligEn indelning för utredningen blir istället beskrivaatt
organisationerna med utgånspunkt från vilken instans lämnat bidragsom
till organisationen ifråga.

I avsnitt 3.3.1 lämnar utredningen beskrivning de organisa-en av
tioner får bidrag från Samarbetsnämnden. Därefter, i avsnitt 3.3.2,som

redovisninggörs organisationerna bidrag från ochSoSmottaren av som
avslutningsvis, i avsnitt 3.3.3 sammanfattande bedömninggörs en av
fömyelsekraften och samverkansbenägenheten inom området.
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får bidragOrganisationer3.3.1 som av
Samarbetsnämnden

bak-uppstod i slutet 1800-taleti SverigeNykterhetsrörelsen motav
då fanns landet. börjanalkoholproblem i Igrund de tunga som ar-av

alkohol-för åstadkomma restriktivrörelsen mycketbetade att en mer
alkohol-befolkningen minska sinför påverkalagstiftning och att att

och oftamedlemskap nykterhetsorganisationkonsumtion. iEtt ärvaren
personlig helnykterhet.medlemslöfte blandkopplat till annatett om

inflytande kulminerade på 1910-och rörelsensAntalet medlemmar
förändrad alkoholen och tillbidrog till påoch 20-talen. Rörelsen en syn

gjorde alkoholen dyrare ochalkohollagstiftningförebyggande somen
svårtillgänglig.mer

politiska arbete och hög grad inriktatNykterhetsrörelsens iärvar
alkoholpolitik nationell nivå ochverka för restriktiv påmot att nu-en

förArbetet med det personliga ställningstagandetockså inom EU.mer
fortfarande viktig del. organisationerhelnykter livsstil Vissaär enen

rådgivningsverksamhet och vård missbrukare ellerbedriver också av
före detta missbrukare.

Landsråd delvisparaplyorganisationNykterhetsrörelsens är somen
samordnande funktion de alkohol- och narkotika-också inomhar en

fårpolitiska området för de paraplyet ingående organisationerna. NLRi
statslig-Samarbetsnämnden. varje år istatsbidrag från Summan anges

garen.
Landsråd finns med olika inrikt-Nykterhetsrörelsens organisationerI

kristen profil, exempelvis Blåbandet,organisationer harning. Några en
yrkesgruppsprofil Nykterhetsför-såsom Sverigesnågra har Läraresen

Jämvägsanställdas Helnykterhetsförbund, några ungdoms-bund och är
exempelvis Ungdomens Nykterhetsförbund, och någraorganisationer, är

nykterhetsorganisationer huvudsaklig inriktning.utan annan
Nykterhetsrörelse,Samfundens KvinnoorganisationemasDe Kristna

Narkotikafrågor,Samarbetsråd Alkohol- och Föreningen Fruktdryckeri
Nykterhets-länsnykterhetsförbund också med i samarbetet iärsamt

rörelsens Landsråd.
Landsråd riksdagensNykterhetsrörelsens serviceorganär även ett

Nykterhetsgrupp.
finns nykterhetsorganisationerna cirka 000 medlemmarTotalt 220i

och medlemmarcirka 250 000 DKSNi

koordinerar frikyrkomasDe Kristna Samfundens Nykterhetsrörelse
och kyrkans alkohol- och narkotikapolitiska arbete. harsvenska DKSN

fyrarådgivningsbyrå i alkoholfrågor och drivercirka 100 RIA-byråer
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RIA-byråema drivs lokalt informationsarbetebehandlingshem. Genom
till allmänheten också i omfattning arbeteriktat till skolor och stormen

missbrukare eller före detta missbrukare. genomför ocksåriktat till DKSN
barn missbrukarmilj och kvinnor och alkohol.utbildningar i öerom om

undomsråd arbetar både med i riskzon, ungdomar i deDKSN:s unga
med högstadie- och gymnasieelever.kristna samfunden och DKSN:s
skolmaterial och kun-producerar årligenungdomsråd arrangerar en

alkohol, narkotika och tobak. ungdomsråd harskapstävling DKSN:som
med ungdomar katolska kyrkan ochockså knutit kontakter i i

muslimska församlingar.
församlingarna cirka medlemmar.Totalt samlar DKSN 250 000i

länsorgan och cirka 100 lokala KIA-byråer.DKSN har 23 RIA-
besök på år, fördelat påverksamheten innefattar 450 000 20 000ettca

individer.

vuxenförbundetIOGT-NTO-rörelsen består IOGT-NTO, Junior-ettav
Nykterhetsförbundförbund, Ungdomens och Nykterhetsrörelsens Scout-

förbund.
IOGT-NTO-rörelsen medlemsmässigt den nykterhets-är näst största

Sverige.organisationen i

IOGT-NTO aktiv nykterhetsorganisation inom alkohol- ochär en nar-
kotikapolitiken både lokalt, nationellt och internationellt. IOGT-NTO
driver folkhälsokampanjer,också centralt och lokalt, med blandegna

TV-reklam, skolkampanjer, föreläsningar, studiecirklar ochannat
nyhetsbrev. Rörelsen driver också omfattande lokalt alkoholpolitisktett
arbete hundra föreningar.någragenom

IOGT-NTO driver dessutom bokförlag, folkhögskolor,tvåett eget
Dagöholms behandlingshem, konsultverksamhet med alko-inriktning på
holfrågor och alkohol på arbetsplatser tidningen Accent.samt utger

har cirka medlemmar,IOGT-NT O 70 000 cirka 800 lokala före-
distrikt och antal kretsar.23ningar, ett

IOGT-NTO:s driver bamverksamhetenjuniorförbund i IOGT-NTO-
rörelsen. Verksamheten inriktad på kultur-, lek- och frilufts-är sport-,
aktiviteter för barn och verksamhetens omfattningen har ökat kraftigt
under år.senare

lOGT-NTOsjunioijörbund har cirka medlemmar,30 000 cirka 500
lokala föreningar och distrikt.23

Ungdomens driver lokalaNykterhetsförbund Skolprojekt i alla län.
Genom lokal centraloch samverkan arbetar fram ochmetoder peda-man
gogiska material används lokalt, exempelvis studiecirkelmaterial,som
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lärarhandledningar, årlig elevkalender med alkohol- och narkotika-en
information årlig ambulerande skolteaterföreställning.samt en

Skolprojekt arbetar med alkohol-Utöver UNF och narkotikapolitiska
frågor ungdomsperspektiv både lokalt och centralt. UNF harettur exem-
pelvis gjort flera uppmärksammade kampanj efterlevnaden olikaer om av

förgällande åldersregler alkoholförsäljning och alkoholreklamensom
påverkan på ungdomar.

Vidare når ungdomar med alkohol- och narkotikainformationman
kafé, disco-, och föreningsverksamhet i cirka 200 lokalagenom rave-

föreningar.
har cirka 10 000 medlemmar, cirka lokalaUNF 200 föreningar och

23 distrikt.

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund arbetar scouting medutöver även
alkohol- narkotikafrågor.och Exempelvis har NSF haft landsomfattande
insamlingar för införskaffandet narkotikahundar till Tullen.av

NSF har cirka 000 medlemmar7 cirka lokala kårer130 ochi en
regional organisation.

Sveriges Lärares Nykterhetsförbund verksamma inom skol- ochär
fritidssektom. SLN IOGT-NTO:s yrkessektioner. SLNär en av genom-
för del skolledningskonferenser och lärarfortbildning.en

SLN har cirka 2500 medlemmar, cirka 23 yrkesföreningar och
distrikt.

Sveriges Polismäns Helnykterhetsförbund arbetar för helnykterhet
bland anställda inom polisväsendet. SPHF också yrkessektion inomär en
IOGT-NTO. Förbundet driver studieverksamhet och infonnationsarbete,
de har exempelvis i varje polistidningen.rutaen nummer av

SPHF har cirka 1400 medlemmar. Det finns två lokala organisationer.

Blåbandsrörelsen Sveriges Blåbandsförbund och Sveriges Blåbands--
ungdom arbetar utifrån kristen grund för personlig helnykterhet. Rö--
relsen driver alkohol- och narkotikapolitiskt arbete i kommuner och på

Blåbandsrörelsennationell nivå. driver också del Skolprojekt, folk-en en
högskola och omfattandehar utbildningsverksamhet i form studie-av
cirklar, föreläsningar och seminarier lokalt.

Blåbandsrörelsen har också uppsökande verksamhet i invandrartäta
bostadsområden.

Ungdomsorganisationen medverkar ibland på kristna rockgalorstora
och varje år "Drogfritt Liv-festival" i Jönköping.arrangerar en

Blåbandsrörelsen har cirka 25 000 medlemmar, cirka 300 lokala
regionalaorganisationer samt organ.
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arbetar alkohol ochHelnykterhetsförbundMotorförarnas mot nar-
för trafik-till och luften, och ökadtrafiken -till lands, sjöss ikotika i en

oftalokalt nationellt och samarbetarpolitiskt ochsäkerhet. arbetarMHF
trafiksäkerhetsområdet. har ocksåMHFmed andra aktörer inom ett ung-

MHF-Ungdom.domsförbund,
Tylösands-utåtriktaderastplatsaktiviteter,Genom arrangemang,
budskapet.föreläsningar och aktiviteter spridsoch lokalaseminariet

Årligen bland skol-cykel- och mopedmästarentävlingarnaarrangeras
elever.

trafikskolorna och förser dem medockså medsamarbetarMHF
hjälpa dem nykterhetsfråganinformationsmaterial skall att ta uppsom

körkortsutbildningar.vid
nyk-den medlemsmässigtMHF-rörelsen organisationen istörstaär

lokalavdel-har medlemmar med 400terhetsrörelsen. 115 000MHF
MHF-Ungdom har bi-organiserade 7000i sju regioner.ningar ärsom

deltaroch 7500 medlemmardragsberättigade medlemmar ica som
består klubbaraktiviteter. MHF-Ungdom 400 organise-ärav ca som

distrikt.rade 25i

med opinionsbild-Helnykterhetsförbund arbetarJärnvägsanställdas
derasoch friskvård med jämvägsanställda och närstå-ning, information

ende målgrupp.som
de årligenfritidssanläggningar där gångerdriver tvåJHF ett par arran-

nyanställda. tidning och exempelvis affischerkurser för Derasgerar
skickas arbetsplatser.till SJ :s

medlemmar, cirka lokala avdelningarcirka 3200 40JHF har samt
regionala organ.

lägerverksamhet och förenings-driverSvenska Frisksportförbundet
förbättra folkhälsan med budskap föraktiviteter för nåatt ut ettatt genom

fullvärdig kost och tobak, alkohol, narkotikafysisk träning, motion, mot
och andra skadliga ämnen.

Svenska Frisksportförbundet hälsoperspektivet tyngdpunktenI är
inom drogpolitiken.

volleyboll, innebandy, trampolin, orienteringGenom aktiviteter såsom
lokala klubbar ledarutbildning aktiveras ungdomaroch gymnastik i och

för sund kropp.sund själ ien en
Folkhögskola därSvenska Frisksportförbundet driver också en egen

fritidsledare.bland utbildar behandlingsassistenter ochannatman
medlemmar, cirkaFrisksportförbundet har cirka 12 000 60Svenska

klubbar och distrikt.23
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Förbundet droger liten organisation demot är årensenasteen som
främst arbetat med alkohol- och narkotikafrågoma EU-perspektiv.ettur

Förbundet drogerFör saknar uppgifter medlemsantal.vimot om
Medlemsantalet uppgår till knappt hundra.

Sveriges Akademikers Nykterhetsiörbunds uppgift väcka in-är att
för forskningsresultat inom drogområdet och sprida demtresse till all-

Årligenmänheten. genomförs uppsatstävling för elever i gymnasiet.en
Genom samverkan med högskole- och universitetsväsendet har antalett
böcker beroendelära och socialmetodik givits ut.om

SAN har cirka medlemmar.200

Riksföreningen bestårVita Bandet kvinnor kristenpå grundav som
vill verka för personlig helnykterhet. Vita Bandet bedriver deläven en
utbildningsverksamhet och del ungdomsverksamhet läger ochen som
kurser.

Vita Bandet har cirka 2500 medlemmar, cirka lokala160 organisa-
regionalationer samt organ.

Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotika-
frågor paraplyorganisation/nätverk fokuserarär på det förebyg-en som
gande arbetet det gäller alkohol- och narkotikafrågornär för målgruppen
kvinnor och flickor.

Via sina medlemsorganisationer arbetar KSAN på såväl regional som
lokal nivå. uppdraget frånI kvinnoorganisationema ingår följa forsk-att
ningen, vårdmöjligheter för kvinnoröver med missbruksproblemse
och aktivt arbeta fram material och metoder detatt i förebyggande
arbetet, dataprogram för kvinnor/flickor.t.ex.

KSAN genomför utbildningssatsning i skolor i samtliga län, meden
utgångspunkt från materialet "GRUS och GLITTER arbeta medatt-
tjej grupper" initierats KSAN. Andra målgrupper kvinn-är tex.som av
liga studenter på högskola/universitet.

KSAN har kvinnoorganisationer27 medlemmar. T.ex. samtligasom
politiska kvinnoförbund barnmorskeförbundet och förorganisationer
invandrarkvinnor. Kvinnoorganisationerna har 250 000 individuellaca
medlemmar.

Föreningen Frukdrycker organiserar medlemmar, andra organisatio-
och företag. De marknadsför alkoholfria drycker kurser,via kon-ner

ferenser och informationsmaterial. Föreningen årligenarrangerar en
drinktävling för restaurangskoloma och erbjuder provsmakning lätt-av
drycker i många olika sammanhang.
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och cirkamedlemmarenskildahar cirka 275FrukdryckerFöreningen
medlemmar.företagoch90 organisationer som

arbetar förnarkotikamissbrukalkohol- och ettRiksförbundet mot
infonnationsarbeteopinionsbildning,samhällealkoholskadefriare genom

förmedlar ocheftervård. RFMAochbehandlingshemvidvårdsamt
vårdinstitutioner.olikamellanoch tipssprider information

och cirka 50medlemmar organisa-enskildacirka 2000harRFMA
lokalorganisationer.tvåharmedlemmar. RFMAtioner som

får bidragOrganisationer3.3.2 avsom

Socialstyrelsen

bil-organisationerflerauppstod SverigeiLänkrörelsen att nyagenom
bildadesLänkarnaSällskapetoch 1960. Förstdades mellan 1940 somvar

Samhälletsmissbruk.ville sig sittviljafor de1945 ta uregensom av
underrnå-alkoholmissbrukaretilloch hjälpVårdforminsatser i varav

former stöd-startade olikabildadesflera organisationerliga och avsom
stödja ochfortfarandeinriktningLänkrörelsensjande verksamhet. är att

missbrukare.före dettamissbrukare ochhjälpa
missbruksfrågor. Länk-Länkrörelsenomfattar arbetet iIdag änmer

och utbild-med informationförebyggandeidagrörelsen arbetar även
medkomma tillmänniskor ochhjälpasyftet rättaeftersomning attär att

samhället.alkoholproblemen i

Verdandi ochförforum ALRO,KALV-gruppen gemensamtär ett
med utbild-samarbetarKamratförbund. KALV-gruppenILänkens man

fast organisa-har ingeninformationsarbete. KALV-gruppenningar och
därforumförvaltningochvald styrelsetion med ärutan ett repre-egen

fattas kon-och där beslut iorganisationernaför de olika mötssentanter
bidragenfår statsbidragsådan ingaKALV-gmppen utan gessomcensus.

de enskilda organisationerna.till

får sedanverkat år ochhar iarbetefrivilligt socialtförForum tre
villorganisationideellfrån1995/96 statsbidrag SoS. Forumet är somen

ochsvenska samhälletarbetet i detsocialadet frivilligasynliggöra ge-
uppgift skapadess utveckling. Enfrämjasamverkan är ettattannannom

arbete mellanorga-frivilligt socialtlänka frågormervärde att omgenom
mötesplatsfungerar ocksåmyndigheter. Forumetnisationer och som

arbete. Organi-frivilligt socialtengagerade iför människor ärsom
beskrivsdeparaply övrigavidarefungerarsationen änett somsom

spekt-eftersom helaSamarbetsnämndens områdeochbåde SoS:sinom
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frivilligorganisationer inom detrat social området finns inlemmade iav
organisationens arbete.

Under den tid forumet verkat har områden prioriterats: förhållandettre
mellan frivilliga och anställda frivilligorganisationer,i frivilligorganisa-
tioner och EU finansiering frivilligorganisationer.samt Inom de prio-av
riterade områdena har verksamhetsplaner utarbetats och del konfe-en
rensdagar genomförts. Forumet har också kartlagt intresset för forskning

frivilligt socialt arbete. Tre gångerrunt år nyhetsbrevett ut.per ges

Aktionsgruppen för social rättvisa utslagningmot är ett nytt gemen-
forum för RFHL Riksförbundet för hjälpsamt läkemedelsmissbru-

kare, RSMH riksförbundet för social mental hälsa, Verdandi,
ALRO Alkoholproblematikemas riksorganisation, Länkens Kamrat-
förbund och organisationen IRIS Individens Rätt I Samhället Ak-I
tionsgmppen vill påverka lagstiftning och praxis inom socialtjäns-man

arbeta för deochten intressen, i tid nedskärningar.mest utsattas en av
Stödet från SoS består dagi aktionsgruppen och SoS har frekventaattav
kontakter.

Alkoholproblematikernas Riksförbund arbetar för alkoholproblema-
tiker och alkoholmissbruk. ALRO betraktarmot inte alkoholmissbruk

sjukdom hos den enskilda individen. Missbruket betraktas isom en
stället konsekvens olika sociala problem i samhället. ALROsom en av

organisation förär människoröppen med eller alkoholproblem.en utan
ALRO arbetar på riksplanet med opinionsbildande verksamhet och

stöd till lokal- och kamratföreningar.
Lokalt föreningarna forum förär utskrivna från behandlingshem.ett

Föreningarna bedriver dels kamratstödjande arbete ochett dels en
verksamhet.öppen Föreningarna ocksåär engagerade i förebyggande

arbete.
ALRO har cirka 15 lokalavdelningar, fem distrikt och 22 kamrat
föreningar.

Convictus förening för hiv-positiva.är I Stockholm driver de caféien ett
syfte erbjuda mötesplats för hiv-positivaatt människor med miss-en
bruksbakgrund. driverDe också rekreationshus vänderett sig tillsom
hiv-positiva med missbruksbakgmnd och deras närstående.

Convictus samverkar med Noaks Ark-grupper och olika "positiva"
i landet med infektionsklinikenrunt samt på Malmö All-grupper om

sjukhus.männa
Convictus har lokalavdelningar.inga
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självhjälpsgruppermedarbetarNarkotikaMotFöräldraföreningen
och medmissbruksproblemmedfamiljertillrådgivningsverksamhetoch

arbete.narkotikapolitisktopinionsbildande
del-elivskurserfamiljochrådgivarutbildningar samtgenomförFMN

in-bedriverutvecklingsarbete. De äveninternationelltochnordisktitar
ochsyskon-skolinformation,företagsseminarier,samlingsverksamhet,

tidning.kamratverksamhet utsamt enger
lokalföreningar.cirka 38harFMN

mångasedanharLP-stiftelsenrikstörening.ideellaLP-verksamhetens
medsamarbetehañLP-stiftelsen harmissbrukarvård. näraettår bedrivit

kriminalvård ochsjukvård,socialtjänst,kommunensförsamlingar,kristna
utbildningsväsendet.

LP-verk-ställetfinns iidag1997konkursgick iLP-stiftelsen men
fö"anläggningarellerhemdriverrikstöreningideellasamhetens som

knutenkontaktverksamhetocksåavtal harboende. Genomvård och man
tjugotaltill sig på orter.ett

medlemmarcirkahar 75riksföreningarideellaLP-verksamhetens
sammanslutningar.lokala kristnavilka är

verksamhet ochkamratstödjandebedriverKamratförbundLänkens
tillkommaförskadeverkningar rättaalkoholens attkunskapsprider om

samhället.skadeverkningar ialkoholensmed
länkhemmetvårdverksamhet påbedriverKarnratförbundLänkens

ocksådriverLänkkarnraten. DetidningenocksåHvidehus. De ut enger
Länkens Dag.årligengenomförochkursgård

helafördeladeföreningar icirka 42Kamratförbund harLänkens
distrikt.indelade åttailandet. Föreningarna är

meningsfullerbjudauppgiftNBNzs ärnubbe. attochNobba brass en
gemenskap mel-stärkas- iutvecklas ochskallmänniskorfritid, för att

missbruks-människorochmissbruksproblemmed utanmänniskorlan
problem.

hantverks-ochkultur-såsomveckoaktivitetererbjuder sport-,NBN
underårligenfest och helgarrangemanggenomförsaktiviteter. Dessutom

informationerbjuder ocksåOrganisationenhögtidshelgema.de onstora
skärmutställning.ochföredragtidning,derasdroger genom

huvudbedrivsverksamhetenoch imedlemmar1126cirkaharNBN
Stockholm.sak i

framfobedriverläkemedelsmissbrukareåthjälpförRiksförbundet
socialdetinomopinionsbildningocksåklientarbeteallt praktiskt men
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påmissbrukaresjukapsykisktmedarbetarområdet.politiska De även
fängelser.

dels iskerläkemedelsberoendeochnarkotika-medArbetet personer
familjevården.dels inombehandlingshem ochdels pålokalavdelningar,
arbetskoopera-Valstad,Familj ebyn BastaKlockargård,SkedeIRIS,

RFHL.familjevård drivsochtiv av
Oberoende.tidskriftenRFHL utger

medlemmar.cirka 3200ochlokalavdelningarcirka 14harRFHL

hjälpaändamålhar män-Riksförbund attLänkarnasSällskapet som
ochdrogfrittnyktert,levaalkoholism,sjukdomenhar ettniskor, attsom

meningsfullt liv.
ochrikskursgenomför årligenRiksförbundLänkarnasSällskapet en

"Länk 2000"kampanjnärvarandeförocksådriverVeckoslutskurser. De en
kanlänkrörelsevad svensk görakännedomspridatillsyftar att omsom

samhället.helaochfamiljerenskilda,för
arbets-ochvårdinstitutionerskolor,information påocksåspriderDe

platser.
sälls-lokalaanslutaRiksförbund har cirka 46LänkarnasSällskapet

distrikt.indeladeocksåvilka ikap, är

ochfrittinnebärsamhällssyn,socialistiskföreträder ettVerdandi somen
bekämparhuvuduppgift dennaisamhälle. Som strävandemokratiskt en

reformerföroch verkarverkningarskadligaalkoholensVerdandi som
ochalkohol-tillorsakernaoch socialaekonomiskade attkan undanröja
för-tilllederåtgärderdärmedoch ettförekommerdrogmissbruk som

mål.Verdandisverkligande av
Verdandi haropinionsbildning.ochinfonnationmedarbetarVerdandi

medlemskravutanverksamhet är sär-omfattandeockså öppen somen
förMålgrupperlivssituation.medmänniskor iriktad tillskilt utsatten

bakgrund.skiftandeoch medalla åldrarmänniskor iverksamheten är
alternativkarnratstöd,kvartersverksamhet,bl.a.bestårVerksamheten av

ochkonsumentpolitiska frågoroch studier,kurserläger, samtsemester,
fackföreningsrörelsen.medsamarbeteaktivtett

medpocketbokserieVerdandisten ochtidskriftenVerdandi ut enger
debatt.SocialpolitiskaVerdandinamnet

påfördelade 18registrerade avdelningar,cirka 220Verdandi har
landstings-ytterligarekontaktombundhar ilandstingsområden. De tre

pågår.områden. En omorganisation

med ansvarigasamverkanoch iTCO SAFLO,drivsRiks-alna myn-av
vidtar åtgär-missbruk ochförebyggeralna-rådenregionaladigheter. De

18-03904
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der missbruksproblem uppkommer i arbetslivet. främstaDe motivenom
for arbetsplatserna driva alna-arbete hälsa, miljö och säkerhet.att är

Riks-alna arbetar med samordning och stöd till de regionala alna-
råden, kvalitetssäkring, opinionsbildning, kunskapsfönnedling, utveck-
ling metoder, samverkan i Norden, Europa och övriga världen.av

De regionala alna-råden erbjuder hjälp med bygga alna-att ettupp
arbete på arbetsplatser i regionen. erbjuderDe också utbildning, infor-
mation, kartläggningar missbruk och bedömning vårdbehov. Deav av
regionala alna-råden utvecklar också metoder det gäller insatser pånär
små företag, kvinnotäta arbetsplatser, ungdomstäta arbetsplatser etc.
Organisationen har från tilll alna-rådll sedanväxt 1991.

Det finns 11 självständiga alna-råd tillsammans driver verk-som
samhet alla län. Ca 000 företagi 1 med sammanlagt 500 000 anställda

medlemmar aina-råden.är i

Kvinnoforum stiftelse arbetar med infonnation,är utbildning,en som
forskning, klientarbete och förändringsarbete. arbetarDe speciellt med
kvinnors missbruk, läkemedelsberoende och alkohol- och narkotika-
problem.

Kvinnoforum har också helägt dotterbolag driver konsultverk-en som
samhet och bedriver lednings- och organisationsutveckling gender-ettur
perspektiv.

Kvinnoforum nätverksmöten, bedriver handledning, råd-arrangerar
givning. föreläsningar och seminarier med olika infallsvinklar.

Utredningen har uppgifter storlek.inga om

Sveriges Invandrare MOt Narkotikas uppgift förebygga drog-är att
missbruk Verka för adekvat vård. SIMONsamt bro mellanutgör en
svenskar och invandrare mellan invandrareäven och invandrare.men
Att ungdomar viktig del derasär arbete.engagera en av

SIMON utbildningsdagar, föredrag och infonnationsmötenarrangerar
olika kulturer droger.och De utbildar studiecirkelledare och drog-om

inforrnatörer. SIMON arbetar narkotikapolitiskt ochäven deltar i inter-
nationellt samarbete.

Utredningen har uppgifteringa storlek.om

Riksförbundet För Behandlingshem organiserar behandlingshem inom
missbruksvården. RFB kurs, konferens och reseverksamhetarrangerar
för sina medlemmar. De genomför seminarier och producerar inforrna-
tionsmaterial bland barn till missbrukare.annat om

RFB består cirka 53 behandlingshem och cirka fem organisa-av
tioner.
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familje-församorganisationFamiljevårdRikskommittén För är en
konsulentstöddaorganiseradevidareutvecklar denvårdsenheter. RFF

medandraochmissbruksproblemmedmänniskorbådeförfamilj evården
konsulent-skerfostran.och Dettaomvårdnadvård,behov genomav

årVarjeseminarier.högskolenivåpåutbildningar samt arran-genom
eträff.riksfamiljRFF engerar

ochsocialpolitisktfamiljevårdens intressenbevakarRFF sam-ur
familjevårdsenhetemaförverkarperspektivhällsekonomiskt attsamt

fa-ochvårdhuvudmännenmellanlänklegitimskall accepteras som en
miljehemmen.

familje-cirka 15 ärmedlemsorganisationercirka 20harRFF varav
vårdsenheter.

narkoman-personal påorganiserarNarkomanvårdsiörbundetSvenska
narkoman-offensivupprätthållaförarbetarFörbundetvårdsbaser. att en

narkotikapolitiken.restriktivadenochkvalitetmed högvård värnar om
legaliserings-aktivtmotverkarNarkomanvårdsförbundetSvenska

regional nivå.påseminarierrörelsen att arrangerargenom
medlemsenhetercirka 98Narkomanvårdförbundet harSvenska som

stödmed-cirkanarkomanvård och 27specialiseradmedarbetar öppen
registrerade ochklientercirka 10 000Medlemsenheterna harlemmar.

indelade regioner.isjuär

bedri-sammanslutningNykterhetsvårdförbundet ärSvenska somen
Socialttidskriftenochstudiedagargenomförreseverksamhet, utgerver

organisationernaingående är:perspektiv. De

ALRO
DKSN
NLR

RiksförbundNämndemännens
SkyddsvärnetFöreningen

RFMA
Sociala missionen

FrisksportförbundetSvenska
Verdandi
Örebros distrikt SNFav

består 10 organisationer.NykterhetsvårdförbundetSvenska av ovan

fårorganisationerblandhelheti sinredovisatstidigareharDKSN som
deldenfrån SoSBidragetSamarbetsnämnden.frånbidrag avavser
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DKSN:S arbete främst inriktat på vård dvs. det hundratalär RIA-som
byråer och de fyra behandlingshem driver.DKSNsom

SBF har också redovisats i sin helhet tidigare bland organisationerna
får bidrag från Samarbetsnämnden. Bidraget från SoS främstsom avser

den uppsökande verksamhet bedriverSBF i invandrartäta bostads-som
områden.

Länkorganisationerna via länsstyrelserna skiljer sig helt från övriga
angivna statsbidrag. Här handlar detmottagare speciellt avsattav om en

för regionalt arbete. fördelarSoS denpott klumpsumman till läns-avsatta
styrelserna i landet sedan i sin använder bidragen till olikatursom re-
gionala insatser. Cirka lokala250 och regionala föreningar får del av
stödet.

Utredningen har uppmärksammat inkonsekvensen i på dettaatt sätt
fördela regionala medel. För få enhetlig hantering bör dessaatt ävenen
medel gå till riksorganisationen på sedvanligt får beslutasättsom om
medlens vidare användning och fördelning. Utredningen har vidstannat

konstatera detta och inte borrat djupareatt i hur dessa regionala medel
används eftersom vår huvuduppgift organisationsstödenär att överse
till riksorganisationerna.

3.3.3 ömyelsekraftF och samverkansbenägenhet
hos frivilligorganisationer verksamma inom
området alkohol och narkotika.

Inledningsvis vill utredningen understryka svårigheten med utifrånatt
enskilda organisationers arbete kunna urskilja fömyelsekraften. Med för-
nyelse åsyftas i detta sammanhang organisationen arbetar inomt.ex. att

områden, och med andra metoder.sätt Svårigheten mednya attnya
identifiera pågående förändring och förnyelse ligger i mångaatten
gånger utvecklingen inteär uppenbar förrän förändringarna är genom-
förda och därmed del historien. Utifrån allmän kännedom huren av om
organisationerna arbetat och verkat åren tycker utredningenöver sig ändå
kunna urskilja några utvecklingstendenser flera organisationernasom av
har gemensamt.

Alltfler organisationer arbetar med både förebyggande, stödjande och
opinionsbildande insatser. Organisationer tidigare prioriterat före-som
byggande arbete utvecklar idag metoder inom vård- och eftervårds-
arbete. Organisationer traditionellt prioriterat vård och eftervårdsom
sysslar idag med opinionsbildningäven och utveckla metoder föratt
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förskjutning har skett frånförebyggande arbete. organisationernaEn att
haft olika specialiseringar till många organisationernatidigare att av

med hela människan".idag obbar
intemationaliseringen ökar omvärlden så arbetar ocksåmed iI och att

tillsammans med organisationer i Norden,flera organisationer mer
finnsvärlden. alkohol- och narkotikaområdetoch övriga InomEuropa

gränsöverskridande karaktär kräverproblemockså många som enav
utgångspunkt.internationell

inslag frivillig-har blivit relativt vanligt iKonsultverksamheten ett
Verksamhet. Ibland konsultverksamheten in-organisationemas utgör ett

och ibland förekommer konsultverksam-verksamhetenslag i den ideella
kommersiellt.heten rent

samverkansbenägenheten går det tydligare organisa-det gällerNär av
Generellt kanskönja hur dennationsbeskrivningama sägas attut.att ser

med fler samarbetspartners tidigare.idag samverkarorganisationerna än
myndigheterkan andra organisationer,samverkanspartnersDessa vara

också kommit bli inslag i detta.och näringslivet. Sponsring har att ett
exemplen har90-talet har flera nätverk bildats. NågraUnder av re-

förparaplyer organisationsbeskrivningama:dan i Forumnämnts som
och Aktionsgruppen för social rättvisafrivilligt socialt arbete mot ut-

forum, Orkidéfondenexempel Alkoholpolitisktslagning. Ytterligare är
och MHF-support.

framgår också bland "SoS:sorganisationsbeskrivningamaAv att or-
blandförekommer fler nätverk vad det "SAMN:sganisationer" än gör

område lämnas bidrag till och inomSAMN NLRorganisationer". Inom :s
Äventill för frivilligt socialt arbete.område lämnas bidrag ForumSoS:s

frånParaplyet har bidragfinns paraply. i sig ingaKALV-gruppen som
ingår i paraplyet. Med Aktions-väl alla de organisationerSoS sommen

utslagning har myndigheten förför social rättvisa närva-motgruppen
kontakt form flera träffar mellan myndigheten ochrande inlett i aven

för lyftahar påbörjat arbete särskiltAktionsgruppen. SoS även attett
barn och kvinnor.fram området utsatta t.ex. utsattagrupper,

uttryckförekomsten dylika nätverkUtredningen är ettatt avmenar
får fråntill samverkan. Organisationerna bidrag SoSfor benägenhet som

inslag samverkan med andra vadförefaller sålunda ha änstörreettatt av
från Samarbetsnämnden ha.bidragsmottagande organisationer attutser

för bi-Påståendet gäller givetvis organisationer ärgruppen av som
dvs. alla enskildafrån respektive SAMN,dragsmottagare SoS att orga-

samverkans-får bidrag inte kannisationer SoS sägas vara mersom av
benägna de får SAlVIN.än som av

till samverkanfråga diskussionen benägenhetenviktig iEn ärom
grad samverkan före-hur varför nätverken bildats. högreoch Den av som

faller organisationer, beror den på det organisa-finnas hos SoS:s äratt
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tionema själva tagit initiativ till den för få bättre genomslag iattsom
olika verksamheter eller det SoS påverkat och bildandetär styrtsom av
nätverken få möjligai sin bidragensträvan att ut mesta av

Kontakter med ansvariga handläggare på SoS gällandegör att myn-
digheten försöktpå år medvetet olika formeruppmuntrasenare av sam-
verkan och framför allt samverkan mellan olika organisationer. Utveck-
lingen med bildande olika nätverk de åren har med andra 0rdsenasteav
helt legat linje med den utvecklingi SoS har ocksåSoSgärna sett.som
vid enstaka tillfällen försökt påverka vissa organisationer samverkaatt
för specifika ändamål. regel har dettaSom tagits positivt från be-emot
rörda det finns ocksåorganisationer, exempel på motsatsen.men

känsligt försöka förmå ñivilligorganisationerDet alltid till olikaär att
samverkan organisationen önskar Oftainte delta handartyper av som

det olika ideologiska motsättningar det kan också finnasom men
farhågor från organisationens sida organisationens bidrag fram-iattom
tiden kommer fördelas flerpå organisationer och fler områden. Detatt
viktiga i sammanhanget den bidragsfördelande instansen inte dri-är att

kravet på samverkan på sådant konstlade samverkans-sättett attver
former blir resultatet. viktigt den bidragsfördelandeDet instansenär att
hittar balansen mellan fördela bidrag till verksamheter haratt som ge-
nomslagskraft och respektera organisationemas verka.sättatt att

Beträffande för frivilligtKALV-gmppen, Forum socialt arbete och
Aktionsgmppen för social utslagningrättvisa har de bildats utifrånmot
organisationemas och önskemålinitiativ nätverkenattegna om genom
få genomslag olika frågor.i SoS:s roll bidragsgivare har be-större som
stått i ha varit uppmärksam på pågående utveckling och också be-att en
jakat den delar bidraget till dessa nätverk. Tillatt styra ettgenom av av
övriga nätverk lämnas stöd andra formeri bidrag.än genom

Lyckade former samverkan lättast hitta där initiativet tillär attav
samverkan helt kommer från frivilligorganisationema. hos denAnsvaret
bidragsfördelande instansen slutar dock inte här, de fall bidrags-iutan
givaren utnyttjandet bidraget kan effektiviserasattser av genom sam-
verkan bör också den möjligheten undersökas. SoS framstår densom
instans försöktmedvetet samverkan i syfte åstad-att uppmuntra attsom
komma förmöjliga bidraget.mesta

3.4 Frivilligorganisationer verksamma inom
området våld inom familj en m.m.

Under rubriken "Våld inom familjen" behandlas utredningens två öv-
riga områden: familjerbarn och deras våld kvinnor.utsatta samt mot



Beskrivning den statliga bidragsgivningen. 103SOU 1998:38 av .

Till skillnad från fri-får sina bidrag från SoS.Båda dessa områden
och narkotikaområdet mångaalkohol-villigorganisationema inom är av

uppfattning hur längerelativt Fördessa organisationer attunga. en om
förfamiljen har verkatområdet våld inominomorganisationerna anges

olika organisationerna bildades.årtalen dedenna närgrupp
respektive områdeinomorganisationernaGenomgångama görav

behandlas undermedan områdenaavsnittutredningen i ettseparata
samverkansbenägenhetenfömyelsekraften ochavsnitt närgemensamt

behandlas.

familjerbarn och deras3.4.1 Utsatta

ungdomarverkar för hjälpa barn ochI SamhälletBarnens Rätt att
och ungdomars rättigheterfar informera barnsilla, samt attomsom

forområdet. BRIS drivande i Forumbedriva opinionsbildning inom är
planerat samarbete tillsammansfrivilligt arbete ingår isocialt ettsamt

för ytterligare stärka insatserna imed Kvinnoforum, SCI och SKR att
barn och kvinnor.våld och sexuellaarbetet övergrepp motmot

för kris blanddirekt stöd barn i viafungerar ocksåBRIS ettsom
Hjälptelefonen bemannas dels anställdahjälptelefon"."barnensannat av

speciellAlla har dock utbildning via BRIS. Enoch dels frivilliga.av
för bam.hjälptelefon finns dessutomspeciell vuxna om-

Socialstyrelsens Internationalarbete inom Ser-BRIS har tagit över
barn från andra ländervice med återförening av

Syftetinformationsverksamhet på skolor.planerarBRIS äratt starta
hjälptelefon barnkonvention.informera barnens FN:ssamtatt omom

med statistik ochplaner på utveckla verksamhetenBRIS har också att
dokumentation.

verkat år. har 600 medlemmar.har 26 Organisationen 3BRIS i ca
verksamhet hela landet och indelat femBRIS har i i regioner.är

arbetar för utveckla familje-CentralorganisationFamiljehemmens att
driver utbildningsverksam-vården for barn och ungdom. Organisationen

Ak-het opinionsbildning. FaCO har medlemstidning hetersamt en som
tuellt Magazin.

samverkan med andra organisationer arbetar inomplanerarFaCO som
familj vill utveckla utbildningsverksamheten ytterligare.och

har familjer med-bildades 900FaCO 1983. Organisationen ca som
lokalfdreningar.lemmar hela landet indelade fristående11iöver samt

familjevården skall byg-RiksorganisationF amiljehemmens attanser
enskilde och syfta till stärka detpå respekt för den att egna ansvars-ga
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tagandet och förmågan leva självständigt liv. Organisationenatt ett or-
och förganiserar främst familjehem driver projekt organiserad familje-

vård.
Seminarieverksamhet och utbildning viktig del verksam-utgör en av

fosterfamiljerheten liksom möjligheter träffas för utbytaattatt attge
erfarenheter. medlemstidningen Familjehemmet.FR utger

medFR planerar samverkan andra organisationer ytterligaresamt att
fosterhemsfamiljer.utöka stödet och utbildningen till

bildades har länsföreningar och lokalavdelningar.FR 1972. FR 1 7 23
Antalet medlemmar 1057är st.

efterHassela samhälle där medborgareSolidaritet isträvar ett samver-
kan för värdiga levnadsförhållanden, fördemokrati och såvältar ansvar
sin personliga samhällets utveckling.som

Solidaritet samverkar med flera skolor och kommuner förHassela
områden fritidsgårdar,insatser på många olika arbetsmarknadsut-som

bildningar, Solidaritet har förutom skolornaHassela karnratstödjare ietc.
föräldracirldar, Hasselaskolor/1ägerskolor, studiedagar för skol-även

föreningsutbildning,personal, seminarier, upptäckargrupper m.m.
Organisationen har verksamhet med "kamratstöd" på sko-100änmer

lor hela landet. Vidare bedriver organisationen opinionsbildning ochöver
har teaterverksamhet.

Hassela Solidaritet planerar inför framtiden konsolidera basverk-att
samheten internationellt förarbeta motverka legalise-att attsamt mer
ring eller uppgivenhet i narkotikafrågan.

bildades och ingårHassela Solidaritet 1983 Hasselarörelsen. För-i
bundet lokalföreningar.har medlemmar 8 har fler aktivis-J 700 Deica

arbetet skolorna.medlemmar iänter genom

driver förutomRiksförbundet Familjers Rättigheter rådgivning,För
bland speciell rättskommitté, utbildning och opinionsbildandeannat en
verksamhet. Föräldrar fått barnen Omhändertagna viktigutgörsom en
målgrupp.

FamiljeriksdagFörbundet och flertal seminarier varjeettarrangerar
år. Man har sommarverksamhet för föräldrar med Omhändertagna bam.

planerar utvidga utbildningen stödpersoner.RFFR att av
bildades harFöreningen 1981. RFFR 587 medlemmar ärsom orga-

niseradei lokalavdelningar.11

Sveriges Ensamföräldrars Riksorganisation organisationär en ny som
fick från förstastatsbidrag SoS gången 1997.

främstFöreningen arbetar med utbildning, information och opinions-
bildning frågor ensamföräldrar.kring rörsom
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l
ökaflertillverksamhetenutvidga samtfrämst ortervillFöreningen

ensamföräldrar.förproblemenkringopinionsbildning
Stockholmfrämstverkar ibildades 1996. FöreningenFöreningen men

före-lokalamed 10kontaktoch harlandethelamedlemmarhar över
medlemmar.350-400Totaltningar. ca

kvinnorVåld3.4.2 mot

kvinno-samordnarSverigeikvinnojourerförRiksorganisationen
för de lo-utbildningsverksamhetochkurs-arbete,jouremas arrangerar

arbete. Detopinionsbildandeomfattandedriverkala jourema ettsamt
tidningförstärktsårhar attopinionsbildande arbetet engenomsenare

hemsida på Internet.harorganisationenochut att enges
ochområdetinomorganisationenendadenROKS större samver-är

nationellinternationellt. Pånationellt ochbådeorganisationerkar med
och underKSANnykterhetsrörelsenmeddet främstnivå se-är genom

HSO isamarbetsorganHandikappförbundens ut-medår ävennare
frivilligtförinom Forumarbetar ocksåROKSbildningssammanhang.

också läsesKvinnotrycktidningensocialt arbete, utsamt avsomger
allmänheten.

spridakonferenser förinternationellaflertal attordnatharROKS ett
initieratvärlden,från helaoch aktivisterforskarebådekunskap från

särskildafram dendrivitvåldsexualiseratkringforskning samtsvensk
Uppsalavidinrättatskvinnorvåldpåinriktningmedprofessur mot som

universitet.
Orga-bildades 1984.Sverigeför kvinnojourer iRiksorganisationen

självständigaorganiserade 113imedlemmar8.000harnisationen ca
landet.helalokala jourer över

behand-stöd ochkonkretfrämst medarbetarIncestStödCentrum mot
själv-ingårstödjande delenden ävenincestdrabbade kvinnor. Iling till

älpsgrupper.
Stockholm bas.medlokalföreningOrganisationen är somen

drygt 600harOrganisationenbildades 1981.IncestStödCentrum mot
Stockholm.huvudsakligenmedlemmar, i

fickorganisationRiksförbundKvinnojourers ärSveriges somen ny
1997.första gångenfrån SoSstatsbidrag

handikappadeäldre ochbarn,betoning påmedarbetar utsattaSKR
invandrarkvinnor.kvinnor samt

ROKS. Organisationen ärutbrytning1996bildadesSKR urensom
kvinnojourer.organiserad 19i
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Riksförbundet könsstympning relativtmot är organisationen ny som
fick statsbidrag från förstaSoS gången 1997.

RISK arbetar med opinionsbildning, utbildning och rådgivning mot
kvinnlig könsstympning med invandrarkvinnor viktigaste mål-som
31111313-

Riksförbundet könsstympning bildades 1994. Förbundet har verk-mot
samhet på kring5 Mälardalen och medlemsantal på drygtorter 60ettca
medlemmar.

Sveriges Mansjourers Riksorganisation organisationär en ny som
fick statsbidrag från förstaSoS gången 1997.

SMR bedriver stödverksamhet för vid skilsmässa.män, Vård-t.ex.
naden och med barnen står i fokus.umgängetav

SMR samarbetar med SKR och RFFR.
Det nuvarande SMR bildades 1996, denreorganiseringsom en av

första riksorganisationen, vilken bildades 1985 verksamhetmen vars
under många år legat helt Organisationen har 14 mansjourer.nere.

3.4.3 Fömyelsekraft och samverksansbenägenhet
hos fiivilligorganisationer verksamma inom
området våld inom familj en m.m.

Bilden frivilligorganisationernas samverkan och förnyelse ärav av en
helt karaktär för området våld inom familjen jämfört medannan m.m.
hur bilden inom alkohol- och narkotikaområdet.ut Mångaser av orga-
nisationerna inom området våld inom familjen nybildade ochärm.m.
söker därmed alltjämt sin form. Ingen organisationerna har funnitsav
längre år30 alla har bildatsän på 70- 80- ochutan 90-talet. Kontrasten är

jämfört med hur längestor organisationerna inom alkohol- och narko-
tikaornrådet ñmnits; nykterhetsrörelsen har sina i 1800-talet ochrötter
länkrörelsen i den första hälften l900-talet.av

I organisationemas sökande efter formsin blir det naturligt med både
utbrytningar och bildande organisationer med delvis överlap-av nya
pande verksamhet med andra organisationer. Ett viktigt inslag iannat
sökandet efter organisationens form det uppstår myckenär lokalatt sam-
verkan både med andra organisationer också med kommuner ochmen
landsting.

Det finns inget paraply för hela organisationer inomgruppen av om-
rådet våld inom familjen däremot ingår flera organisa-m.m. men av
tionerna i förForum Frivilligt Socialt Arbete.
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kommeroch dettaförändringundersociala arbetetfrivilliga ärDet
frivilligorganisa-föruttryck justtillillustrativtpå sättett gruppen av

oberoendeSmåfamiljenvåldområdet inomtioner inom grupperm.m.
frivillighet. dessaISjälvhjälp ochpåhelt byggerbildas samman-som

kontaktnätetdet lokalaochlokala arbetetdetpåbetoningenhang blir
ökad åter-ligger iutvecklingdennatillförklaringendelstarkt. En enav

andrapåställer kravvilketoffentligamedhållsamhet orga-resurser,
nisationsfonner.

tiden till-heladetfrämstfömyelsenkännetecknar är attDet som
riksorganisationerformdels iorganisationer,kommer mennyaavnya

mycketpå dettaOmrådettilltar. sättlokalföreningar ärantaletockså att
dessafångatillhar ocksåSoS,bidragsgivaren, sett attochrörligt upp

relativtbörjantillde ärpå gång ävenorganisationer är enomsomnya
organisationer.små

barn harochkvinnor växtvåldsexuelltkunskapbred motEn om
kun-vidgademed dentakt30 åren. Ideunderfram i Sverige senaste

organisatio-hurförnyelse iständigkontinuerligt enocksåskapen sker
barn-utifrånsker detiblandområdet; ettarbeta inomväljer attnerna

integ-andra gångerochkvinnoperspektivutifråniblandperspektiv, ett
perspektiven.reras

främstsamverkansbenägenheten är attförKänneteclmande samver-
vissafinnsövrigtplanet. I gräns-lokaladetformer påsker ikan nya

ocksåorganisationernamellansamverkansformeröverskridande men
dockkvinnojouremagällerdet ärlandsting. Närochmed kommuner
medlitenområdetinomorganisationernaolikademellansamverkan

sig åt.problematiken skiljertillgrundinställningenanledning attav

effektivitet,bedömningSamlad3.5 av

samverkanochförnyelse
punk-antalpåbedömningsamladavsnitt 3.5 ettilämnarUtredningen en

administra-beskrivningarutredningenspåbaserasBedömningama avter.
påverksamhetñivilligorganisationernas samtoch påbidragettionen av

Punkternamedel.offentligaresultatstyminggäller förallmäntvad avsom
tillförhåller signuvarande bidagssystemhurbehandlarutredningen ärsom

nuvarandeeffektiviteten ifinnskunskapvilkenresultatstyrningen, omsom
sammanhanget.samverkan iförnyelse ochbetydelsenbidiagssystem samt av
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3.5.1 Förekomsten resultatstymingav

Utredningen beskriver i avsnitten 3.1-3.4 dagens bidragssystem och
verksamhet. fokus förI beskrivningama står administrationen bidra-av

och frivilligorganisationemas verksamhet.get Tillsammans admi-utgör
nistrationen och frivilligverksamheten basen för de resultat som sam-
hället vill åstadkomma lämna statsbidrag till frivilligorgani-attgenom
sationer verkar inom områdena alkohol och narkotika, barnutsattasom

våld kvinnor. liksomHär tidigare låtersamt utredningen begreppetmot
administration sammanfatta hela kedjan hanteringenmomentav som av

bidrag innebär: fördelningsbeslut, utbetalning,ett uppföljning och ut-
värdering.

beskrivningarnaAv framgår dagens bidragssystem disparatatt är ett
där olika styrfonner i praktiken tillämpas.system Förutsättningarna för

få bidrag och skyldigheten återrapporteraatt bidragens använd-att om
ning skiljer forsig förCAN, organisationer bidrag frånmottarsom
SoS och för organisationer bidrag från SAMN. Utredningenmottarsom

det olyckligt administrationenär anslagetatt utvecklatsatt såanser av
det idag råder betydande olikheter i huratt organisationsbidragen, till här

aktuella frivilligorganisationer, styrs.
Olikheterna olyckliga flera skäl. Att införaär och öka resultat-av

styrningen bidraget försvåras givetvis berörda organisationer inu-närav
varande läge söker och får organisationsbidragen på olika villkor och
utifrån olika grundforutsättningar. praktikenI betyder det organisa-att
tionerna har skiftande möjligheter ställa sig till resultatstyrtatt ettom
bidragssystem. föreliggerDet rättviseaspektäven på olika styrför-atten
hållanden råder bidragsgivare inte harnär staten enhetligt för-ettsom
hållningssätt organisationer söker bidraget.mot som av

Dagens bidragssystem uppvisar också inslag resultatstymingav av
varierande grad. Viktiga sådana inslag uppföljningar förär att görs att ta
reda på syftena med bidraget uppfylls och resultaten värderasattom av
bidragslämnaren på så detta påverkarsätt nästkommande bidrags-att
fördelning. Den nästkommande bidragstilldelningen påverkas givetvis
inte bara uppnådda resultat. Bidragstilldelningen börav vara en samman-
vägning uppnådda resultat, planerade insatser för framtiden och hurav
utvecklingen inom alkoholområdet i samhällett.ex. i övrigt.utser

Utredningens genomgångar nuvarande bidragssystem visar in-attav
slagen resultatstyming små överlag. Centralt forärav resonemanget om

resultatstyrningen låg detatt saknas formuleratär är mål gäl-att ett som
ler för hela anslaget. Därmed det inte heller möjligt likvärdigtär påatt

värderingar och bedömningarsätt göra de resultat organisatio-av som
åstadkommer sitt arbete. Själva grundförutsättningen, kännanerna att

till vad samhället vill åstadkomma lämna dessa bidrag, sak-attgenom
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bi-mellan hurkopplingtydligsaknasdetföljerDärav även att ennas.
denanvänds ochbidragenhuråterrapporteringenochfördelasdragen av

till.upphovbidragsanvändningennytta gersom
ändock följerSoSbeskrivningarnaockså attframgårEmellertid av

frånfår bidragorganisationerdebedömerochvärderar myn-somupp,
och gi-användbartockså varituppenbarligenhararbetedigheten. Detta

bidragsför-omprioriteraochkunnaför omprövaunderlagSoSvit att
myndighetendärbidragsfördelningaktivbedriverSoSdelningen. en

be-arbete. Iorganisationernasbidragsmottagandedevärderaförsöker
angåendemyndighetenfrånställningstagandeningårdömningarna även

Utredningenbidraget.delskall fåorganisationer menarvilka avsomnya
lig-bidragenresultatstymingtilltagitSoSinitiativdet avatt somegna

skallmedeloffentligaför hurgrundtankamamed delinjei gängseger
resultatstyras.

resultatstymingpräglarinföra deinitiativSamma att somnormer
ochSocialdepartementetbidragetdeldenföråterfinns inte somav

Socialdepartementethartill CANbidragetFöradministrerar.SAMN
skallCANpåställt kravellermotprestationer attpåuttalat kravvarken

uppföljningsinformation.medinkomma
bidragutdeladeuppföljningVissförekommerSAMNgällerdetNär av

underlag förgivitdetgradenoch denkaraktären attdeninte avmen
Samarbetsnämn-bidragstilldelningen.omprioriteringochprövning av

fastadenresultatenåterspeglar intebidragfördela grup-dens somsätt att
tydligavisarBidragsfördelningenåstadkommer.organisationerpen

och förfördelasbidragenhurislentriangåttdetpå nya or-tecken att
eller FHI.till SoSvända signaturligtvaritdet attharganisationer mer

organisationervilkaförordningfinnsVisserligen somangersomen
listadennariksdagsbeslut går atttillstödfår lämnaSAMN genommen

endastharbildades 1977Samarbetsnämndensedanvidga; en ny
Fruktdrycker.Föreningentillkommit,organisation

dagensbeskrivningamautredningenSammanfattningsvis att avmenar
resultatstyr-visaradministrationen,synnerhet attoch ibidragssystem,

låg.närvarandeförbidraget ärningen av

bidragssystemnuvarandeiEffektiviteten3.5.2

bl.a. iökaskallbidragetresultatstymingenframgårdirektivenAv att av
Hittintillsbidraget.stödsverksamheterdeeffektiviserasyfte avatt som

föralåg. Förresulatstyrningen attärkonstateratutredningen att re-har
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ökad resultatstyming vidaresonemanget det angelägetärom ävenatt
studera vad beskrivningarna administrationen och organisationemasav
verksamhet effektiviteten i dagenssäger bidragssystem.om

Ett effektivt bidragsutnyttjande kännetecknas såväl den bidrags-av
lämnande instansens förmåga administrera bidraget,att organisa-som
tionemas förmåga bedriva det frivilliga arbetet; detatt i organisa-är ute
tionerna och föreningarna resultaten skapas.som

Utredningen har tidigare definierat effektivt bidragsutnytljandeett som
rådande bidragsfördelning innebäratt bidragen går till deatt organisa-

tioner bäst bidrar till syftet med bidraget uppfylls.att När bidrags-som
fördelningen sådan kommer ocksåär organisationemas användning av
bidraget de resultat möjligaatt fåär bidraget.attgenerera utsom av
Härav förstås hur viktig länken mellan bidragsgivande instans och fri-
villigorganisationema Bidragsgivarenär. måste hålla informeradsig om
vad organisationerna och vilka resultatgör organisationemas verk-som
samhet upphov till. Utan kunskap verksamheten i organisatio-ger om

kan inte bidragsgivningen fungera effektivt i bemärkelsen denerna att
bidragen verkligen går tillstora de organisationer bäst bidrar till attsom

syftet med bidraget uppfylls.
Samverkan och förnyelse två centrala begreppär i resonemanget om

effektivt bidragsutnyttjande. I många fall det så de resultatär att som
bidraget bliratt den bidragsmottagandestörregenereras av ges om

organisationen samverkar med andra. Samverkan kan ske med andra
organisationer, kommuner och ibland företag. Ibland finns inbyggda
motsättningar samverkan inte aktuell.gör att kanär Det exempel-som
vis handla ideologiska motsättningar mellan olika organisationerom
och deras verka. Det kansätt ocksåatt så frivilligorganisa-attvara
tionen ifråga bedriver verksamhet högi grad ligger vid sidanen som av
samhällets insatser och arbetsmetoder och samverkan därför inteatt är
fruktbar mellan frivilligorganisationen och exempelvis kommun.en

Den bidragsfördelande instansen har för försöka förmåett attansvar
inblandade samverka, där detparter uppenbartatt är samordningatt en av
insatserna skulle genomslag, ochstörre på så hjälpa till åstad-sättge att
komma effektiv användning bidraget. Därutöver finns ingeten mer av
självändamål med fram samverkansformeratt intemana spontantsom
uppkommer.

I viss kanmån således den bidragsfördelande instansen tilluppmuntra
samverkan. Förutsättningarna for samverkan handlar lika mycket hurom
samverkansbenägenheten hos ñivilligorganisationema.ut Den över-ser
siktliga beskrivning utredningen organisationernagör litesom av ger
information vilka organisationer samverkar med andra ochiom som
vilken form. Vidare saknas uppgifter hur benägenheten till samverkanom
utvecklats tiden. Utredningen haröver inte till uppgift enskildaatt överse



lllbidragsgivningen...statligadenBeskrivning1998:38SOU av

sammanhang.olikafungerar idehurochverksamhetorganisationers
organisa-vissakonstaterameddärför attsignöjer attUtredningen av

Ettandramedsamverkan parter.verksamhet påsinbaserartionerna
kyrkanssvenskaochfrikyrkornaskoordinerarDKSNexempel är som

alkolhol-exempel ärarbete. Ettnarkotikapolitiska annatochalkohol-
iarbetsmarknadens parterdrivsnarkotikarådet gemensamtoch avsom

utredningenavstårmyndigheter. Därutöveransvarigamedsamverkan
enskildahossamverkansbenägenhetenkommenteraytterligarefrån att

organisationer.
bidragsfördelande instansemadehurbeskrivningarnaDäremot är av

samverkantillorganisationerna meruppmuntrahanterar attansvaret
utred-förfokusistårbidragshanteringenocksåfylliga. Det är som

påtill NLRbidragfördelarSamarbetsnämndenuppdrag. somningens
arbete.nykterhetsorganisationemasförsamordningförstårolika sätt

bi-siniSAMNparaply hardettatillbidragfördelaUtöver att
tillför uppmuntraaktivt attinte agerat samver-dragsfördelning nya

möjlighetengällerVad attorganisationer.med genomkansformer nya
begränsadvaritSAMNharorganisationerfå inbidragsfördelning nya

förordningen.av
Myn-samverkansorgan.nybildatrelativttillbidragfördelar ettSoS

ochobserverastödjandefrämst atthär upp-fungerardigheten genom
stöd-samverkansfonner. Därutöverförutvecklingpågåendemuntra en

Från inter-samarbetsorgan.någraandrapå ävensätt,myndigheten,jer
SoSkunskap attutredningenhar ävenunderlagolikaoch omvjuer

insatsergenomföraorganisationer attförsökeraktivt uppmuntraibland
sådanakonstaterattidigarehar attUtredningensamverkansformer.olikai

ocksådetorganisationerna, attvälmottagitsregelinitiativ menavsom
aktivtSoSuppvisar ettSammantagetexempel på merfinns motsatsen.

vadsamverkansformer änolikastödjaochför uppmuntraattansvar
framgårbidragsutnyttjande atteffektivtdiskussionenISAMN gör. om

åstad-församverkansfonnerolika attskapaangelägenvarit attSoS om
möjligt.bidragsutrnyttjandeeffektivtsåkomma somett

förekommersamverkan attbedömningen att menUtredningen gör
samverkans-bliskulleförmodligen störrebidragetieffektiviteten om

bedömningEnorganisationer.fleromfattadeochflerblev avformerna
bi-denbåde huromfattaböromfattningoch derassamverkansformerna

frågan.ifrivilligorganisationemaochdragsfördelande instansen agerar
hossamverkansbenägenhetenstudiegrundligochomfattandeEn avmer

omfattningenbildtydligareskulleorganisationerna avde olika avge en
bidragssystem.dagensisamverkansformerna

inslag i resonemangetviktigtformerolika annatFörnyelse i är ett
bådeföruttryckFömyelsen attbidragsutnyttjande. är etteffektivtom

ständigttillanvändsbidragenverksamheterdeochbidragsfördelningen
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Det med andra 0rdomprövas. inte säkertär bidragfördelningatt samma
varje år leder till bidraget kommer till bästa användning.att En samlad
bedömning fömyelsekraften måste innefatta både de bidragslämnandeav
instansemas och frivilligorganisationernas ageranden.

Diskussionen kring förnyelse innefattar bl.a. organisationeratt nya
tillkommer bidragsmottagaren, bidragsbeloppen tillattsom som ges or-
ganisationerna ändras åren,över arbeta medsätt olika sak-att attnya
frågor utvecklas, arbetsområden tillkommeratt och och flerattnya nya

samverka etableras. fömyelsensätt I kanatt också ligga förändringar av
medlemsantal, omfattningen organisationemasatt insatser förändrasav

Utredningen vill också framhålla förnyelse beskrivet slag inteattosv. av
självändamål; väl fungerandeär verksamheterett bedrivs "gamlasom av

organisationer" med inarbetade metoder givetvis lika effektivaiär att
åstadkomma bra resultat i sin bidragsanvändning "fömyelse-som
bringande" organisationer.

I generella kan fornyelseinslagentermer sägas från organisa-att
tionslivet bland, i sammanhanget,är större områden och organisa-nya
tioner. Nya områden barn och deras familjerär utsatta våldsamt mot
kvinnor. Inom dessa områden har flera organisationer tillkommit på se-

år, antalet lokalföreningar ökar utbrytningar och nybild-samt attnare
ningar sker.

Generellt det också så många s.k. traditionellaär folkrörelseratt idag
medlemmar. Detta gäller nykterhetsrörelsentappar och länlcrörelsen. Det

de nytillkomnaär organisationerna idag.växer Dessa organi-mestsom
sationer har såväl tilltagande nyrekryteringar förmåga be-attsom en
hålla tidigare rekryterade medlemmar. flestaDe dessa nytillkomnaav
organisationer ändå jämförelsevis småär till medlemsantalet.sett

delEn förklaringen till denna utveckling utredningen i attav ser orga-
nisationer gamla å sidan har hittatär de arbetsformersom ena som pas-

de kan å andra sidan löpa risk fömyelsen heltatt stagnerasar, men om
uteblir. förhållandevisDe organisationerna, bildade under 1900-taletsnya

hälft, söker högi grad fortfarande formsin och tenderar därförsenare
förändringsbenägna.att I sammanhanget det viktigtärvara mer att

komma ihåg förnyelse i sig inte något självändamål.att är En önskvärd
förnyelse kan mycket väl handla bättre måluppfyllelse och där-om en
med förstärkning befintliga verksamheter. Utifrån kommande krav påav
ständig förändring kan i vissa situationer hot bra befintligaett motvara
verksamheter.

Beskrivningama organisationemas verksamhet övergripandeärav av
karaktär. För ändå kunna skönja vilka organisationeratt förnyas ochsom

idag har utredningen kompletteratväxer beskrivningama på denna punkt
Utvidgningen gjord medelst intervjuer ochär samtal med representanter
för friviligorganisationema och olika bidragslämnande organ.
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utvecklas och expanderar idag återfinnsOrganisationer inom tresom
olika kategorier. Föreningar arbetar med avgränsade målgrupper:som
ROKS, SIMON och Convictus, exempelvis. kategoriSCI, En ärannan

etablerade med tydlig verksamhetsnisch:organisationer BRIS,större
Hassela Solidaritet, Riks-alna och flera ungdomsorganisationemaav
finns bland exemplen. Karaktäristiskt för denna de litenharär attgrupp

form anställda och rikskansli."överbyggnad" i Organisationerna inomav
mycket medlemsstyrda högdenna kategori på verksamheter somisatsar

arbete.grad bygger på frivilligt socialt Den tredje kategorin utgörs av
"branschorganisationen stabila och verksamheterärsomen grupp vars

hög kan betecknas nätverk för vårdverksamheter ochi grad som
denna katogori och Svenskayrkesfolk. Exempel inom RFF, FRär:

Narkomanvårdsförbundet.
bidragsfördelande instansemas arbete med förnyelse och för-De

bidragsfördelning tilländring syftar till åstadkomma leder ettatt en som
effektivt bidragsutnyttjande hos organisationerna. Organisationer som

syftetanvänder bidragen på så med bidraget kan uppnås bör isätt att
bidragsfördelningen tilldelas de beloppen. Med sannolikhetstörre stor

bidragsfördelningeninnebär sådan ompövning enskildaatt orga-en av
nisationers bidragsbelopp åren varierar.över

förordning har begränsat nämndensKonstruktionen på SAMN möj-:s
ligheter söka bidraget. Bidrags-organisationeratt uppmuntra attnya av
fördelningen de förordningen uppräknade har sketttill i organisationerna
slentrianmässigt, utredningen. Förordningens konstruktion samtmenar

bidragshantering har inneburit varken några organisa-SAMN att:s nya
tillkommit bidragsmottagare eller de enskildationer organisa-attsom

bidragsbelopp ändrats. kombination kan mycket väl hationemas Denna
förnyelse.motverkat förändring och

gäller agerande för förnyelse beskrivningenVad SoS vittnar av orga-
frivilligorganisationemanisationerna bäst detta. får bidragHosom som

från finns fömyelsekraft uppmärksammats och till-SoS tagitssomen
i den bidragsfördelning myndigheten gjort. enskildaDevara som orga-

nisationemas bidragsbelopp varierar åren, organisationer till-över nya
kommer ochbidragsmottagare samverkansfonner bidragmottarsom nya
från fömyelseinslagSoS. viktigt SoS själv står för initiativetEtt ärsom
till påbörja resultatorientering bidraget.att en av

Utifrån här förda diskussionen betydelsen förnyelseden ochom av
effektivtetensamverkan för i bidrag utredningen det ändåett attmenar

går hurvida bidragsutnyttjandet nuvarande bidragssys-inte iavgöraatt
effektivt eller Eftersom bidraget saknar formulerat målinte.ärtem ett

finns utgångspunkt för och värdera deingen given resultatmätaatt som
frivilligorganisationema åstadkommit med hjälp bidraget. exis-Detav

för närvarande ingen tydlig bild vad samhället vill åstadkommaterar av
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utredningendet aktuella statsbidraget. Följaktligen kanlämnaattgenom
från frivilligorganisationema de bidragsläm-värdera ochinte insatserna

strikt effektivitetssynpunkt.nande instansema ur
kan förekomsten förnyelse och samverkanviDäremot ärattana av

finns föromfattning det kvar ytterligareså liten att utrymme attav en
innebäreffektivisera bidragsutnyttjandet. den resulatstymingenI gängse

verksamheter fördelningenarbetet med följa och utvärdera attatt upp
de offentliga medlen ständigt under Omprövningenomprövning.sättsav

kontrollera de offentliga medlensjälva verktyget för kunnaär attatt an-
dvs. andet effektivt.vänds på effektivt resursutnyttjsätt, ärett att

råderiuppfattningen det bidragsutnyttjandeUtredningen är att somav
sammanfaller med det bidragsutnyttjandedagens bidragssystem inte som
tydligare och omfattandeskulle ha fallet omprövningvarit om en mer av

bidragsfördelningen.bidragsutnyttjandet hade föregått rutinmässigaDen
bidragsfördelning Samarbetsnämnden uppvisar kan knappast sam-som
manfalla skulle ha gällt aktiv omprövning skett.med den Densom om en

föregått fördelningsbeslut där-SoS:s kanaktiva omprövningmer som
sannolikhet ligga den fördelning skulle hamed närastörreemot som

föregått bidragsfördelningen.gällt riktig omprövningom en

konstaterar utredningen resultatstyrningenSammanfattningsvis att av
sannolikhet finns förbidraget det medlågär stor utrymme attsamt att

effektivisera bidragssystem.dagens
bidraget möjlighetenMed ökad resultatstyrning öppnas attaven

effektivisera och troligen arbetet de verksam-administrationen iäven
kan då enhetligheter bidraget stödjer. Administrationen göras mersom

informationenoch från formulerat mål för bidraget. Vidare kanutgå ett
finnsresultaten organisationerna skapar, det idagmen somom som

bristfällig breddas och relevant. kapitelinformation I 4görasom, mer
för ökavad konkret behövergår utredningen igenom göras attmersom

organisationsbidragen till frivilligorganisationerresultatstyrningen av
alkohol och narkotika, barnverksamma inom områdena utsatta samt

våld kvinnor.mot
organisationsstöden det uppskattadeaktuella 30 %De utgör ca av

får för området.statliga stödet organisationerna sina insatser inom
Övrigt Utifrånstöd olika projektmedel. beskrivningenstatligt utgörs av

förefaller projketbidragen resultat-bidragshanteringFHI:sav vara mer
aktuella organisationsstöden. Utredningen med-orienterade de här ärän

ofta föreligger tydlighet syftet med olikadet iveten att en annanom
förutsättningar för resultatstyrning sådanaprojektstöd och andraatt av

bidrag därför föreligger. lângsiktighet karaktäriserar organi-Den som
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projektstöden, detskillnad frånspecifikt, tillsationsstöden gör än mer
förresultatstyminglagom nivåförsöka hittanödvändigt att aven

och slentrianmässigstagnationorganisationsbidrag. Ennuvarande
menligt frivillig-inverka påbidraget kanadministration ävenav

verksamhet.organisationemas
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Probleminventering4

hur fungerarInledningsvis allmän orientering resultatstymingenomges en
dels allmänt plan ochidag. Därefter probleminventering, pågörs etten

dels utifrån specifika bidrag utredningen harde över.att sesom

Resultatstyrning1

arbetet med utvecklalämnas lägesrapportI avsnitt 4.1 att re-en om var
statliga bidrag befinner sig idag. Inledningsvissultatstymingen ges enav

och därefter ingående bild hur långtallmän introduktion avges en mer
utveckla resultatstymingen föreningsbidragen kommit.arbetet med att av

Introduktion1 l
.

förhar under lopp föremåloffentliga medlen i Sverige årens varitDe
tioårsperioden har det kallasolika Under den senastestyrsystem. som

införts. har hela tiden vidareut-mâl- och resultatstyming Styrsystemet
utifrån erfarenheter vunnitsvecklats, både styrsystemetom somsom

omvärl-utifrån ekonomiska utvecklingen i Sverige ochsådant, och den
möda, andraden. Periodvis har vissa inslag i myckenägnatsstyrsystemet

den bud-inslag ned och ibland har kanske helheten ihar prioriterats nya
beteckningenglömts bort. Idag går underStyrsystemetgetprocessen re-

sultatstyrning.
Under föregående år bedrevs intensivt arbete inom regerings-ett

för harkansliet för vidareutveckla resultatstymingen. Centralt arbetetatt
resultatinformation arbetet medtydliggöra olika nivåer ivarit stats-att av
mellan myndigheter och harbudgeten, dvs. återrapporteringen regering

detaljeringsnivå mellankaraktär och återrapporteringenänen annan
och riksdagen. effektmål har införts ochregeringen Begreppet är väg-

information skall tillledande för vilken regeringen återrapporterasom
ocksåförskjutning för resultatstymingen harriksdagen. En ansvaretav

för formulera mål ochskett. harTidigare år att taett stort t.ex.ansvar
myndigheterna. ligger huvudansvaretfram resultatrnått legat på Numer
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för hur resulatstymingen myndighet eller område hosett utenav ser
departementen.

arbete med vidareutvecklagångna årets resultatstyrningen harDet att
tillämpats budgetproposition regleringsbrev.i årets och Arbetet finns for-
maliserat budgetcirkulär och handledningeni 1997:9 i för reglerings-
breven för handledningen också för förstaår 1998. I ingår gången re-
kommendationer för hur bidrag kan resultatstyras; bestämtnärmare
lämnas förvissa rekommendationer resultatstyming föreningsbidrag.av

offentligaResultatstyming medel går till olika bidrags- ochav som
transfereringssystem kan dagslägeti relativt outvecklad, isägas vara
synnerhet jämförelse med resultatstyrningen myndigheterna ochi av

förvaltningsanslag. frånmyndigheternas s.k. På år har dock bådesenare
riksdag och regering påpekats resultatstyrningen skall omfattaatt

totala verksamhet, dvs. s.k. sakanslag, transfere-övrigaävenstatens
ringar, bolag och stiftelser. Egentligen det lite märkligt densigter att
statliga konsumtionen uppmärksamhet det statliga bidrags-rönt änmer
och transfereringssystemet i arbetet med resultatstyra de offentligaatt
medlen; transfereringssystemenbidrags- och hälftenutgör änmer av
statsbudgetens totala utgifter.

dock inte sak resultatstyra myndigheterDet är att attsamma som re-
sultatstyra statliga bidrag. viktig skillnad de offentligaEn med-är näratt
len används myndigheter, handlar det i grunden verksamhetav om en

bedrivs offentlig regi med offentliga medel, dvs. dei iattsom sam-
offentligmanhangen det fråga konsumtion. det gäller deNärär stat-om

liga bidragen till, i det här fallet, frivilligorganisationer handlar det om
verksamhet bedrivs frivilligorganisationemasi regi med bl.a.en som

statliga för dessa ändamål har valtmedel; lämna statligastaten att
bidrag.

verksamhet inte bedrivs i kan kontrollerasEn regi intestatenssom av
statliga Verksamhet.på statlig Frivilligorga-sättsamma enorgan som
nisationema ligger utanför den statliga sektorn och har delvis andra ut-
gångspunkter för verksamhet. På så fungerar frivilligorganisa-sin sätt
tionerna och deras verksamhet både förstärkning och komplementsom
till de finns offentligverksamheter i regi. Bidragen till frivilligorga-som

därförnisationerna samhället värde frivillig-iatt ett stort attges ser
organisationernas verksamhet finns, utvecklas och kan fortlöpa.

Vidare det också så styrinstrument harinteär gängseatt samma ver-
kan utanför den statliga sektorn; den statlige bidragsgivaren kan inte

5 förståsUndantag de verksamheter där eller kommun lägger självautgör stat ut
genomförandet uppgifter andra offentliga skall skötas i formDettaänav organ.

avtal vilka för vilka delari avtalet. handlar detHärav anges vem som ansvarar av
dock inte bidrag upphandling eller tjänst.utan omom av en vara
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valtdetaljerade information från instanskräva staten atten somsamma
statliga bidragen lämnar den statligatill. faktum delämna bidrag Det att

praktiken möjligheten kontrollera verksamhetensektorn innebär i attatt
begränsas.

bidragsgivaren ställa krav förhållande tillkan den statlige iDäremot
till frivilligorganisation. kanvarade bidrag lämnas Kravensom en gene-

föreningen demokratiskt uppbyggd och harrella kriterier ärattsom
kan också utformade vissfastställda stadgar såKraven attm.m. vara

föreliggerredovisningsskyldighet, angående bidragets användning m.m.,
bidraget. På så kan fåför komma ifråga sättmottagare statenatt som av

angående bidraget, och vilkenden nödvändiga återrapporteringen nytta
det samhället.igenererar

Resultatstyming bidrag till4.1.2 av

fhvilligorganisationer

"Resultatstyming Föreningsbidrag"den tidigare nämndaI rapporten av
kraven för föreningsbidrag kan utfor-beskrivs konkret hur bl.a. ettmer

skall kunna till den statliga budgetproces-för bidragenatt anpassasmas
skall kunna resultatstyras.och för bidragenattsen

mall med olika nivåer resultatstyming.redovisasI trerapporten aven
verksamhetsbidrag och projekt-organisationsbidrag,nivåernaDe är:tre

före-gjord utifrån syftet med lämna visstbidrag. Uppdelningen är att ett
syftet med bidragetorganisationsbidragen gällerningsbidrag. För äratt

syftet stödjaverksamhetsbidragenstödja organisationen. För är attatt en
syftet stödjaverksamhet och för projektbidragenföreningsdriven är att en

verksamhet. Grupperingen vägledandetidsbegränsad, föreningsdriven är
ifråga mål, uppföljningför vad skall gälla för bidraget styrning,omsom

och utvärdering.
för organisationsbidragen bör finnas s.k. bi-I sägs att ettrapporten

Med detta det tydligt skall framgådragsmål effektkaraktär. attmenasav
finns för bidragsanslaget. Vidare skall bi-vilket överordnat mål som

framgår bidragsanslagetdragsmålet uttryckt så det vilken rollattvara
utgiftsområdena. statsbudgetenförväntas fylla något de s.kinom ärav

vilkenuppdelad utgiftsområden. kanaliserar ochi 27 Dessa styr typ av
skall återrapportera till riksdagen.resultatinfonnation regeringensom

organisationEftersom organisationsbidragen avsedda stödja vissär att en
fyllaskommer bidragsmålet inte kunnaeller organisationer attgrupper av

stödja ellermed mycket "målet organisationen"så än äratt attannat
"syftet täcka kostnader för den centrala verksamhetenär att

kontrollorganisationsbidragen återrapporteringenFör är mer en av
ifrågatill kraven finns för kommabidragsmottagaren levt attatt upp som
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bidragsmottagare bidragen verkligen kommit organisatio-samt attsom
till godo. den löpande uppföljningenFör i rapporten attnen anges en

ekonomisk redovisning styrkt organisationens bör lämnasrevisor in.av
Om den bidragslämnande instansen skulle sig behöva komplet-anse

för fastställa bidragsbeloppen,terande information, kan exempelvisatt
begäras uppgifter bidragets andel omslutningin organisationensom av
och fall det också följai vissa kan intresse medlemsantaletsattvara av
utveckling.

bidragsanslaget helhet bör med tids-Utvärderingar vissagörasav som
synnerhet den löpande uppföljningen innehållerintervall i intesom

särskilt mycket resultatinfonnation. Utvärderingen kan ske angivetmot
förbidragsmål, vilket regel organisationsbidragen endast blirsom en

kontroll de avsedda organisationerna nåtts bidraget. Utvär-av om av
deringama kan därför också vidgas till omfatta andra fråge-ävenatt
ställningar aktualiseras. Utvärderingama organisationsbidragensom av

frånbör utföras på initiativ regeringen finansieras bidrags-översamt
anslaget.

Sammanfattningsvis organisationsbidragi inne-sägs rapporten att ett
bär bidraget blir mycket låg och det egentli-resultatstymingenatt attav

bidraghandlar med statliga stödja viss organisationatt utangen enom
Rekommendationen,krav på någon motprestation. lämnas irappor-som

Föreningbidrag","Resultatstyming blir därför organisations-ten attav
bidragen förekomma och undantagsvis;endast bör i olika över-sparsamt

för nystartade med få medlemmar kangångsskeden eller organisationer
det stödja under begränsadbra organisation tid.sättett attvara en

föreslås skall finnasverksamhetsbidragen i detFör rapporten att ett
eller flera Verksamhetsmål. Målformuleringama skallbidragsmål och ett

uttrycka det verksamheten ñivilligorganisationen bedriveräratt somsom
kopplasstår i fokus. Till verksamhetsbidragen också inteansatsen att

bara till vilken verksamhet bedrivs också till vilka resultatutanse som
bidragsstödda verksamheten. förden verk-Ansatsensom genereras av

samhetsbidragen ligger väl i linje med den resultatstymingen.gängse
verksamhetsmålexempel på bidragsmål och har utred-För ettatt ge

ningen valt exemplifiera med bidrag från verksamhets-ettatt annat
område det kommittén har utreda. Diskussionen tänkbaraän attsom om
mâlfonnuleringar för C2-anslaget förs istället kapitel där utredning-i 5

utifrånredovisar överväganden och förslag. Vårt exempel konstruerasen
statsbidraget kvinnoorganisationema. tydlighetens skull skalltill För
framhållas med bidragsgivandeexemplet inte sig denstämtsatt av vare

aktuella kvinnoorganisationema. exemplet villinstansen eller de Med
Verksamhetsmål och bidragsmål för-utredningen visa på hur står i

uppföljnings- ochhållande till varandra och vilken betydelse de har i
utvärderingssammanhang.
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främjabidragsmål skulle kunna gälla "måletSomExempel: är att
Verksamhetsmåloch tänkbartmellan kvinnor män." Ettjämställdhet

fackför-utveckla samarbetet med olika"måletskulle kunna är attvara
arbetsgivarorganisati0ner".bund och

för tidsperioderde kan gälla längrebör utformas såBidragsmålen att
finnes lämpligt.ändras år såverksamhetsmålen kan varjemedan om

detaljvad bidragen används inte itillMålen ämnadeär att styra men
för bidragsmålet till kvinnoorganisa-formuleratshur. Exemplet som

jämställdhetenuttalad vilja ökasamhället harinnebärtionema attatt en
roll.arbete har också kvinnoorganisationemalandet och i dettai en
frånverksamhetsmålet innehåller viljeinriktningFormuleringen enav

sikt skall kunna uppnås;bidragsmålet påbidragsgivaren hur genomom
fackför-frivilligorganisationer,här aktuellasamarbete mellanutökat

bidragsgivaren möjligbund och arbetsgivarorganisationer väg attser en
jämställdhetsarbetet.utvecklingenkunna påverka av

lämnar helt till kvinno-utsträckningvissMålen i öppetstyr men
två samarbets-skall bedrivas. Målen pekararbetethurorganisationen ut

hög grad kvinnoorganisationemastyrande i såinteär attparter men
områden.och andrasamarbeta med andra inomförhindras att

skall både föl-bidraget betalatsResultaten utattgenererats avsom
handlarårliga uppföljningenutvärderas.jas och Den attom ge enupp

förhållandeverksamheten utvecklar sig ibidragsstöddabild hur denav
vilkaexemplet skulle det kunnaverksamhetsmålen.till I attvara ange

kontakt etablerats medarbetsgivarorganisationerochfackförbund som en
jämställdhets-påkontakterna givit ivad denågotsamt synennyaom

arbetet.
innehålla diskussionuppföljningen ocksåskalltredje årVart en om

verksamhetsmålen; här skulle det kunnamåluppfyllelsen göras ge-av
kontak-värderade desjälvakvinnoorganisationemaatt om nyanom

såoch för jämställdhetsarbetet. Omökad utveckling iinneburit ärterna
verksamhets-redan år förändraanledningfallet finns ingen nästaatt

Å tillfört någotde kontakterna intemålet. andra sidan, mer-om nya
tillsammans diskuteraoch bidragsmottagarevärde bör bidragsgivare

verksamhetsmålet skall lyda.hur det förändrade
Föreningsbidrag" föreslås"Resultatstyming ävenI attrapporten av

med medelmellanrum bör utvärderasmed jämnaverksamhetsbidragen
fördelkan medbidragsanslaget. Utvärderingenfrån göras gentemot

återkom-det kunna innebära vissaexemplet skullebidragsmålet. För att
till hemma-lön förhållandekvinnors imande frågor mäns,t.ex.om

utbild-och inriktning påbarn, utbildningsnivåmed småvarande pappor
sådan fördjupadmed femårsintervall.undersöktes Enningen stu-osv.

betydelsen kvinnoorganisationemasförsöka indie skulle också ringa av
företasutvärdering kan ocksåjämdställdhetsfrågan. Enarbete i
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Verksamhetsmål helt frågeställ-gentemot ävenett motmen en annan
ning olika skäl aktualiseras.som av

Utredningen inte i detta avsnitt diskutera tänkbaraatt närmareavser
målfonnuleringar för C2-anslaget, låter alltså detta anstå tillutan över-
vägande- och forslagsdelen. ändåFör koppling till utredning-göraatt en

område lämnas tänkbara exempel på målformuleringar för vårt bi-ens
drag. Exemplen lämnas dock för närvarande ytterligare kommen-utan
tarer.

Som bidragsmål skulle kunna gälla "målet med bidraget är att ge
frivilligorganisationema möjlighet förstärka och kompletteraatt sam-
hällets berördainsatser inom delar det sociala området". Ett tänkbartav
Verksamhetsmål skulle kunna "målet med bidraget prioriteraär attvara
olika förstärkersatsningar den lokala och regionala mobiliseringensom
för motverka alkoholens skadeverkningar".att

För projektbidragen slutligen i Inrikesdepartementets rapportanges
det bör finnas mål för bidragsanslaget sådant, liksom speci-att ettsom

fikt mål för enskilt ekt. Uppföljningenvarje proj enskilda projekt börav
innehålla uppgivande övriga medfinansiärer och beskrivningav en av
projektets måluppfyllelse och eventuella andra effekter. För större pro-
jekt skall ekonomiskockså redovisning lämnas.en

Utvärderingen projektmedel handlar förstai hand utvärderaattav om
bidragsanslaget för frågorpå "är projektsatsningamaatt typensvar av

och de bra och bestående effekter eller bör projektsatsningamarätt iger
framtiden utfomining". Projektutvärderingar bidrags-ges en annan av
anslaget bör också regelbundet.göras

Genomgången, vad i rekommenderas ingå-rapportenav som vara
ende komponenter och faktorer för resultatstyrning organisations-av
bidrag, verksamhetsbidrag och projektbidrag, visar både verksam-att
hets- och projektbidragen mycket väl kan till den statligaanpassas
budgetprocessen och resultatstyrningen, samtidigt organisatio-som

beaktas. För organisationsbidragen innebär det docksärart attnemas
anpassningen till budgetprocess och resultatstyrning blir låg attmen
detta måste respekteras utifrån syftet med lämna organisations-att
bidrag.

4.2 Hinder och möjligheter resultatstyraatt

bidraget

Utredningen konstaterar avghuvudorsakerna till resultatstyr-att atten
ningen de aktuella bidragen låg, ingen på allvar tagit itu medär är attav
uppgiften resultatstyra bidragen. Utredningen denna uppgiftatt attanser
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bidragslämnandeSocialdepartementet och de instan-borde tillsetts av
SoS och SAMN.serna,

till resultat-konstaterar initiativutredningenSamtidigt att attsom
alldeles uppenbartsaknas det ocksåaktuella bidragetdet är attstyra

område huvudbidrag outvecklatstatligaresultatstyrning överär ettav
huvudansvaret för hur resultatstyrningensamband medI utatttaget. ser

departementen, utredningen detförskjutits tillolika områdenför sernu
resultatstyrningen bidrag, iutvecklingnaturlig ävenatt avsom en

ansvarsområde.ligga departementenshudvudsak, kommer inomatt
de statligafrån hur resultatstyrningengenerell erfarenhetEn av myn-

förkrävs budgetcyklerdet någrautvecklats årendigheterna äröver att
resultatinfor-Både de ställer krav påskall fungera.styrsystemetatt som

budgetperioder på sig förbehöver någralämnar denmation och de som
utvecklahandlar i hög gradför Dethitta formen attstyrsystemet.att om

resultatstyrningen.verksamhetsanpassning aven
statliga bidrag, iförekommanderesultatstyrning ochVad beträffar av

inledningsvisföreningsbidrag, handlar detfall specifikt sättaattett omav
formerna finns redan i och medutvecklingsarbete. Deigång attyttreett

praktiken,någotinte Iresultatstyrning är nytt.styrsystem menarsom
resul-verksamhetsanpassningdet hittautredningen, handlar att en avom

bidragsgivande och bidragsmot-fungerar for bådetatstyrningen som
ochutvecklingsarbete har tagits idettaförsta itagande Ett stegparter.

Utveck-Inrikesdepartementetspekas imed den rapport.utansats som
utred-håll regeringskansliet ochflera inomlingsarbetet går vidarenu
liggertillhör de departementSocialdepartementetningen att sommenar

arbete.väl framme dettai

för resultatstyrningRekommendationer4.2.1 av

föreningsbidrag

föreningsbidragen,öka resultatstyrningenmandatUtredningens är att av
bidragsutnyttjande organisations-effektivtåstadkommadvs. ettatt av

alko-verkar områdenainombidragen till frivilligorganisationerna som
bety-och våld kvinnor. Utredningenbarnhol/ narkotika, motutsatta ser

bidrag förutsätt-resultatstyrningen statligafördelar idande att av ges
offentligaför resultatstyrningen övrigagällersnarlika deningar avsom

resultat-beaktas föreligger dock iskillnader börmedel. Vissa attsom
Inrikes-statliga bidrag.verksamhet och resultatstyra Istatlig attstyra

hur för resultatstyraredovisasdepartementets attansatsrapport en
kanföreningsbidrag ut.se

framgår de organisations-avsnitt 4.1genomgången iAv att rena
ochbidragetökad resultatorienteringbidragen bidrar tillinte aven
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frivilligorganisationerdärför bör användas till verksamma inominte
alkohol/narkotika, barn våldområdena kvinnor. Detutsatta samt mot

resultatstyming projektbidrag appellerar hellerinte påsägssom om av
de aktuella bidragen. Bidragets funktion också framgent fungeraår att

fortlöpande stöd for organisationerna med den skillnadenettsom men
det fortlöpande stödet skall resultatstyras i ökad omfattning.att

det ligger till hands för ökaUtredningen närmastatt attanser som
bidragen till här aktuella detresultatstymingen organisationer ärav som

Föreningsbidrag" och i Regeringskansliets hand-i "Resultatstyming av
ledning fram för verksamhetsbidragen. utdrag handledningenlyfts Ett ur

de viktiga komponenterna för resultatstymingsammanfattar vilka ettav
verksamhetsbidrag år:

mål för bidragsanslaget-
Verksamhetsmål-
ekonomisk redovisning-

omslutningenbidragets andel den totalaav-
ett/flera kvantifierbara resultatrnått något väsentligtsägersom om-
verksamheten

anknyter kvantitativaett/flera kvalitativa mått till valt/valdasom-
mått

måluppfyl-förenklad verksamhetsberättelse enbart diskuterarsom-
lelsen Verksamhetsmålav

Vidare och handledningen komponenternaisägs rapporten att samman-
underlag för löpande uppföljning den bidragsstödda verk-tagna ger av

Ävensamheten vid utvärderingar kan informationeni organisationema.
användas, behöver då antagligen kompletteras med ytterligaremen
information hur den aktuella frågeställningenberoende på ut.ser

för bidragsanslaget följaktligenProbleminventeringen C2 bör göras
de rekommendationer lämnas i ochangivengentemot rapportsom ovan

handledning.

bidragssystem förhållande4.2.2 Nuvarande i till
rekommendationerna

den nuvarande bidragshanteringenEn genomgång visar mångaattav av
de grundläggande komponenterna för resultatstyra förenings-att ett
bidrag saknas.

saknas helt för bidragsanslaget förAngivelse mål sådant;somav
delar målgrupperbidraget framgår vilka organisationerna skall haav
och vilka områden organisationerna skall arbeta inom. Exempelvis an-
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tydligt för organisationerna får bidrag från SoS vilka målgrup-ges som
organisationernaFör bidrag från SAMN framgårär. mottarperna som

de skall nykterhetsorganisationer och verka inom detta område.att vara
Dessa angivelser och fortydliganden dock inga målformuleringarär som
talar varför bidragen och vad samhället önskar åstadkomma medom ges
bidraget fungerar preciserade regler för vilka kan kommautan som som
ifråga för bidraget.

Alla fårorganisationer bidrag från bidragsanslaget skall lämnasom
ekonomiska redovisningar det finns inget krav på bidragetsattmen an-
del omslutningorganisationens skall redovisas. diskussionenIav om
uppnådda resultat, har det betydelsegivetvis organisationen ifrågaom
enkom har de aktuella bidragsmedlen uppnå sina resultat med, elleratt

det också finns andra medel organisationen kan disponera i sinom som
verksamhet.

Resultatrnått i kvantitativa också kompletteras medtermer som en
kvalitativ aspekt finns föri någon mån de organisationer får bidragsom
från SoS. Bidragsmottagande organisationer skall redovisa resultaten av
den Verksamheten. Kraven ställs på resultatinforrnation sak-egna som

dock naturlig koppling mellan uppnådda kvantitativa resultat ochnar en
deras kvalitet. de bidragsmottagandeIngen organisationerna krävs påav
någon förenklad verksamhetsberättelse beskriver måluppfyllelsensom

verksamhetsmålen, eftersom inga sådana finnsmål formulerade.av
Sammanfattningsvis konstaterar utredningen förutsättningarna föratt
resultatstyra bidragsanslaget mycket små; endast komponent,äratt en

ekonomisk redovisning, finns representerad genomgående och uttryckt
Övrigakrav för bidrag skall beviljas till organisationerna. kom-attsom

för verksamhetsbidrag saknas. Att resultatstyra bidragsan-ponenter ett
slag med denna konstruktion får antingen betraktas ogörligt ellersom

resultatstyrningen blir otydlig och godtycklig.attsom
hälften bidragsanslaget fungerarNära organisations-ett rentav som

bidragsanslagetstöd. Resterande del fungerar organisations-ettav som
stöd med inslagvissa verksamhetsbidrag. administ-Det SoSärav som

denna sistnämnda del. hanteringenI SoS:s bidraget märks attrerar av
där fördelningsbeslutenigång i försöker beakta vilkaären process man

resultat åstadkommitorganisationerna det gångna året och vad de pla-
följandeuppnå år. Här på resul-närmast äratt väg motnerar man en mer

tatorienterad bidraget.styrning av
Utredningen konstaterar den måni resultatorientering på gång,att ären

för delar bidraget, den fortfarande oklar. detI nuvarande bidrags-ärav
lämnas helt till den instans administrerar bidragetöppetsystemet som

själv bestämma bidragshanteringen och vad skall betraktasatt över som
goda resultat. har fått till följd,Detta i det nuvarande bidrags-som

låtit bli utvecklaSAMN administrationen bidragetsystemet, att att av
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avbidra-delardemed resultatorienteraarbetemedan påbörjatSoS attett
administrerar.myndighetenget som

sak-dethär för,utredningendet är attCentralt för resonemang som
kan värderasresultatenför bidragetmålforrnuleringar mot oav-somnas

innebär ocksåmålAvsaknadenbidraget.administrerarsett avsomvem
utvärderingstillfállena.vidutgångspunkterallmängiltigadet saknasatt

kontrollera huru-gångeruppgift många sättUtvärderingamas ett attär
bi-fråganbesvarakan vi intedagslägeteffektivt. Ivida bidraget är om

effektivt.dragsanslaget är

ytterligareutvecklasVad behöver4.2.3

tillsebidragenresultatstyramed ärpåbörja attEtt attsätt att processen
avsnitt 4.2.1iutredningen gått igenom ettkomponenternaatt som

Utred-bidragsadministrationen.och ingår imedfinnseller sättannat
bl.a.Socialdepartementet,frånmåsteningen startaatt processenmenar

involveraocksåtidigt stadiumoch påmål,formuleravad gäller ettatt
frivilligorganisationer. Iberörda övervä-instansbidragsansvarig samt

olikahur dein påutredningenförslagsdelen går närmaregande- och
frivilligorganisationertillför bidragenutformaskankomponenterna

våldochbarnalkohol/narkotika,områdena motverksamma inom utsatta
kvinnor.

åstad-bidragetresultatstymingenöka ärmed attAmbitionen att av
Beskriv-effektivt.bidragetinnebär ärkomma bidragssystem attett som

bidragsadmi-såväl effektivkräverdettavisarkapitel 3ningarna i att
frivilligorganisationer-bidragsutnyttj andeeffektivtnistration ett avsom

fakto-ellernågra komponentermed skapaalltså interäckerDet attna.
förbetydelse,dessaspå bidraget. Förutomdessaappliceraoch attrer
hurbetydelsenframhållautredningenvillbidragetresultatstyming avav

viktenfungerar,bidragsutnyttjandetoch attadministrationen samt av
resultatstymingen.inslag iviktigasamverkan fårförnyelse och vara

huravgörande förbidragsadministrationen ärUtredningen attmenar
bidragshanteringeffektivutvecklas.kan Enbidragetresultatstymingen av

lämnalägger sig vinnbidragsfördelande attinnebär den partenatt om
ochuppnåskickligast iorganisationertill de attbelopp ärstörst som

uppnåskickliga iOrganisationerresultat.olika är attåstadkomma som
metod förframhar tagitorganisation attexempelvisresultat, ensomen

och visatalkoholskall konsumeraintetonåringararbeta med att som
effektiv bi-bemärkelsedennagenomslagskraft, iha utgörsig stor en

dragsanvändare.
resultatstyrdaförinslagkaraktäristiskaförnyelseochFörändring är

fiivilligorganisa-berördatill härbidragenoch bidrag. Förverksamheter
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tioner kan det handla hela bidragsanslaget förändras, belop-att attom
till enskilda organisationer förändras åren, vissa organisatio-över attpen
tillkommer bidragsmottagare, vissa "gamla organisationer"attner som

upphör bidragsmottagare, organisationen erhåller sitt bidragatt attvara
på delvis andra grunder de gällde tio år tidigare,än sättatt attsom nya
arbeta med sakfrågor uppstår Fömyelseinslagen aktua-samma m.m. som
liseras beror i hög grad hur samhällsutvecklingenpå inom det sociala
området och vilka initiativ frivilligorganisationernaut tar.ser som

Det den bidragsfördelande instansen för detär på-attsom ansvarar
gående förändrings- och fömyelsearbetet, så relevant,när är tas om
hand och fångas i bidragsgivningen. Fördelningsbesluten bör också iupp
hög grad bygga på de uppföljningar och utvärderingar bi-görssom av
draget. Beredskapen fånga relevant förnyelse- och föränd-att ettupp
ringsmönster blir del den bidragsgivande instansens arbete med atten av
ständigt sina fordelningsbeslut. Avsaknad dennaompröva typav av om-
prövning innebär bidragen inte nödvändigtvis går till de organisa-att
tioner bäst bidrar till uppfylla Verksamhetsmål och bidragsmål,attsom
dvs. det då finns för ytterligare effektivisera bidraget.att utrymme att

Kraven på bidragslämnaren mångfacetterade. Kunskapenär om orga-
nisationerna finnas.måste praktiken räckerI det barainte med att orga-
nisationerna skickar in årsredovisning kontakter under hand be-utanen
hövs också mellan bidragsgivare och bidragsmottagare. givetvisDet är
viktigt kontakterna mellan bidragsgivare och bidragsmottagareatt är
goda för "verk1ighetsbilden" organisationen och dess verksamhetatt av
också skall med faktiska förhållandenöverensstämma

Därutöver krävs också bidragsgivaren har förmågan bedömaatt att
värdet organisationens insatser. sådan bedömningEn bör dels foku-av

på vad organisationen gjort under det gångna året, dels på vadseras
organisationen planerar de följande åren. Bedömning-göra närmastatt

måste också beakta utvecklingen inom det aktuella området och vaden
organisationen ifråga kan tillföra i det sammanhanget. Det balans-är en
gång för bidragsgivaren bygga goda relationer med organisa-att upp
tionerna, vårda etablerade relationer och samtidigt i bidragsgivning-att

kunna bedöma och hur bidrag skall till denpröva storten som ges en-
skilda organisationen.

Beskrivningarna administrationen i nuvarande visarsystem attav en
oberoende myndighet bäst lämpad bemästra den mångfacetteradeär att
rollen bidragsadministratör. liggerDet i sakens detnatur attsom upp-
står svårigheter organisationerna skall värdera "sina vilketnär egna", är
fallet med SAMN situation. förlängningenI finns då också risk att:s en

organisationer förblir densamma och bidragsfördelningenattgruppen av
slentrianmässiga former; ingen organisation vill påstå den åstad-antar att

kommer bättre resultat någon organisation och därför skallän annan
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problematik, dvs.snarlik attExempel påbidragsbelopp.andratilldelas en
områdeidrottensinomfinnsutvidgas,sällanorganisationergruppen av

egna".till "sinabidragfördelarRiksidrottsförbundetdär
åstadkomma ettdiskussioneninslag i attviktigtSamverkan omär ett

frivillig-initiativochinsatserdel debidrag. Föreffektivt somaven
verksamheteneffektenuppenbartdetför attstår ärorganisationerna av

exempelvisandra,medsamverkanskedde idenbliskulle större om
förekommersamverkanDennakommuner.och typorganisationer av

ideologiska,bl.a.motsättningar,dock vissafinns somIblandockså.
stånd.tillkommersamverkanförhindrar att

ochsamverkanökadambitionfinnssidastatsmaktemasFrån omen
brottsförebyggandealkohol- ochdetbl.a.inomsamverkansformernya

ökad inter-medalkoholornrådet,Händelseutvecklingen inomområdet.
traditionellaalkoholpolitikenssvenskadeninnebärnationalisering, att

satsning storaEnverksamma.mindreblivit genomsyrarinstrument som
handlingspla-nationelladenbl.a. iarbetet,alkoholpolitiskadetdelar av

harmobiliseringendenImobiliseringen.lokalaochregionaladenärnen,
roll.viktignykterhetsorganisationerochlandstingkommuner, enstat,

Obe-för OAS,påbörjats inomsamarbeteocksåNyligen har ett ramen
verkavillkonstellationOASalkoholsamarbetet. ärroende somen ny

konstellationenalkoholskador. Ifärreochdryckeskultursundför en
medhar göraeller attsättpå annataktörerrad ettmedverkar somen

lokaltinnefattarSamarbetet även etthantering. pers-och dessalkohol
minskas.skallskadeverkningarochriskeralkoholenspå hurpektiv

områdetpåmobiliseringlokalochregionalåstadkommaFör att en
utvecklas. An-samverkaandraochfler sättbåde attnaturligtblir det att

påarbetenarkotikapolitisktochalkohol-bedriva re-tillpassningen att
utredningen.särskiltdagsläget inte stor,inivålokalochgional är menar

alkohol-inommobiliseringlokalochregionalökadAmbitionen om
där-inblandadeallafrån parter,önskaövrigtilämnar attområdet mer

samverkan.gällervadfrivilligorganisationema,ibland
ochförnyelseinslagenockså att sam-skall poängterasSlutligen av

delängesåbarafunktionfyllerälvändamål,något utanarbete inte är en
bidragsfördelninguppfylls. Närbidragetmedintentionernatillbidrar att

bidragetsuppfyllaförbättrekan attbidragsutnyttjande inte görasoch
bidrags-denpåankommereffektivt. Detbidragetintentioner, är

situationen.kännaadministrerande instansen att av
skullebidragetresultatstyrningökadUtredningen att avenmenar

organisationerbidragsmottagandebidragsfördelande instanser,bådege,
fak-denhuruvidakunskapbättreallmänhet,iskattebetalareoch omen

huru-dvs.bästa,denbidraget äranvändningenochfördelningentiska av
behöverarbetetdetvidare ikommaeffektivt. För attvida bidraget är

måsteDärtillbidraget.påapplicerasochutvecklaskomponentervissa
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och fortsättalämpadbäst övervilken instans att taärövervägas som
bidraget.resultatstyramedutvecklingsarbetet att

bedömningSammanfattande4.3

resul-för ökamöjligheternarespektive är,hindren attvilkaBilden av
mångfacetterad.bidraget,tatstymingen ärav

reella förut-saknasdethandlartvå slag. Det attHindren är omenaav
Skälen till detbidragssystem.dagens är attresultatstyraförsättningar att

resultatstyr-tilloch bidrarunderlättarde komponenterflertalet somav
föreningsbidragenavsnitt 4.2.1. Förihar redovisatssaknas. Dettaning
våld kvinnorochbarnalkohol/narkotika, motområdena utsattainom

förnyelseochomprövning ärinslagenvisathar utredningen attäven av
samverkanochförnyelseinslagökadeskullebl.a.ochganska små, av

bidraget.effektiviserakunna
bidragstatligaresultatstyrningen överhindretandraDet är att av

bidragssystembefintligtdänned ingetfinnsoutvecklad. Dethuvud ärtaget
bi-dettaresultatstyrningenhurförebild föranvändaskan avsomsom

gradhöghandlar ibidragetresultatstyraAttskulle kunnadrag ut. omse
området.utvecklingsarbete inomgöra ettatt

frånutvecklingsarbetedettapåbörjakunnailiggerMöjligheten att
låg.nuvarandedetresultatstyrningen i ärsystemeteftersomgrunden,

innebärpraktikeniredan idagdock attföreliggerolikheterVissa som
resultat-tillställaförutsättningarhar olika ettorganisationerna att om

sådantillåtitstatsmakternafaktum attDetbidragssystem. att enstyrt
innebärakanårenutvecklats ettbidragenhantering överdisparat av

berördabidraget;resultatstyminginföraproblem förvisst att orga-av
kanskeochbidragsadministrationenolika påväldigtharnisationer syn

resultat-ökadtillsigförförutsättningarolikaockså att enanpassa
bidraget.styming av

implikation,ocksåharbidragshanteringendisparataDen en annan
harbidragsgivareviktigt etten-rättvisekaraktär. Det statenär att somav

dettaioch inte,frivilligorganisationematillförhållningssätthetligt som
olikautifrånocholika villkorbidrag påorganisationernafall, låter
där-handlarrättvisabidragen. Argumentetuppföljningldav på omav

frivilligorganisationema,förhåller sighurmed gentemotstaten menom
mellanförhållandetpåverkakanförhållningssätthurockså statensom

frivilligorganisationer.olika
det såföreningsbidrag,gäller s.k.det ärbaradvs. inteGenerellt, när
resul-svåraområdetsocialadetinom attbidragenmångaatt ansesav

s.k. "mjukaanvänds inombidragentroligenSkälettatorientera. attär om-
resultatterrner. Dettänka ifrämmande ärdet kännsför vilkaråden", att

l8-03905
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ihåg det de offentligasammanhang kommaviktigt i sådana ärattatt
vilka ändamål de används.resultatstyras, tillmedlen skall oavsettsom

resultatstyra också dessa mjuka delar.försökviktigtDet görsär attatt
kommer kunna vikten ochrisk for ingen påvisaPå sikt finns attattannars

offentligadelarna" också får tillgång tillmed "de mjukanyttan att me-
svårigheten troligen hittautredningen, ligger idel. praktiken,I attmenar

nivå resultatstyming.passande form och aven
bidragssystem, medbilden alltsåDen är att ett nyttsammantagna

effektivitetsskäl,behövs både rättvise-ökad grad resultatstyming, avav
väl använda bidragframtiden överlevnadenskäl och för iatt trygga av

samhällsvärde. det följande kapitlet lämnarI ut-ett stortsom genererar
förslag till hur de nuvarandeöverväganden ochredningen sina orga-

alkohol/narkotika, barn och våldnisationsstöden områdenainom utsatta
administreras.kvinnor istället skulle kunnamot



1311998:38SOU

Överväganden förslagoch5

Inledning

fri-tillorganisationsbidragenresultatorienteringpåbörjaFör att aven
alko-vårdande inomochförebyggandearbetarvilligorganisationer som

förarbetarfrivilligorganisationer ut-narkotikaområdet,ochhol- som
arbetarfrivilligorganisationer motfamiljerderasbarn och samt somsatta

måstestatsmakternautredningen etttavåld kvinnor, att sam-mot anser
frågan.kringlat grepp

antalet instanserdelsutredningensamlatMed att somett avsergrepp
och kravvillkordelsbli färre,måsteadministrationeninblandade i attär

skallbidragerhållerfrivilligorganisationemaställs på vara mersomsom
idag.enhetligaochsamstämmiga än

prägeltydligareockså habörbidragenförkriteriernaochKraven en
bidragenmellan hurkopplingtydligaredvs.resultatstyming, gesenav

bidra-samhällsnyttaoch vilken attresultatvilkaoch genereras avsom
härvidlagbörutredningen, använ-möjligt,Så långtbetalas ut. menargen

Inrikesdepartementetsföreslagits i rapportdas de komponenter som
Finansdepartementet.frånhandledningenoch i

de ak-resultatstymingökadåstadkommaochpåbörjaFör avatt en
såvälnytänkandeochinsatserkrävsorganisationsbidragentuella av

Utredningenled.bidragsmottagande attbidragslämnande menarsom
frivil-ochmyndigheteransvarigaSocialdepartement,inblandadealla -

resultatstyrningsprocessenförharligorganisationema attett ansvar-
samarbetebaraeffektiva. Detblirbidragen ärinnebärockså att genom

kaninblandadederesultatstyrningen parternaoch på upp-somsamsyn
handlarAmbitionerbidragen.bakomfinnsde ambitionernå somsom
föränd-frivilligorganisationemaochbl.a. bidragenhjälpmedatt avom

sigsamhället,ivillkor förförbättradeskapaoch utsatta varegrupperra
människorellermisshandlade kvinnorbarn,handlardet utsatta somom

missbruk.tidigareeftersviternaeller liderdrogmissbruk etthar ett av
dessaförarbetamycketlikagivetvis atthandlarAmbitionema attom

möjligt.småsåskallframtideni somvaragrupper
förslag vifemnedanhärlämnarUtredningen samman-ansersom

medarbetetför påbörjautgångspunkt attoch bra atttagna en nyger
C2.bidragsanslagetresultatstyra
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5.1 Bidragsgivande instans

Det administrativa för berörda ørganisatiønsbidrag skall iansvaret
framtiden ligga hos myndighet.en

Undantag skall för bidragetgöras till CAN.

Utredningen flera fördelar med för bidragsadministra-att ansvaretser
tionen läggs på myndighet.en

För undvika det nuvarande disparata hanteringatt att systemets av
bidraget på utvecklas det viktigt administrationen skötsärnytt att av en
och instans. Risken olika praxis utvecklasatt ärsamma m.m. annars

framgårDetta tydligt de beskrivningarstor. utredningen gjort detav av
nuvarande enhetlig hanteringEn bidraget viktigsystemet. är ävenav av
rättviseskäl frivilligorganisationema. enhetligEn hanteringgentemot av
bidraget dessutom förutsättning för kunnaär resultatstyra bidra-atten

Om bidrag utifrån olika kriterier och kravenget. på återrappor-attges
bidragens användning disparata innebärtera det resultatinfor-är attom

mationen inte går sammanställa på överskådligt Därmedatt ett sätt.
saknas i praktiken underlag för fatta beslut exempelvisatt näst-om
kommande års bidragstilldelning.

Betydelsen och instans hanterar bidragetatt ärav en samma av ovan
angivna skäl Vidare utredningen denna instans skallstor. attanser vara

myndighet. naturligaDet myndighet dettaär Attatten en ges ansvar.
frågan bidragsgivande instans ändå aktualiseras har medgöraattom
det nuvarande viss del bidragen administrerassystemet; en av av
SAMN. Samarbetsnärnnden instans har till enda uppgiftär atten som
fördela bidrag till vissa nykterhetsorganisationer, vilka finns uppräk-
nade i förordning. Samarbetsnämden består antaletten av personer

företräder organisationerna ifråga.som
Förutom det finns formell grund i regeringsformen kap.att 11 6 §en

talar för myndighet skall administrera bi-att ansvaret attsom en ges
draget utredningen också andra fördelar. Utredningen har tidigareser
redovisat hur mångfacetterad rollen bidragsadministratör Fram-är.som
för allt det gäller förmågan bedöma frivilligorganisationemasnär in-att

och uppnådda resultat, utredningensatser neutral instansatt ärmenar en
bättre lämpad för bidraget. Ett resultatstyrt bidrag kräveratt attansvara
den ansvariga instansen har beredskap för och förmågan så-göraatt
dana värderingar och bedömningar. det nuvarandeI har SAMNsystemet
avstått från försöka sådana värderingar. Införandetatt göra typer av av

resultatstyrt bidrag enligt utredningen, goda förutsättningarett ges, om
läggs på myndighet.ansvaret en
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resul-erfarenheterredan idagharmyndigheternastatligaDe av
fådekonstaterasInrikesdepartementets atttatstyming. I rapport

hanterasbidragresultatorienteradeföreningsbidrag ärär avsomsom
deutifråntill handsdetmyndighet ligger nära attmyndigheter. För en

resultatstyming.påbörjaföreslagna komponenterna en
föreningsbidragdessahanterarmyndigheterviktigtDet attär som

anpassad tillresultatstymingutveckla ärockså månaär att somenom
skillnad iföreliggerDetorganisationemastilloch hänsyn särart.tar en

frivilligsektom.tillbidragmyndighet ochstatligresultatstyra ettatt en
uppgifter ochprecisionsgradenbeaktaviktigaSkillnader ärär att avsom

återrapporteraförmågamöjlighet ochverksamhetsområden attsamt
bidrag.användakring

beslutatregeringenarbete harkommitténs attslutskedetUnder geav
ansvarsforhållan-angåendeStatskontorettill översynuppdragett aven

direktivennarkotikaområdet. Ioch sägs:alkohol-dena för
kartlägga vissaproblemorienteratuppdragiStatskontoret attges

andra organisationersochmyndighetersregionalacentrala och ansvar
kart-narkotikaornrådet. Statskontoretsochalkohol-påoch uppgifter

Socialstyrelsen,Folkhälsoinstitutet,handförstaskallläggning i avse
institutionsstyrelse,Läkemedelsverket, StatensAlkoholinspektionen,

nykterhets-statsbidrag till vissaför fördelningSamarbetsnämnden av
Alkoholsortimentsnämnden,länsstyrelserna.mil., CAN,organisationer

narkotikaförebyggande in-alkohol- ochförledningsgruppenNationella
ochkommunerOASAlkoholsamarbetetOberoende samtsatser,
vil-bild imed kartläggningenhuvudsyfte ärlandsting. attEtt avge en

flerabedrivsverksamhetangränsandeellerlikartadutsträckningken
ocksåoklar. Detuppgiftsfördelningen äroch ärhåll och ansvars-om

församordnasmyndigheternas insatserolikadebeskriva hurviktigt att
Även detkravdeförstärka varandra.möjligteffektivtså somatt som

ställer på densamarbetetinternationellavidareoch deteuropeiska na-
skapabörKartläggningenbeskrivas.börmyndighetsnivåntionella en

samordning.ochövervägandenför fortsattaplattform
tillprincipiellt förslaglämnaskall ocksåStatskontoret ett ny myn-en
narkotikaområ-alkohol- ochpåansvarsfördelningochdighetsstruktur

åtgärderna inomde olikaeffektiviseraochsamordnasyftedet i att
sammanhangregionalt. dettaIcentraltsåvälverksamhetsområdet som

lämpligheten iochmöjligheten attdiskuteraskall Statskontoret även
ochutvärderinguppföljning,gälleruppgifter det ut-samordna närstatens

alko-uppgifter inomövrigamedmissbrukarvårdenveckling statensav
konsek-ocksåuppdraget ingårnarkotikaornrådet. göraIoch atthol- en

narkotikaornrådetochalkohol-såvälavseende påmedvensbeskrivning
ansvarsområden.övrigamyndigheternaspåsom
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Översynen skall färdig till den 30 april 1998 och avslutas såle-vara
des efter det denna utredning slutfört sitt arbete och lämnat för-sittatt
slag till myndighet. Givetvis kan det så framgentkanöversynenattvara
föranleda förändringar i bedömningen vilken myndighet bör ad-av som
ministrera bidragen. Utredningen det angeläget resul-äratt attmenar
tatorienteringen bidraget kommer igång och därför intesnarastav anser

införandet resultatstymingen bör skjutas iväntan på andraatt attav upp
eventuella förändringar inom området genomförts.

Utredningen förslår Socialstyrelsen skall admini-att ansvaret attges
bidragen till här berörda organisationer, CAN undantaget.strera

SoS administrerar redan idag hälften bidragsbeloppet. Myndig-av
hetens alla de områden aktuella förspänner över C2-tre äransvar som
anslaget: alkohol och narkotika, barn och våld kvinnor.utsatta mot
Socialstyrelsens inom alkohol- och narkotikaområdetansvar avser
främst den vårdande delen arbetet. Utredningen har redan tidigareav
konstaterat mellan förebyggande och vårdandegränserna insatseratt
från frivilligorganisationema alltmer håller på suddas Skiljelinjatt ut. en
mellan förebyggandeFHI:s och SoS vårdande dockäransvar ansvar
tydlig.

Av utredningens beskrivningar SoS:s administration har framgåttav
myndigheten på initiativ har påbörjat viss resultatorienteringatt eget en
de delar bidraget myndigheten för idag. Vidare harav av som ansvarar

myndigheten god kännedom "sina organisationer". framgåttSomom av
beskrivningarna SoS in hel del uppgifter från organisationernatar en
både organisationerna och deras verksamhet. Därtill harom om myn-
digheten hel del kontakter med de bidragssökande organisationerna.en
SoS har i dagsläget inte lika god kännedom nykterhets-om
organisationerna SAMN. Denna kunskap dock någontingärsom som
myndigheten kan skaffa sig; redogörelsema framgår SoS harattav en
viss rutin på varje år in organisationer.att nya

Något ytterligare talar för det SoS den myndighetäratt ärsom som
bör administrera bidraget det på myndig-ansvaret att är attsom ges

heten finns andra s.k. organisationsstöd till frivilligorganisationer.även
Organisationsstöden till handikapporganisationema administreras också

SoS och uppgick till1997 130 000 000 kronor. ingennästan Det ärav
nackdel fler dessa s.k. föreningsbidrag ligger hos ochom av en samma
myndighet, utredningen.menar

finnsDet inte heller så många alternativ till ansvarig myndighet.När-
till hands skulle falli så FHI. finnsmast Det två huvudskäl tillvara

detta. Myndigheten har erfarenhet arbeta förebyggandeatten annan av
inom alkohol- och narkotikaornrådet vad SoS har. Socialstyrelsensän
arbete inom området alkohol/narkotika har karaktären vårdandemer av
arbete.
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bidrags-administreraerfarenhetharFolkhälsoinstitutet attäven av
frånerfarenhetenfall härrörFHI:sñivilligorganisationer. Iförfarande för

projektmedel.administration av
vad gällerlängrekommituppfattningen FHIdenUtredningen attär av
med sinahar gjortvad SoSprojektmedelsinaresultatorientering änav

fördelutredningen detSamtidigtorganisationsbidrag. omensomser
hållstillfällig karaktärbidragochkaraktärfortlöpandebidrag avav
olikafyllerför dessa tvåutvärderingochuppföljningeftersomisär,

funktioner.
bortaspekten inteförebyggande närdenViktigt tappasDet är att

därförföreslårUtredningenSoS.skall fördelasframtidenbidragen i av
5.5.avsnittroll seskallsammanhangi dettaFHIatt ges en

framgentförbundetutredningen ävengäller CANdetNär attanser
medsluts direktavtalbidragöronmärktskall att ett rege-ett genomges

detöronmärkasbörtillbidraget CANUtredningen attringen. avanser
CANmyndighetskaraktär. Omhar klaruppgifternaskälet vore enatt

förvaltningsanslag meds.k.skulle störstamyndighet,statlig ett sanno-
bedriver.verksamhet CANför denlikhet tilldelas CAN som

anledningfinnssammanhangdettadet iinteUtredningen attanser
detavtalet bör Förutomtill hur öron-förslagfärdigtlämna ut.ettatt se

bl.a.bidrag från FHI,ocksåfår CANdepartementetfrånmärkta bidraget
utvecklingenföljamedi arbetetmyndighetenhjälperför attatt man

redan idagfinnsuppdragnarkotikaområdet. Dettaochalkohol-inom
tidi-Eftersomoch CAN.mellanavtal FHI översynen,reglerat i somett

narkotikaområdet kanalkohol- ochmyndigheterna inomnämnts,gare av
detuppgifterochrolleroch CAN ärbådepåverka FHI:skomma att :s

uppgifterochområdenfråga vilkanärvarandeför öppen rege-somen
reglera.behövakommermed CANavtalringens att

rekommendationerallmännamedsigUtredningen nöjer treatt ge
uppgifterfaktiskaoberoende vilkaochavtaletframtagandetinför avav

uppgifterframgå vilkaavtalet skallavtalet. Avregleras somavsom
bi-syftet medblirtill; dettaanvändas attskall sättbidraget attett ange

återrapporteringvilkenframgåskall avtaletVidaredraget betalas ut. av
såbetalas Påbidragetmedi ochförbinder sig ut.CAN göra attattsom

resul-påkrävasbidragssystemetdetiockså CAN attkommersätt nya
resultatstyrningen. Detiockså inlemmas ärdärmedochtatinformation

detfrivilligorganisationernamedavtalingår attockså viktigt när staten
framgårtydligtdetuppsägningsklausulömsesidigfinns samt atten

omfattar.avtalettidsperiodvilken
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5.2 Författningsstöd

Till städ för bidragsadministratiønen skall finnas förordning.en

De grundläggande förutsättningarna för erhålla verksamhetsbidrag iatt
det bidragssystemet skall förordning.inya anges

förordningEn ligger till grund för bidragshanteringen medförsom
goda förutsättningar bidragssystemet enhetligtgöra idag.att änmer
Därmed kan det bidragssystemet tillgodose rättviseaspektenävennya
så organisationerna bemöts på likartatatt staten ett sätt.av

Förordningen utfonnas så alla de komponenter, med undantagatt av
Verksamhetsmålen, bör finnas i administrationen verksam-ettsom av
hetsbidrag finns uttryckta kriterier eller villkor för komma ifrågaattsom
för bidraget. Härigenom kommer också återrapporteringen bidragetav

ske på alla organisationeratt inkommersätt gör medett attsom samma
resultatredovisningartyp av m.m.

Innan utredningen redogör för hur valtvi applicera de olika korn-att
som tidigare resovisats i avsnitt 4.2.1ponentema vill utredningen er-

inra Vilka de aktuella komponenterna är:om

mål för bidragsanslaget-
Verksamhetsmål-
ekonomisk redovisning-
bidragets andel den totala omslutningenav-
ett/flera kvantifierbara resultatrnått något väsentligtsägersom om-
verksamheten
ett/flera kvalitativa mått anknyter till valt/Valda kvantitativa måttsom-
förenklad Verksamhetsberättelse enbart diskuterar måluppfyll-som-
elsen Verksamhetsmålav

Utgångspunkten således förordningen,är på elleratt börett annat sätt,
inlemma dessa komponenter. En komponenterna, den angåendeav
Verksamhetsmål, har utredningen valt hantera på Dennaatt sätt.annat
komponent kommer förslageti Verksamhetsmålatt tas upp om som
formuleras i regleringsbrev.

Den föreslagna förordningen vilka organisationertyperanger av som
kan söka verksamhetsbidraget. Organisationerna skall ha något ellerav
flera följande områden sin huvudsakliga inriktning: förebyg-av som
gande och/eller vårdande insatser inom områdena alkohol- och narko-
tika, barn och deras familjer Våldutsatta kvinnor.samt mot

Utgångspunkten bidraget skallär föratt och begränsatavsettvara
till denna organisationer, dvs. i praktiken de organisationergrupp av
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från C2-anslaget eventuelltidag får bidrag organisationersamtsom nya
samverkansfonner kan något dessa områden.eller uppstå inomsom av

bidragsberättigade skallNågon uppräkning organisationer inteav
förekomma.

verksamhetsstödet för riksomfattande verksamhet.Vidare är avsett
utredningen etablerade riksorganisationer med verk-Med detta avser
län. Andra grundläggande förutsättningarsamhet i minst tio är att orga-

och demokratiskt organiserad.har fastställda stadgar Detnisationen är
förhållande till kommunernasstatliga skall betona skillnaden istödet

stöd. Därför har utredningen valt betonaoch landstingens att att orga-
verksamhet- fall detskall ha riksomfattande inisationen ärannat mest

för Utredningensöka andra bidrag organisationen.naturliga att typer av
viktiga.demokratiska kraven och aspekterna mycketockså de somser

fungerat de-frivilligorganisationema i SverigeSedan länge har som
Även framgent den funktionen viktig ochmokratifostrare. givetvisär

krav för bidrag.skall därför uttryckas ettsom
kan söka bidraget.inringandet vilka organisationerSå långt somav

centralt såväl direkt berördaUtredningen det också att somser som
varför samhället lämnar stöd tillindirekt bidraget, känner tillberörda av

frivillig verksamhet.denna organisationer ochtyp av
behov frivilligorganisationemas insat-handlar samhälletsDet avom

utförare frivilligabåde demolcratibärare och mängdsom av enser som
Frivilligorganisationemas styrka många gånger detsociala insatser. är

kan handla gemenskap, vänskap ochpersonliga Detengagemanget. om
ofta kan för.myndigheter inte stå minstpå Intesättettomsorg som

kanmänniskor eller problemsituationviktigt det varit iär äratt som en
få möjlighet stödjafinna situation ochandra människor i attsamma

ifrå-också viktiga påtryckare ochvarandra. Frivilligorganisationema är
behöverpolitik olika nivåer. Demokratisk maktutövningpågasättare av

olika utgångspunkter. Frivilligorganisatio-hela tiden granskas utifrån
har här roll.givennema en

utför således både förstärker ochOrganisationerna insatser som
olika myndigheters åtgärder olika områden.kompletterar inom Det

exempelvis handla samhället harkompletterande arbetet kan inteattom
område, kvinnojourenutbyggd verksamhet inom visst Detett t.ex.en

kritisk till myndigheterskan också handla organisationen ärattom
utanför olika myndigheters åtgärder helt elleroch därmed gårinsatser

nykterhetsrörelsemas Utredningendelvis, opinionsinsatser.t.ex. menar
den förstärkande och komplet-det centralt för bidraget bådeär attatt

målformuleringen för bidragsanslagetaspekten återfinns iterande som
därför s.k. bidragsmålet skall lyda:sådant. Utredningen förslår detatt

frivilligorganisationers arbetemålet med bidraget stödja berördaär att
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med förstärka och komplettera olika myndighetersatt detinsatser inom
sociala området.

Bidragsmålet kunna gälla längreär tid. Utredningenavsett att en
därför bidragsmålet viktig del iatt SoS:s administrationutgörmenar en

bidraget och det därför skall stå med förordningen.iatt Därtill skallav
bidragsmålet och dess koppling till något de s.k. utgiftsområdena påav
sedvanligt i regleringsbrevet tillsätt även SoS.anges

Utredningen har avsiktligt låtit bidragsmålet mycket Viöppet.vara
det viktigt med tanke på det föreningsbidragtror är är skallatt ett som

resultatstyras. bibehållaFör frivilligheten och kreativiteten frivil-att i
ligorganisationemas arbete det viktigt frivilligorganisationemasär att
verksamhet inte för hårt. Det också viktigt stödet utformatstyrs är äratt
så framtida, idag kanske okända, frivilligorganisationeratt och organi-
sationsforrner kan inrymmas inom stödet förordningen ständigtutan att
skall behöva ändras. Till skillnad från det mycket bidragsmåletöppna

utredningen verksamhetsmålen tydligare kan uttryckaatt inrikt-menar
ning verksamheten. Verksamhetsmålen längre fram iförs-presenterasav
laget regleringsbrev. Anledningen till det främst verksamhets-är attom
målen i princip kan ändras varje tillår skillnad från bidragsmålet. Av
denna anledning det opraktiskt uttryckaär Verksamhetsmål för-iatt
ordningen.

Av den föreslagna förordningen framgår också de huvudsakligaatt
insatser bidrag skall lämnas till utbildningsinsatser, infonnations-ärsom
och opinionsbildande insatser olika former stödjande socialtsamt av
arbete. Utredningen har fört omfattande diskussioner kring hur kopp-
lingen frivilligverksamheten och resultaten dennaav som genereras av
skall kunna redovisas. harVi landat i det bästa för närvarandeatt är att
ringa in de områden där frivilligorganisationema idag faktiskt verkar
och bedriver sin verksamhet. allra flestaDe här aktuella frivilligorga-av
nisationer insatser inom samtliga dessagör områden. Ingentre av orga-
nisationerna har verksamhet helt ligger utanför dessa områden ochsom
många gånger det så det varierar från år tillär år inom vilket des-att av

områden organisationerna verksamma.är mestsa som
Så länge något områdena finns med i organisationens verksamhetav

utredningen organisationen skall berättigadatt sökaanser attvara av
bidraget. betyderDetta emellertid inte frivilligorganisationatt en som
erhållit bidrag inte kan använda delar bidraget till sin administ-av egen
ration, kanslifunktion, överbyggnad och dylikt. Det helt i sin ord-är
ning, och också avsikten, så länge organisationen också har aktiv ochen
utåtriktad verksamhet inom något områdena.av

Utredningen vill här förtydliga innebörden verksamhets-ettav
bidrag. Med verksamhetsbidraget bidraget söks och följsattmenas upp

något eller flera insatsornrådena.gentemot Vilken Organisationsformav
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särskilt vik-ha inteväljerorganisationer ärolikaöverbyggnad attoch
vilkaviktigttill.känna Det ärärbidragsadministratörenför atttigt som

resul-vilkadvs.slårhur väl degenomför och ut,organisationinsatser en
detstårandra ordMedverksamheten.genomfördadenblir var-taten av

skallbidragetmyckethurväljafrittorganisationenskild att somav
medlemmarutbildningkansli,insatser,operativaläggas på eget m.m.av
främst insatsernadetbidragsansökaninför ärochslutVid årets nästa

efterfråga.börSoSdessaoch resultaten somav
verksamhetsbidraget,lägger iutredningeninnebörd,En somannan

be-verksamhetförstödlångsiktigthandlardet somenär att merom
skillnadenochdettamarkera gentemotföreningsregi. Fördrivs i att pro-

sambandiVerksamhetsbeskrivningorganisationemasskalljektbidrag,
preciserasföljande åretår.omfatta Det närmastansökanmed or-tre

kanföljande årendärpåde tvåförbeskrivningamamedandentligt vara
vilkaframgårdetviktigakaraktär. Detövergripande är attmerav

tänkthar använ-organisationernasatsningarochhuvudsakliga insatser
treårsperioden.dentillda bidragen närmaste

SoS inteeftersombudgetår,för varjebetalasochBidragen utprövas
ochår tvåexakta belopp. För trebidragsanslagetstillförhand kännerpå

pla-ansökningar. Ommedinkommasåledesorganisationernaskall nya
ansökanbehöveransökan årinförde ettsåsomfastligger angavsnerna

och deverksamhetför dendetaljerade planermedendast preciseras mer
verksamhetsår.nästkommandeförplanerasinsatser som

medsambandiaktualiseras attkomponenternaåterstående orga-De
denåret. Avför det gångnaredovisningarlämna sinaskallnisationerna

organi-skallbidragbeviljasförframgårförordningen att attföreslagna
redovis-ekonomiskmedinkommabidrag,erhållittidigaresation, som

kvantifierbart/omslutningen,totaladenandelbidragetsning, av
verksamhetenväsentligtnågotresultatmåttkvantiñerbara säger omsom

måtten.kvantitativatill deanknytningmedmåttkvalitativa/flerasamt ett
Utred-utvidgning.förtjänarkomponenternasistnämndatvåDe en

kvalitets-ocksåresultatmåttkvantitativafärdigaförslår inganingen som
kopp-frågansigvaltiställetharUtredningen närmaattbedöms. om

Organisa-mjukareresultaten på sätt.ochbidragen ettmellanlingen
redo-ochinsatsersinaredovisningendast påkrävstionerna enaven

inledningsskedetupphov till. Igivitresultat insatsernavilkavisning av
fulltdettautredningen ärbidraget, attresultatorienteringen menaravav

bidragsgiv-mellankopplingenändåförstärksPå såtillräckligt. sätt
nuvarandemed detjämförtresultat,förvad denochningen genererar

sikt,det påosannoliktförintehåller det attUtredningensystemet.
efterfrågaskommakanutvecklas, attresultatstymingenallteftersom

dockutvecklingsarbetetskededettaresultatmått. Ivissa givna anserav
användas.kanresultatmåttfinns givnadetutredningeninte att som
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Slutligen krävs också organisationerna, för få bidrag, deatt attav
tredje år lämnar förenklad verksamhetsberättelseävenvart en som en-

bart diskuterar måluppfyllelsen verksamhetsmålen för den gångnaav
treårsperioden.

Organisationer söker för första gången skall planeradesom uppge
insatser på övergripande plan för den treårsperiodenett närmaste samt
vad organisationen vill uppnå, precisering planeradeen noggrannare av
insatser för det kommande året uppskattning bidragets andelsamt en av

omslutningen.av
Det utredningens uppfattning mängden informationär ochatt upp-

gifter avkrävs organisationerna i det föreslagna bidragssystemet ärsom
relativt omfattning.liten Jämfört med dagens administration, til-av som

lämpas SoS, medför detta begränsat behov insam-system ettav mer av
ling uppgifter och information från organisationerna. Informationenav
skall tillräckligt och relevant underlag för kommande bidragstill-utgöra
delningar, och för bedöma med bidraget helhet. En vik-att nyttan som
tig förutsättning för detta regeringen tydlig med vilkenär äratt typ av
resultatinfonnation den behöver angående dessa frivilligorganisationers
verksamhet. kan varken eller frivilligorganisationemaDetta SoS gissa.

Om SoS väljer utvidga omfattningen informationsinsamlingenatt av
vill utredningen betona vikten detta med försiktighet.att görs storav
Organisationerna skall inte med uppgiftertyngas typenen massa av
"bra-att-ha-inforrnation". utvidgningEn informationsinsamlingen börav
alltså väl genomtänkt och endast företas det visar sig nödvän-vara om
digt för kunna relevanta bedömningar.göraatt

Förekomsten och betydelsen förnyelse och samverkan finnsav
genomgående med i utredningens direktiv och i våra beskrivande av-

harsnitt. Vi redan påtalat betydelsen den administrativt ansvarigaattav
instansen har förmåga låta förnyelse och samverkan viktigaatt vara
inslag i administrationen bidraget. För till förnyelse, iatt uppmuntraav
form organisationer, har utredningen lämnat öppning förav nya en
undantag förordningen.i Alla organisationer uppfyller lcriteriemasom
och villkoren förordningeni kan söka bidraget. fallI vissaav menar
utredningen det viktigt SoS kan få undantag frånär allaatt att göra att
villkoren skall uppfyllda.vara

När det gäller organisationer med livskraftiga idéer ännunya som
inte etablerat sig hela landet kan sådant undantag mycketöver välett

Det skall självfallet också handlaövervägas. organisationerom som
verkar inom områdena alkohol/narkotika, barn våldutsatta samt mot
kvinnor. Organisationen skall också ha demokratiska former samt antas

organisation kommer bedriva frivilligt socialt arbeteattvara en som
framgent. för denDet organisationer och verksamheterär typen av som
undantaget Undantag bör inte bara finnas förär organisa-avsett. nya
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fun-ochsjälvändamål. Branågotblifår inteförnyelsepåKravettioner.
det inte ärbidragframgent ävenbörverksamheter även omgerande

förnyelse.frågan om
bi-framtidaviktigtprincipiellt attdet ärUtredningen attmenar

ocksåorganisationermindreochkonstruerade så attdragssystem är nya
riske-organisationerDennabidragssystemet.iinlemmaskan grupp av
aldrigochstödfonneretableradeallautanförhamnaatt merannarsrar

projektbidrag,sökablival kanenda attriktigt. Deraspåigångkomma
läng-verksamhet, ifrivilligbyggaförfungerar,vilket inte att en nyupp

småochupptänkligaallainteutredningen attMed detta nyaden. menar
bidrags-befintligaiblipåräkna upptagnaskall kunna attorganisationer

föransvarigeadministrativt ettdenviktigtdet attDäremot ärsystem.
attributdessamedorganisationbedömamöjlighetharbidrag att enom

hand-utredningen,bedömningar,Sådanabidrag.fåskall kunna menar
och påpå korttillförakunnaorganisationenvad trosexempelvislar om

område.förnyelse inomsikt ettlång av
samverkan iformuleringarmedhaharUtredningen övervägt att om

brottsförebygg-förhandlingsplanennationellabåde denIförordningen.
förebyggandeförhandlingsplanennationelladenoch i ar-arbeteande

regionalviktenframhållsnarkotikaområdetochalkohol-inom avbete
arbetesittiocksåhar attuppmanatsUtredningensamverkan.lokaloch

rimlig-kringmycketharUtredningen resonerataspekter.in dessaväga
samverkan. Vipåkravställaochpåtryckaförordningeni iheten att

konsta-effektivitetenförviktigtoftasamverkan är menkonstaterar att
sigsamverkansfonner ikonstladeochpåtvingadesamtidigt attterar

därför valtharUtredningen attbidraget.mervärdenågotskaparinte av
bidraget.förvillkorellerkriteriumsamverkan ettinte ta somupp

bidragsgivandeviktenpeka på attdäremotvill myn-Utredningen av
åstadkommaförAlltsamverkansformer. attolikadighet uppmuntrar

effektivt. Det ärbidragettill ärdvs.bidraget, attmöjligamesta seav
utvecklad förmågaväl attharbidragetadministratörenviktigt att enav

organisationer,olikamellansamverkanvilketoch på sätt,känna när,av
ochmervärdeskaparkommuner, ettochorganisationermellan t.ex.eller

effektiviseraskanbidragsanvändningen sam-därmed genomgör att
verkan.
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5.3 Verksamhetsmål

Till städ för administrera bidraget skallatt finnasäven verksam-
hetsmål formuleras i regleringsbrev.som

När administrationen ligger hos myndighet kan med fördel ävenen reg-
leringsbrev användas för sända resultatstyrande signaler.att

Utredningen har avsiktligt lagt komponenten Verksamhetsmål i reg-
leringsbrevet istället för i förordningen. Komponentema placerats isom
förordningen tänkta gälla fleraär år. Verksamhetsmålenatt över kan där-

ändras så ofta varje år.emot En allmän rekommendation, detnärsom
gäller formuleringar Verksamhetsmål, Verksamhetsmålenär inteattav
bör ändras varje år eftersom styrningen bidraget då riskerar bliattav
ryckig.

Verksamhetsmålen kan uttrycka vadsägas regeringen önskar få
hjälp med frivilligorganisationema.uträttaatt kanDet in-genom Vara

och uppgifter statligasatser instanser inte alls eller kangör göra,som
eller sådant regeringen vill frivilligorganisationemauppmuntrasom att
medverka exempelvis för förstärka samhälleliga insatseratt inom ett
område. Formuleringen Verksamhetsmålen för de insatsområdentreav

definierats regeringen.görs Det här Viktigt denär politiskasom attav
viljeinriktningen klart framgår. Formuleringen bör också förank-vara
rad hos SoS för SoS i sin administrationatt bidraget skall kunnaav
verkställa intentionerna med verksamhetsmålet, inte minst vad gäller
bidragsfördelningen. Förankringen hos SoS bör också innefatta fri-att
villigorganisationema medvetna ochär införstådda med vad ettom
kommande Verksamhetsmål innebär. I nästföljande förslag återkommer
utredningen till hur frivilligorganisationema kan delaktiga igöras pro-

med resultatstyrning framtiden,i bl.a. vad gäller formuleracessen att
Verksamhetsmål.

Regeringen kan också i formuleringen Verksamhetsmål på olikaav
betona prioriteradesätt och aktuella områden eller andra viktiga inslag.

Exempelvis skulle såväl olika fömyelseinslag samverkansfonnersom
på detta kunna uttryckassätt via Verksamhetsmålen.

När det gäller Verksamhetsmål för verksamhetsbidragen till frivillig-
organisationer verksamma inom områdena alkohol/narkotika, utsatta
barn och Våld kvinnor handlar detmot Verksamhetsmål. Utred-treom
ningen har gjort indelning frivilligorganisationernas insatser ien av tre
områden: utbildning, inforrnation/opinion och socialt stödjande arbete.
Dessa finns angivna förordningen,iäven eftersom insatsområdena är
tänkta ligga fast längre tid.att Insatsområdena skall följas ochen upp
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föruttryckVerksamhetsmål,specifikautifrån envärderas som geregna
bidraget.medstödjavillregeringenverksamhetochinriktning som

baraellerområdenaallainomVerksamkan treorganisationEn vara
vilketi siginsats avgördem. Dettvå är aveller typen somett avav

föraktualiserasverksamhetsmålenvilkaellerverksamhetsmålet somav
organisationen.enskildaden

utbild-föraktualiseraskommakanVerksamhetsmål attVilka som
bi-detarbetesocialtstödjande närinformation/opinion samt nyaning,

kunnasigutredningeningentingbruk,i ärdragssystemet ansertas som
verksamhetsmålenhurförförståelseändåtill. Förförslaglämna att ge en

försöktutredningenharresultatstymingen,iinstrumentfungerar som
gällt för inne-haskulle kunnaVerksamhetsmålformulera ett somatt

varande år.
finns inomutvecklingstendenserfrån deutgåttharUtredningen som
diskussio-mycketochUtvecklingensamhällsornråden.aktuellahär av

ochregionalnödvändighetenhandlatårendehar ensenaste avomnerna
ökadedenmedtaktsamhällsornråden. Iflerainommobiliseringlokal

lilla,detpåsöksfler lösningaralltocksåviintemationaliseringen attser
brottsförebyggandeförhandlingsplanemanationellaplanet. Delokala

narkotika-ochalkohol-inomförebyggande insatserförochinsatser
konstaterattidigareharUtredningenförhållande.dettapekar påområdet

tillfredsställande.fungeratharintelokala planetdetpåsamverkanatt
verksamhet.ochdelaktighetfrivilligorganisationernasDetta ävenavser

Verksamhetsmålutredningengrunder har ponerat att ettUtifrån dessa
frivilligorganisationemaönskanföruttryck attkunnaskulle omenge

Med dettaperspektiv.lokaltingrad också etti högreriksplanet tarpå
verk-lokalföreningamasskallriksorganisationen övertainte attmenas

dimensio-medharriksorganisationen ävenavsiktensamhet, är attutan
tillkommerolika insatserriksorganisationensdel an-hur avennen av

nivå.lokalpåvändning
pla-lokaladetpåmobiliseringförstärktönskanappliceraAtt enom

skulle kunnaaktörerna, ut-frivilligorganisationemamed en avnet, som
hurBeroende påinsatsornrådena.allaförVerksamhetsmåltryckas som

perspektivetlokalaangående detsatsningendrivavillregeringenstarkt
uttrycker detta.Verksamhetsmålområdenallaellerkan två somett, ges

förverksamhetsmåletuttryckaexemplethär iväljer attUtredningen
hadåkanområdenatvå antasövrigaDeinfonnation/opinionsinsatser.

mobili-lokaladenambitionerandrauttrycker änVerksamhetsmål som
seringen.

insatserfrivilligorganisationernasförVerksamhetsmåletExempel:
formulerasskulle kunna t.ex.opinionsbildningochinformationinom

pågenomfördamellankopplingen insatserstärka"målet är attattsom
betydelse".lokalaoch derasnivånnationelladen
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För närvarande pågår opinionssatsningstor inom området vålden mot
kvinnor. Utredningen denna utgångspunkt förtar exemplifieringensom

tillägggör inte helt överensstämmer med denmen nämndaegna som
opinionssatsningen. Opinionssatsningen riksomfattande.är konkretEtt
innehåll affischerår på allmännaatt stora sätts platser, för väckaattupp
förståelse för problemet och för bilda opinionatt våld kvin-att motom

problem med brottsligaär förtecken.ettnor
För insatsen skall resultat behövs,att den nationellautöverge sats-

ningen, förlängning till hur observerandet informationen och reak-en av
tioner hos människor affischema kan och bemö-tassom emotser m.m.

lokalt, i detta falläventas olika lokalföreningar. Det viktiga här ärav
riksorganisationen redanatt opinionssatsningennär på någotstartar sätt

har den lokala dimensionen med. Detta kan på mängdgöras sätt.en
Riksorganisationen kan exempelvis hjälpa till med viss finansiering som
kan aktualiseras i samband med lokal anpassning. Riksorganisa-en
tionen kan hjälpa några lokalföreningama med projekt ansluterav som
till den nationella opinionssatsningen. Ett exempel på lokalen anpass-
ning skulle kunna i invandrartättatt område haett affischer påvara
flera språk med hänvisning till kvinnojour.närmaste

Det kan också så riksorganisationenatt aktivt följer ochvara mer
stödjer några lokalföreningars arbete med hitta den lokalaatt anpass-
ningen för på dessaatt den nationellaorter ut satsningen.mer av

Det centralt det från börjanär finnsatt genomtänkt strategi för huren
verksamhetsmålet skall följas dvs. uppföljningen verksamhets-upp, av
målet måste innehålla information opinionssatsningen i sig ävenom men
information hur den mottagits och bedrivits lokalt.om

Av praktiska skäl kommer kopplingen mellan insatser på den natio-
nella nivån och deras betydelse på den lokala nivån, efterlyses isom
verksamhetsmålet, begränsas till några lokalföreningaratt eller grupper

lokalföreningar. föreningarnaHur i praktiken väljer medav ochatt
redovisa kopplingen de själva.avgör Det viktiga det i bidrags-är att
ansökan till framgårSoS hur uppföljningen verksamhetsmålet kom-av

innefatta den lokalaatt även aspekten. Om det skulle visamer sig att
verksamhetsmålet svårt arbetaär med finnsatt möjlighet redan tillatt
nästföljande år ändra på verksamhetsmålet.

Verksamhetsmålen skall följas varje år insatsornrådena.gentemotupp
Vart tredje år skall omfattande uppföljning Ibland kan detgöras.en mer
också aktuellt utvärdera verksamhetsmålen.att En utvärdering förvara
det här konstruerade verksamhetsmålet skulle kunna fasta på hurta
lyckade de lokala anpassningama varit, och de därmed inneburit attom
effektiviteten höjts i de områden eller hos de lokalföreningar vid-som
tagit lokal beredskap för opinionssatsningen. Utvärderingen kan hären

jämförelsegöras mellan hur väl opinionssatsningen slagit isom en ut
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områden haft lokal beredskap jämfört med områden intesom en som
haft lokal beredskap. Visar det sig genomslaget hos de bådaatten

ungefär detsamma innebärär det de lokala satsningamagrupperna att
vidtagits inte varit särskilt framgångsrika. Om det istället visarsom sig

områdena haft lokal beredskapatt också fått bättre genomslag,som en
och därmed bättre resultat den genomförda opinionssatsningen,av
innebär det de lokala satsningar gjortsatt förstärker effektensom av
den centralt genomförda opinionssatsningen.

Utredningen har med detta exempel önskat visa hur verksamhets-ett
mål kan användas for vissa styrsignaler till administratörenatt och tillge
berörda frivilligorganisationer. Utöver det redovisade exemplet för hur
verksarnhetsmålet för insatsornrådet infonnation/opinionsbildning skulle
kunna lyda, lämnar utredningen ytterligareinga föranvisningar hur
verksamhetsmålen för områdena utbildning och socialt stödjande arbete
bör lyda.

förslagetI Verksamhetsmål för bidragetatt skall formuleras iom
regleringsbrevet, har utredningen hittills beskrivit intentionerna med
verksamhetsbidraget konstruerat exempel.samt Det också viktigtett är

föra diskussion kring huratt styrande Verksamhetsmål skalletten vara.
Ytterst det regeringenär den saken i sambandavgör med verk-attsom
samhetsmålen formuleras. finnsDet dock antal aspekter tänkaett påatt
både för den formulerar målen och för den tolkar dem.som som

Verksamhetsmålet skall ringa in och framhålla områden eller upp-
gifter regeringen särskilt Vill ha ñivilligorganisationemas hjälp medsom
eller delaktighet På så det styrning.sätt är Hur styrande det i prak-en
tiken blir handlar i hög grad huruvida formuleringen spänner överom ett
helt insatsområde, eller delar det,över hur bidragsberoendesamtav en
organisation är.

För förtsätta diskussionen kringatt formulering Verksamhetsmålav
fortsätter utredningen använda det konstrueradeatt exemplet för
insatsområdet opinionsbildning. Verksamhetsmålet uttrycker "kopp-att
lingen skall stärkas", dvs. den skall och tydligarestörre idag. Häränvara
finns inga formuleringar alla opinionsinsatsersäger skallatt ha medsom
kopplingen mellan den nationella satsningen och dess betydelse på
lokal nivå. Därmed lämnar formuleringen för opinionssatsningaröppet

inte alls har det upplägget. Den här målformuleringsom typen snävarav
bara in i så måtto SoS bidragsgivandeatt myndighet, med ledningsom

Verksamhetsmålet, kommer prioritera bidragsansökningarattav som
har den anvisade kopplingen. Det inte säkertär denatt typen av upp-
lägg attraherar alla riksorganisationer kan söka bidraget. Isom av
bidragsansökningama finns förmodligen blandning organisationeren av

har med kopplingsaspekten, andra inte alls har med densom ochsom
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arbetadettaframsig sätt attletabörjat motmånnågonidel somen
opinionsinsatser.med

opinionsbildningsarbetetaspekt iviktipekarVerksamhetsmålet ut gen
med"k0pp-harorganisationeringasynvinkel. Omstatsmaktemasutifrån

organisationernaförmåkan attaktivthellerinteoch SoS1ingsaspekten"
vidarearbetafruktbartintemålet attinriktningen, äri denarbetabörja

utifrån denarbetarfrån börjanredanorganisationernanågramed. Om av
ochkanverksamhetsmålet testasdetinnebärinriktningen, attangivna

inriktning.delviskanskeellerårnågrafastligga annanantingen en
formulerainteblir alltsåsammanhanget attbudskap iviktigtEtt

frivillig-fallet,härdeti%in 100täckerdesåversamhetsmålen att av,
information.ochopinionsbildninginominsatserorganisationemas

opinions-detdelarpåtankemedviktigt attsärskiltockså avDetta är
med vissaarbetasamhällets sättkritik attarbetet motbildande utgör

opi-delendensåformulerasskall attverksamhetsmålen avfrågor;
formu-Användbarabidraget.få delockså kannionsinsatsema av

ändåviktigt,regeringenvadmarkerar gersommenleringar ansersom
"förstär-frivilligorganisationerna, ärfrånandra insatserföröppningen

till osv".bidraöka,prioritera,utveckla,ka,
verksamhetsmåletorganisationenskildstyrande varaHur anseren

denAvorganisationen är.ifrågabidragetberoendepå hurberor även av
bi-organisationemasframgårinhämtat attutredningeninformation

heltorganisationer ärfinnsspritt. Detmycketdragsberoende somär
sina90 %harvissa närabidraget,aktuellahärdet avberoende av

mindrehar änorganisationerAndrabidrag.dettatäcktakostnader av
sådetSjälvfallet attbidrag. ärdettatäcktakostnader ensina%10 avav
bidragetaktuellahärdetberoendetill 90 % ärorganisation avsom

framförs istyrsignalertvingadsigkänna somkommer att avmer
mindre delharbaraorganisationerdeverksamhetsmålen avän ensom

bidraget.täcktakostnadersina av
bidrags-ochresultatstymingvadpåpekarResonemanget ovan
påverkaregeringenvillverksamhetsmåletMedinnebära.beroende kan

organisationOminsatser.till vissfrivilligorganisationema typ enaven
hindraringentingfinns attdessamedverka ivillskäl inteolika somav

dettagivetvisförsvåraspraktikenutanför. Iställer sigorganisationen
kanlägesådantbidraget; iberoende ettväldigtorganisationen är avom

organisation.enskildförstyrandemycketbliverksamhetsmålet en
alltframförochñnansieringskällor,fleraharorganisationEn som

sådantilättarebetydligthar ettattlotterier,inkomstkällor t.ex.somegna
det gällerinsatsområde. Närvisstförbidragsöka ettfrånavståläge att

ochorganisationenbåde statenfårorganisationerbidragsberoendehögt
vissttill insatserpåverkavillregeringen avkonsekvenserna attta av

tillpåverkas görakanske attkommer attorganisationerVissaslag.
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insatserna delvis ekonomiska skäl. Centralt för bidragsstymingen,av
uttrycks i verksamhetsmålen, bidragen skallär användasatt påsom ett

sådant samhällsekonomiskbidragensätt att nytta.genererar en

Utredningen förslagen så här långtatt bra grund förmenar attger en
påbörja resultatstyrningen de ifrågavarande bidragen. Socialstyrel-av

fungerar administratör. Till stöd för administrationen finnssen som en
förordning tillsammans med verksamhetsmålen i regleringsbrevetsom

och utgångspunkt för administrationen bi-anger en ram gemensam av
draget. Härmed har samtliga de komponenter, rekommenderats försom
resultatstyrningen verksamhetsbidrag,ett tagits hand och appli-av om

på de ifrågavarande bidragen.cerats
Det bidragssystemet god grund för löpande kunna föl-attnya ger en

vilka insatser frivilligorganisationema genomför och vilka resul-som
de upphov till. Det bidragssystemettat i praktiken enkelutgörger nya en

uppföljningsmodell, kan följas år från år. I och med utveck-som att
lingsarbetet med resultatstyra bidragetatt sin början kommertar på sikt
kanske vissa komponenter förfinas, bytas bortatt Menut, tas osv. grun-
den till uppföljningsmodell finns redanen nu.

Informationen i den här föreslagna uppföljningsmodellen kansom ges
användasäven underlag vid utvärderingar,ett måste då givet-som men

vis kompletteras med information beroende på hur det aktuellaannan
utvärderingsuppdraget ut.ser

Utredningen det viktigt med återkommandeäratt utvärderingaranser
bidraget för bidragets effektivitet.att över Alla såsom riks-av parterse

dag, regering, SoS, fiivilligorganisationer och skattebetalare har ett
intresse i bidragen används på sådantatt ett medsätt att nyttan att
betala bidragen blir så möjligt.ut förlängningenIstor kan sådansom
s.k. resultatinformation påverka både anslagstilldelning och områdes-
prioriteringar.

Utredningen likheti med vad framhålls i Inrikesdeparte-menar, som
bästamentets finansierarapport, att sättet sådana utvärderingsstudieratt

mindreär från bidragsanslaget.att ta Detta innebären summa näratt en
utvärderingsstudie aktualiseras betalas något mindre uten summa som
bidrag till organisationerna. Utredningen utvärderingsstudierattmenar
inte skall årligen. Vidare skallgöras utvärderingar bidraget kunna be-av
ställas både SoS och regeringen. Iden föreslagna förordningen finnsav
angivet både medel till utvärderingar skallatt från bidragsanslagettas
liksom utvärderingar kan beställasatt såväl SoS regeringen.av som
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utvecklingsråd5.4 Ett

frivilligorganisa-berördaförbeståenderåd, representanterEtt av
till SoS kunnamöjlighetRådet skall attskall inrättas.tioner, ges

bidragssystemethur detoch tankarerfarenheterframföra nyaom
hurförsamtalspartockså viktigRådet skall utgörafungerar. en

deförbättrasochutvecklasskallbidragetresultatstymingen av
åren.närmaste

brautvecklas påskall sättbidraget ettresultatstymingen menarFör att av
tidigtpåfrivilligorganisationema ettviktigtdetutredningen attäratt

bidrags-hur detsynpunkter pålämnamöjlighetstadium att nyages
informerafår tillfälleSoSviktigtockså attDet attfungerar. ärsystemet

kanRådetbidragssystemet.detavsikter iochintentionerolika nyaom
kommerutvecklingsarbetetdet fortsattaför hurrollviktigspelaockså en

kanbidragssystemetmed deterfarenheterUtifrån nyaatt ut. vunnase
för-ochändringarorganisationernamed göratillsammansmyndigheten

bidragssystemet.finingar av
dis-innefattaskall inteorganisationernaochSoSmellanDialogen
Denbidragstilldelningarorganisationersenskildakussioner m.m.om
denoch huranvändaskanresultatstymingenför hurforumskall ettvara

på bästauppfyllasskallbidragetmedintentionernaförutvecklasskall att
sätt.

organisatio-fråninformationsinhämtningenuppgiftcentral ärEn
hålls påinfonnationinhämtandetönskvärtDet accep-att enär avnema.

lämna inåläggasbör inteFrivilligorganisationema atttabel nivå. ansen-
deviktigtdockinformation. Detoch attuppgifter ärmängderliga av

infor-tillräckligttill SoSskall återrapporteras ärårligenuppgifter som
bedöm-myndighetensunderlag iräckaföroch relevantamativa att som

ningar m.m.
bud-någratroligtvisbehövstidigare konstateratutredningenSom

tillfredsställande.fungerardetinnanmed detgetår systemetnya
organisationernautredningenrådetpå attSammansättningen anser

villUtredningentill.framkommabörmed SoSsjälva tillsammans
deallafrånrådet finns tredet i representanterviktenframhålla attav

områdenafråndvs.handlardetorganisationerkategorier om,somav
detVidarekvinnor.våld ärochbarn motalkohol/narkotika, utsatta

sidan finnsvårdandedensidanförebyggandesåväl denviktigt att som
representerad.

dem måsteÄven frekvensen över-ochsamtaldessaförformerna av
utred-beslutasjälvaorganisationerna attochpå SoSlåtas menarom,
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ningen. rådet ochNågot SoS kan i samtalen medöverväga är att tasom
tredje med expertkunskap kring resultatstyming.parten
Utredningen föreslår också det skall framgå SoS instruktionatt av
samråd skall ske mellan berörda frivilligorganisationer ochatt SoS.

Hörande5.5 Folkhälsoinstitutetav

För det förebyggande ledet prioriteras lika högtatt garantera att
vårdande,det skall Socialstyrelsen det gällernär organisatio-som

förebyggande arbete fatta beslut bidrag efter hörandenernas om
Folkhälsoinstitutet.av

Utredningens förslag SoS skall administrera bidraget framtideniattom
bygger på uppfattningen denSoS myndighet haräratt rätt typsom av
erfarenheter för uppgiften och de bästa förutsättningarnasammantaget
för klara administrera resultatstyrt verksamhetsbidrag tillatt att ettav
här berörda fiivilligorganisatiner. Det egentligen bara på endaär en
väsentlig punkt myndigheten saknar erfarenhet. Myndighetenssom
inriktning främst verka utifrån den vårdande aspekten.är Därmedatt
saknas direkt erfarenhet det förebyggande ledet.av

För organisationer främst arbetar med det förebyggande ledetatt som
inte skall missgynnas myndighet med vårdande inriktning ad-attav en
ministrerar bidraget, föreslår utredningen SoS åläggs höra FHI iatt att
sina beslut bidragstilldelning. Om det visar sig Statskontoretsattom

resulterar i för det förebyggandeöversyn arbetet framgentatt ansvaret
åvilar myndighet, bör den förebyggande aspekten i bidrags-en annan
fördelningen ändras analogt.

Av regleringsbrevet kan framgå fördelning skall ske enligt för-att
ordningen och efter hörande detFHI. När gäller beställningar olikaav av
utvärderingar bidragen kan initiativ också komma från FHI.av
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6 Utredningens övriga direktiv

För samtliga kommittéer gäller regionalpolitiska konsekvenseratt
dir. 1992:50, omprövning offentliga åtaganden dir. 1994:23, jäm-av
ställdhetspolitiska konsekvenser dir. 1994: 124 konsekvenser församt
brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet dir. 1996:49 skall
redovisas.

Utredningen har funnitinte Förslagvåra har direkt påverkan påatt
dessa områden. Däremot vill utredningen kommentera direktiv 1994:23
och direktiv 1996:49.

Våra förslag innebär förlängningeni effektivisering. Vi atten menar
där det förebyggande arbetet, framför allt inom alkohol- och narkotika-
området, blir bättre kommer det också innebära bättreän förutsätt-att
ningar för bekämpa brottsligheten och för det brottsförebyggandeatt
arbetet.

Vidare innebär effektivisering det, på lite längre sikt, finnsatten
många samhällsekonomiska vinster formi sänkta vård-göraatt t.ex. av
kostnader for olika alkoholrelaterade skador.
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7 Särskilt yttrande

Särskilt yttrande Sofia Modigh och Ulf Wallinav

Kommittén föreslår flera angelägna och motiverade åtgärder det gäl-när
ler resultatstyming, uppföljning och utvärdering statsbidragav som ges
till frivilligorganisationer arbetar inom områdena alkohol- ochsom nar-
kotika, barn och deras familjer våldutsatta kvinnor.samt mot

Vi flera fördelar med uppföljning och utvärdering före-attser av
ningsbidragen samordnas. Vi ställer emellertid tveksamma till ut-oss
redningens förslag, för den framtida bidragsfördelningenatt ansvaret
helt skall ligga hos myndighet till exempel Socialstyrelsen.en

Av tradition har exempelvis nykterhetsrörelsen och idrottsrörelsen
själva fördelat föreningsbidragen inom sina områden. Vi vis-attmenar

värden går förlorade organisationerna fråntas detta Försa om ansvar.
organisationerna föratt värna tillvara myndighets-samt att ta

kompetensen enligt vår mening, det bättre den framtida bi-vore, om
dragsfördelningen skedde i samråd mellan frivilligorganisationemaett
och statlig myndighet och huvudansvaret för bidragsfördelningenatten
ligger hos organisationerna själva.
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Kommittédirektiv

Statsbidragsgivningen till vissa organisationer verksamma
inom det sociala området

Dir. 1997:59

Beslut vid regeringssammanträde den 6 1997.mars

Sammanfattning uppdragetav

En kommitté tillkallas för formerna för statsbidragsgivningenatt överse
till vissa nykterhetsorganisationer och till vissa andra organisationer
verksamma inom det sociala området anslagen C och1 C 2 inom ut-
giftsområde 9 m.m..

Översynen skall omfatta såväl kriterier för bidragsgivningen densom
administrativa hanteringen bidragen.av

Bakgrund

Socialpolitiken förändras fortlöpande. Knappa betyder starkaresurser
krav på effektivisering och förmåga till samverkan.

Inte minst alkoholpolitikens förutsättningar har ändrats i och med
EU-inträdet och den ökade internationalisering Sverigegenom som nu
upplever. Traditionella alkoholpolitiska instrument, såsom högt ochpris
begränsad tillgänglighet, blir mindre användbara. För målen medatt
den svenska alkoholpolitiken skall kunna upprätthållas krävs utveckling
och förnyelse arbeteti med förhindra alkoholens skadeverkningar.att
Information, opinionsbildning och andra alkoholförebyggande insatser,
framför allt lokalpå och regional nivå, får ökad betydelse i ansträng-en
ningarna förändra dryckesvanoma i vårt land.att

Människors och organisationers och arbete alko-motengagemang
holskador på den lokala fårnivån sålunda allt betydelse.större Det gäl-
ler också arbetet våld och droger, likavälmot det medmänskligtsom
stödjande arbetet många frivilligorganisationer står för på detsom
lokala planet.

Mot denna bakgrund har nationell handlingsplan för alkohol- ochen
drogförebyggande insatser liksom nationell handlingsplan för deten
brottsförebyggande arbetet utarbetats.
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området. Ar-statligadetgenomförts inomharbudgetprocessEn ny
för verk-Målenpågår.resultatstymingenvidareutvecklamedbetet att

uppställtsVerksamhetsmål harKonkretatydligare.gjortssamheten har
verk-utvärderaochföljaför bättrepåbörjatsarbete har attoch uppett

samheten.
arbetsgruppinterdepartementalharInrikesdepartementetInom en

resultat-förfinna formerförverkatFöreningsbidragsgruppen att-- parallell tillorganisationerideellatillbidragstyming enstatens somav
fråga förcentralmyndighetssfáren. Enstatligadenhänt inomvad som

bidragsgivningförfinna formervarithar statensarbetsgruppen att som
harorganisationemastill särartMed hänsynförnyelse. tageninnebär

förmålbeskrivningarförformer samtgenerellaförsökt finna upp-man
statsbidragen.gällerdetutvärderingoch närföljning

vidareut-bidragsgivningenförskall formernabasMed detta som
sakområden.departementsrespektivevecklas inom

med denarbetat sär-arbetsgruppharSocialdepartementetInom en
nykterhetsorganisationema.tillstatsbidragsgivningenskilda frågan om

tillfrågeställningarnavidga attsigbehov visathar atthandEfter ett
ansla-berörsområdedettill helastatsbidragsgivningenomfatta avsom

mednykterhetsorganisationema, tadvs.och C 2 utöverC l att,gen
våldarbetarorganisationerandra motoch vissalänkorganisationer som

familjen.inom
förkommitté tillsättas överattbörbakgrunddennaMot senu en

verksamma inomorganisationertillbidragsgivningförformerna statens
områdena.angivnade

Uppdrag

Föreningsbidrags-InrikesdepartementetsutarbetatsDen rapport avsom
idrasriktlinjerkort. Deinompubliceraskommer uppatt somgrupp

bidragsgivningförformernatekniskadebeträffande statensrapporten
kommitténsförutgångspunktbörfrivilligorganisationematill vara en

arbete.
bidrags-nuvarandedenanalyseraochstuderaingåarbetet börI att

denna.effekternabedömaochområdetpågivningen av
nykter-till vissabidragsgivningenbörutgångspunkterUtifrån dessa

verksam-organisationerandra ärtill vissaochhetsorganisationer som
utgiftsområdeinomoch C 2C lanslagenområdetsocialadetinomma

stödsverksamhetdenieffektivitetenökasyfte9 i avatt somprövas
området,inomlagregleringeninkluderabörPrövningenstatsbidrag.

denadministrationenbidragsgivningen,förformernaochkriterierna av
utvärdering.ochuppföljningförformernasamt
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Innehållsmässigt bör utgångspunkten för bidragsgivningen attvara
de frivilliga organisationerna skall stödjas förnyelsearbete.i sitt kampI

alkohol, droger, brott och förmot socialt fungerande samhälleett be-
hövs aktiva frivilligorganisationer. Inte minst viktigt det nåär att ung-
domar och påverka dem så de inte hamnar i destruktiva livsstilar.att De
nationella handlingsplanerna för alkohol- och drogförebyggande insat-

och för det brottsförebyggande arbetet viktiga utgångspunkterär iser
förändringsarbetet.

Det därför betydelseär det deni statliga bidragsgivningenstor attav
byggs förnyelseincitament,in så existerande organisationer kanatt hitta

effektivare verksamhetsforrner och organisationer kanattnya, ut-nya
vecklas inom området.

Samverkan mellan olika organisationer behövertyper också ut-av
vecklas, liksom samverkan mellan kommuner och organisationer.

Samråd

De organisationer verksamma inomär området givetvis utred-ärsom
ningens viktigaste samarbetspartner. Nära kontakt med dem bör-hållas
under arbetes gång. Detsamma gäller berörda myndigheter, framför allt
Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet, Svenska kommunförbundet.samt

Ramar för utredningens arbete

Uppdraget skall genomfört den 31 december 1997.senastvara
För utredningsarbetet gäller regeringens direktiv till samtliga kom-

mittéer redovisning regionalpolitiska konsekvenser dir. 1992:50,om av
offentligaprövning åtaganden dir. 1994:23, redovisningom av om av

jämställdhetspolitiska konsekvenser dir. 1994:124 och redovis-om
ning konsekvenser för brottsligheten och det brottsförebyggandeav
arbetet 1996:49.

Förslagen skall kostnadsneutrala såväl för den statliga sektornvara
för den samlade offentliga sektorn.som

Socialdepartementet
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Bidragsmottagande organisationer 1992/93-1997 eventuelltsamt
tillkommande for C2-anslaget

Organisationer får 1992-1996 1997 Troliga nya"organisatio-som
bidrag från C2 kommer sökaattner som
Anslagspost1.1,3 och 2
Blåbandsrörelsen SverigesBlåbandsforbund
Förbundet droger beviljatsmot SverigesBlåbandsungd.
IOGT-NTO-rörelsen IOGT-NTO vuxna
Jämvägsanstâlldas UngdomensNykterhforb.
helnykterhetsförbund IOGT-NTO:sJuniorförb.
MHF-rörelsen Nykterhetsrör.scoutförb.
SvenskaFrisksportförbundet MHF
SverigesAkademikers MHF-Ungdom
Nykterhetsförbund DKSN:sUngdomsråd
SverigesLärares SvenskaFrisksporttörb.
Nykterhetsförbund FrisksportamasVeterantörb.
SverigesPolismäns
Helnykterhetsförb.
Vita Bandet
FöreningenFruktdrycker
Kvinnotöreningamas
samarbetskommittéi alkohol-
ochnarkotikafrågor
DeKristnaSamfundens
Nykterhetsrörelse
Riksförbundet alkohol-mot
ochnarkotikamissbruk
Nykterhetsrörelsens
Landsförbund
Samarbetsnämnden
Riks-alna
Alkoholproblematikemas
riksforb.
Convictus
Föräldrafören. narkotikamot
Forumför frivilligt socialt
arbete tillkommit
Kvinnoforum tillkommit
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LP-stiftelsen
kamratfören.Länkens

nubbeNobbabrass0
förRiksförbundet

tillkommitbehandlingshem
forRikskommittén

evårdfamilj
åthjälpRikstörb.för

läkemedelsmissbrukare
invandrareSveriges mot

narkotika
NarkomanvårdsiörbundSv.

tillkommitNykterhetsvårdsförbundSv.
LänkarnaSällskapet

Verdandi
beviljatsSocialakom. Tensta
beviljatsdörrenDenÖppna
beviljatsBjorligruppen

LänsstyrelserLänkorg.via
CAN

igpo .V ..
samhälletiBarn rättens

Familjehemmens
Centralorganisation
Familjehemmens
riksorganisation

SolidaritetHassela
familjersförRiksförbundet

rättigheter
EnsamföräldrarsSveriges

tillkommitriksorgan ation

kvinnojourerRiksorg.för
incestStödcentrummot

beviljatsföreningkvinnorsLatinam.
Mansjouremas

tillkommitriksorganisation
kvinnojourersSveriges

tillkommitriksförbund
kvinnligRiksförb.mot

tillkommitkönsstympning
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Bidragsmottagande organisationer FHI:s projektmedelav
bå 1995/96

199 35 Hassela Nordic Network:an
Botkyrkas fritidsgårdarABF Hassela36 Solidaritet
ÖvertorneåABF 37 IOGT-NTO

African Union 38 IOGT-NTO-Gävleborg
IOGT-NTO-ÖrebroAfrosvenskamas 39

riksförbund 40 KFUM Basket/Sundsvall
Aktiv Ungdom Dragons
ALNA-Mitt 41 Kilen
ALNA-Rådet 42 Kropp Själ K.B.o
ALNA-Syd 43 Krut

. ALNA-Västerbotten10 44 KSAN
ALNA-Öst11 45 Livsstil Kronoberg

12 Arbetarskyddsnänmden 46 LO-distriktet i Stockholms
13 CAN län
14 DKSN LO-sektionen47 i Karlstad
15 DKSN-RIA i Jönköpings län 48 LO-sektionens Invandrar-
16 Upplands-BroDKSN-RIA i byrå Landskronai

DKSN/KIA, Helsingborg17 49 Länssamråd i Jämtlands län
Drogförebyggama18 i Stock- 50 Motorföramas
holms län/KSL Riksförbund
Drogförebyggama19 Mälardalens51 Högskola
Skaraborg 52 NEPI

20 DiakonisällskapErsta Nobba brass53 Nubbe
21 European Cities Against Drugs Nordisk54 Alkoholtidslcrift

Fi1mCentrum22 55 RIF, regionenvästra
23 FMN Riksförbundet56 SIMON
24 FMN-Eskilstuna Riksförbundet57 BRIS
25 FMN-Kristianstad Riksförbundet58 för fältarbete
26 F folkhögskola Riksförbundet59 ochHemorsa
27 Föreningen Eva Skola
28 FolkfestenFöreningen 60 Riksförbundet Spelberoende
29 Föreningen kompisar 61 Riksförening för Distrikts-
30 Föreningen Urlcraft sköterskor
31 Grantoppama 62 Räddningsmissionen
32 Göteborgs- och Bohus läns 63 SAD

nykterhetsförbund 64 Serbisk-Jugoslavisk
33 Göteborgs universitet regiorg. f Gbg och Bohus
34 Hallands idrottsförbund län

6 18-0390
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Äventyret hälsan100BoråsSIIVION,65
Östergötlands läns101Jönköping66 Sisu,
nykterhetsförbundSkaraborgsinstitutet67
Östgötamusiken102Idrottsförbund68 Skånes
Överkalix IFStockholm 103Sociala Missionen,69

Socialpolitik70
Sophiahemmets71
sjuksköterskeskola

BlåbandsungdomSpånga72
Stadsmissionen73

Antidoping MovementStiftelsen74
BergslagStiftelsen75

SwedenNon-ViolenceStiftelsen76
SoberkonsultStiftelsen77

-UmeåStudiefrämjandet78
för Allmän-Svensk Förening79

medicin
Svenska80
Frisksportförbundet

KyrkanSvenska81
Akademikers82 Sveriges

Nykterhetsförbund
BlåbandsförbundSveriges83

Förenade84 Sveriges
Studentkårer

Samordnings-85 Sveriges
barnmorskor

Södermanland86 TBV
SkåneVästra87 TBV

88 Texta
församlingTumba89

Frikyrkoförsamling90 Tuve
Örnar Husum91 Unga
Örnar Umeålcretsen92 Unga

NykterhetsförbundUngdomens93
soldathemsföreningUppsala94

Upptakt95
Verdandi96

Örebro kretsVerdandi97
98 Vett Lagom

Vuxenföreningen Vuxna99
Gängpå
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Socialstyrelsens meddelandeblad

Meddelandeblad Nr 12/97
Juni 1997

Mottagare:
Länsstyrelser
Landstingsförbundet
Svenska Kommunförbundet

Statsbidrag påtill vissa organisationer områdetdet sociala

Frivilliga organisationer

Frivilliga organisationer på många avgörande och viktiga insatsergör sätt
på det sociala området. kan förebyggandeDet arbete, kamratstöd,vara
behandlingsarbete eller opinionsbildande insatser. kanInsatsema ibland

komplement till samhällets vård och behandling oftareett ännuvara men
alternativ form idébureni verksamhet kan drivasinteav som av
"samhället".

fåVilka kan statsbidraget

Statsbidraget till följandeutgår huvudgrupper riksorganisationer:tre av

Länkorganisationer och andra organisationer arbetar med attsom-
stödja och hjälpa f.d. missbrukare. Bidrag kan utgå till såväl klient-
organisationer inom alkohol- och narkotikaområdet till organi-som
sationer med kyrklig anknytning, vilka bedriver verksamheter inrik-
tade socialtpå utsatta grupper.
Organisationer arbetar för barn och deras familjerutsattasom ge--

opinionsbildning, insatser och metodutveckling inomnom egna om-
rådet.
Kvinnoijouremas riksorganisationer och invandrarorganisationer mil.-

stöder misshandlade kvinnor och lokalt utvecklingsarbete för attsom
motverka våld och sexuella kvinnor. Bidrag kanövergrepp mot även
utgå till stödorganisationer för s.k. mansjourer.män,
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statsbidragetSyftet med

kan bedriva slagkraftigorganisationenskall möjliggöraBidraget att en
skall med hjälpverksamhet. Riksorganisationemanationellcentral och av

det sociala området.till lokala aktiviteter inomstödbidraget kunna ge
och förvaltnings-riksorganisationernas löne-användas tillBidraget kan

information, utbildningutredningsverksamhet,lokalkostnader,kostnader,
distrikt och socialastöd till lokalavdelningar,direktockså sommen

projekt.

få bidragVillkor för att

verksamhetbedriva inomskall riksorganisationemstatsbidragFör att
skall riksor-sid. och Vidarepå lnågon de tre angesgrupper somav

ganisationen:

ekonomiskmed styrelse ochdemokratisk organisationöppenvara en-
stadgar,föreningen fastställdamed förenlighetförvaltning i

år,verksamhet under minstbedrivitnormalt ha ett-
form lokalavdel-delar landet ihela ellerverksamhet ibedriva avav-

form lokal verksamhet. Före-ellerlänsföreningarningar, annan av
denmålgrupp kan få bidragmed begränsadarbetar ärning omsom
bedri-landet och övrigt kanhela iför medlemmar överöppen anses

verksamhet,nationellva en
medpraktik natio-ochverksamhetsidéha överensstämmersomen-

socialtjänstsocialpolitik ochviljeinriktning inella mål och samt
ochindirekt, riktar tilldirekt eller sigverksamhetbedriva gag-som,-

individ- ochoch målgrupper inomsocialtjänstens klient-nar
familjeomsorg.

omfattar tidensänder. bidragsårför år i EttBidrag kan lämnas ett
Ansökan statsbidrag hoskalenderår.decemberjanuari-3l görsl om

Socialstyr-före bidragsårets början.månaderSocialstyrelsen senast tre
och för-skall erhålla bidragorganisationervilkaelsen beslutar somom

Socialstyrelsen kvartalsvisutbetalasbidraget. Bidragetdelningen avav
erhållande rekvisition.efter av

Fördelning bidragenav

stöd till debidragen frånfördelningenutgår iSocialstyrelsen att geav
för verksam-skapar formerutvecklas ochorganisationer som nyasom

Socialstyrelsenmänniskor möjligt.de når så mångaheten så att som
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efter långsiktighet och kontinuitet i fördelningensträvar så organisa-att
tioner kan planera och utvecklas planmässigt. Bidragen kan därför öka
eller minska utifrån organisationemas faktiska verksamhet och utveck-
ling.

Prioriteringar verksamhetav

bedömningenI Socialstyrelsen in huruvidaväger organisationerna i sina
ansökningar betonar verksamhet kan riktas till speciellt utsattasom

Under 1996 viss prioritet till organisationer och verksam-grupper. gavs
het riktades till kvinnor, invandrare och missbrukare.som unga

Statsbidraget utgick under med1997 24,6 miljoner kronor fördelade
på 28 organisationer.

Hur söker man

Statsbidraget söks enligheti med särskilt frånPM Socialstyrelsen och
ifyllande särskild ansökningsblankett. Ansökan skall åtföljasav av
verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse och andra handling-

beskriver organisationemas arbete.ar som

Blankett och anvisningar kan beställas från:

Socialstyrelsen Tel 08-783 30 00
Socialtjänstgruppen Fax 08-783 30 20
Allmänna enheten
106 30 Stockholm

Bidraget söks den oktober.lsenast
Ansökan bereds S-gruppens allmänna enhet vid Socialstyrelsen.av

Ytterligare information

Åke Setréus tel 08-783 32 00
Socialstyrelsen, S-gruppen
Allmänna enheten, 106 30 Stockholm
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Idag gällande förordningar

Socialstyrelsen

SFS 1983:731nr:

Departement/myndighet: Socialdepartementet

Rubrik: 1983:731Förordning statsbidrag tillom
förorganisationer stöd till missbrukare m.m.

Utfärdad: 1983-07-14

Ändring införd: SFS 1986:272t.0.m.

§1 I mån tillgång på medel kan statsbidrag enligt denna förordningav
utgå till

sammanslutningar förutvarande alkoholmissbrukare,av

sammanslutningar för stöd och hjälp narkotikamissbrukare,

sammanslutningar för rehabilitering alkohol- ellerav
narkotikamissbrukare fl. Förordning 1986:272.m.

2 § Frågor statsbidrag socialstyrelsen.prövasom av

3 § Ytterligare föreskrifter statsbidrag enligt denna förordningom
meddelas socialstyrelsen.av

4 § Beslut socialstyrelsen enligt denna förordning får inteav
överklagas.

Övergångsbestämmelser

l 983 73 1:

Bestämmelserna tillämpas första gången frågai statsbidrag förom
vilka medel för budgetåretanvisats 1983/84.
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Samarbetsnämnden

1977:486SFS nr:

SocialdepartementetDepartement/myndighet:
till organisationerstatsbidrag1977:486FörordningRubrik: somom

nykterhetsarbetebedriver

1977-06-02Utfärdad:

Ändring 1995:279SFSinförd: t.0.m.

statsbidrag tillföreskriftermeddelasförordningdenna§l I om
bedriverorganisationerhos vissaverksamhetcentral som

nykterhetsarbete.

statsbidrag ilämnassådana organisationerandraTill vissa annan
1984:369.Förordningordning.

lämnas tillförordningdennaStatsbidrag enligt§2

Förbundet droger,nykterhetsrörelse,samfundenskristna motDe
helnykterhetsförbund, Kvin-JämvägsanställdasIOGT-NTO-rörelsen,

narkotikafrågor,alkohol- ochsamarbetskommitté inoföreningarnas
narkotikamissbruk,alkohol- ochRiksförbundetMHF-rörelsen, mot

Blåbandsrörelsen, Sverigesnykterhetsförbund,akademikersSveriges
helnykterhetsförbund,polismänsnykterhetsförbund, Sverigeslärares

bandetfrisksportförbundet och VitaSvenska samt

det.bestämmerregeringenorganisationerandra om

FörordningFruktdrycker.tilllämnas FöreningenStatsbidrag får även
:547.l 99 1

denna förordningstatsbidrag enligt3 § Frågor prövas av enom
1984:369.Förordningsamarbetsnämnd.

ledamotvarjefem ledamöter. FörSamarbetsnämnden består4 § av
Ledamöterna ochpersonligfinnasskall ersättarna utsesersättare. aven

de organi-efter förslagsänder ochför år iregeringen tre som avges av
Förordning 1984:369.i 2 §sationer som anges
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§ Samarbetsnämnden inom sig ordförande5 och vice ordförande.utser

Samarbetsnämnden får besluta6 § sekreterare och annatom
arbetsbiträde.

§ Ansökan statsbidrag hos7 Samarbetsnämnden.görsom
Förordning 1984:369.

8 § Samarbetsnämnden beslutför halva antalet ledamöter,är när änmer
bland dem ordföranden eller ordföranden,vice närvarande.är

ordförande eller9 § Nämndens den han får begära inutsersom
förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärenden hos nämnden samt

frågor utlämnande allmänna handlingar eller överklagandepröva om av
nämndens beslut. Förordning 1986:883.av

10 § Vid sammanträden med Samarbetsnämnden förs protokoll. För-
ordning 1986:883.

Samarbetsnämndens beslutll § i ärenden statsbidrag får inteom
överklagas.

Samarbetsnämndens beslut i ärenden resekostnadsersättning ochom
traktamentsersättning får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, om
ärendet vad skall utgå enligt gällande föreskrift eller över-avser som
enskommelse och ärendet gällerinte fråga enligt avtalskallen som av-

arbetsgivaren. Prövningstillstånd krävs vid överklagande tillgöras av
kammarrätten.

Samarbetsnämndens beslut andra frågori sådana i förstaän som avses
och andra styckena får överklagas hos regeringen, inget ärannatom
särskilt föreskrivet. Förordning 1995:279.

Övergångsbestämmelser

1995:279
Denna förordning träder i kraft den 1 april Beslut1995. har med-som
delats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

18-03907
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FHlzs fördelning projektmedel 1992/93-1995/96av

Folkhälsoinstitutets
fördelning projektav

formedel perioden
1992/93 1995/96-

hå bâOrganisationer bå1992/93 hå1993/94 1994/95 1995/96

l99zan 20 000
ABF Botkyrkasfritidsgårdar 33 333

ÖstraABF Vämiland 165000
ÖvertorneåABF 66 666

African Union 66 666
Afrosvenskamasriksförbund 100000
Aktiv Ungdom 195000 204000 250000 133333
Allserbisk-.lugoslaviska
riksforbundet 153000
ALNA-Mitt 50000 33 333
ALNA-Riks 695000 300000
ALNA-Rådet 775000 530000 200000
ALNA-Syd 100000 20 000
ALNA-Västerbotten 66 666
ALNA-Öst 100000 90 000
Arbetarskyddsnämnden 66 666
Arbetsgivarfunktionen 67000
AssyriskaRiksförbundet 130000
B K SportsMagazine 50000
Big Brother Sister 125000
Blekingeläns
nykterhetsförbund 100000 93000

ÖrebroBlåbandsdistr. län 80 000
CAN 27 000 306000
Centerkvinnoma,Norrbotten 187000
ClemensnäsIF 275000 204000
DKSN 343333
DKSNGöteborgsoch
Bohuslän 180000
DKSN RIA Helsingborg 330000
DKSN JärfällaRIA 200000
DKSN RIA Upplands-Bro 180000
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StenungsundsDKSN
170000kommun
348500UngdomsrådetDKSN

200000000250DKSN-RJA
JönköpingsDKSN-RIA i

66 666län
iDKSN-RIA

100000kommunStenungsunds
i UddevallaDKSN-RIA

110000kommun
93 606Upplands-BroDKSN-RIA
33 333HelsingborgDKSN/RIA,

50000000Ungdomsråd 50DKSN:s
Sthlmslän,Drogförebyggama

l70 000Kommunförbundet
iDrogförebyggama

000150länStockholms
Drogförebyggamai

533333län / KSLStockholms
166666SkaraborgDrogförebyggama
333333435000500000 3l 5 000DiakonisällskapErsta

CitiesAgainstEuropean
200000Drugs

16666FilmCentrum
11000091000Finansförbundet

000 100000150FLlX
000130FMN
00020FMN-Eskilstuna

00046FMN-Göteborg
000292FMN-Karlskoga

33333FMN-Kristianstad
230000FMN-Malmöhus

365000FMN-Riks
00032FMN-Stockholm

133333100000folkhögskolaForsa
StudieförbundetFrikyrkliga

00080Gävleborg
000157RSFHFritidsforum-

125000SöderFryshuset,KFUM
174000Fyrisgården,Uppsala

300000SolidaritetFörbundetHassela
62000drogerFörbundetmot

000375ViFörbundet Unga
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FöreningenEva 40 000
FöreningenFolkfesten 173333
Föreningenkompisar 33 333
FöreningenReningsborg 150000
FöreningenUrkraft 10000 60 000
Föräldrakrafti Täby 220000
Grantoppama 6 666
Göteborgs Bohusläns0
nykterhetsförbund 62 666
Göteborgsuniversitet 000172 50000 133333
HallandsIdrottsförbund 65 000 33 333.
HasselaNordic Network 143333
HasselaSolidaritet 166666
HasselaSolidaritet,Förbundet 355000
Hemmestahögstadieskola 50000
Hoforsfinska förening 42 000
IFK Luleå 100000 85000
lOGT-NTO 450 666
IOGT-NTO-Dalama 80000 10000
IOGT-NTO-Gävleborg 133333
lOGT-NTO-Halland
landstinget 238000
IOGT-NTO-Jämtland 230000
IOGT-NTO-Jämtland 194000
IOGT-NTO-Jönköping 203000 80000
IOGT-NTO-Protest 320000 400000 50000
IOGT-NTO-Riks 350000
IOGT-NTO-rörelsen 352000
lOGT-NTO-Värmland 66000
IOGT-NTO-Värmland 141000
lOGT-NTO-Västemorrland 200000
IOGT-NTO-Örebro 66 666
IOGT-NTO:sj uniorförbund
Västernorrland 180000
JANTI-gruppen 7 500
Jämtlandsläns
nykterhetsförbund 15000
KFUM Basket/Sundsvall
Dragons 66 666
KFUM JämtlandBasket
Östersund 320000
KILEN 250000 525000 140000
Kom till Festen 50 000
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00055Själ KBKropp 0
20 000KRUT

137466000 1414157000000147KSAN
123333Livsstil Kronoberg

00050LO-distr
97000Skåne/MalmöLO-distriktet i

333000 133283SthlmslänLO-distriktet i
66666KarlstadLO-sektioneni

LO-sektionens
33355Invandrarbyrå,Landskrona

00050skolafören.ochhem-Lomma
133333JämtlandslänLänssamrådi

90 000Film HBMary
000300MHF

000275350000MHF-Stockholm
287000MHF-Ungdom

000440MHF-Värmland
00010RiksförbundMotorföramas

300000MåsenFilm AB
23 333Mälardalenshögskola

Mäster-Olofsgården
000340Ungdomshuset
000136StockholmNBV

146666NEPI
10466268000nubbeNobbabrass
33333AlkoholtidskriftNordisk

Norrköpings
95 000Nykterhetsförbund

Motala-Vadstena
0001l5Nykterhetsforbund

Nykterhetsrörelsens
000000 200000 150360Landstörbund

640000kommunkretsOrustCenterns
00072Provita/Bellevue

170000RFHL-KILEN
200000201000RFSL

000150RIA-Center
10666regionenRIF, västra

00070180000RIFFI
Sv.RiksförbundetSIMON

346666000250narkotikaInvandraremot
66 666BRISRiksförbundet
8 000för fältarbeteRiksförbundet
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RiksförbundetHemochskola 165166
RiksförbundetSpelberoende 66666
Riksföreningenför
distriktssköterskor 250000
Rissnekyrkansförsamling 100000
RäddaBarnen 325000 90000
Räddningsmissionen 200000
SAD 26 666
Serb.-Jugoslaviskregi
Gbg Bohuslän 70000 60000 33 3330
ServicenärrmdRåå 100000
SIMON, Borås 66666
SISUJönköping 46 666
Skaraborgsinstitutet l 16666
SkaraborgsLäns
Nykterhetsförb.Skövde 65000
SkånesIdrottsförbund 100000
SmålandsIdrottsförbund 150000
SocialaMissionen,Sthlm 33333
Socialpolitik 80000
Somaliska-svenska
föreningen 81000
Sophiahemmets

uksköterskeskola 200000
SpångaBlåbandsungdom 33 333
Stadsmissionen 162000 366666
StiftelsenAntidoping
Movement 33 333
StiftelsenBergslag 100000
Stiftelsen förCentrum
livskunskap 300000
StiftelsenFrimedica 150000
StiftelsenNEPI 210000
StiftelsenNon-Violence
Sweden 2 333
StiftelsenSoberkonsult 350000 76 666
Stockholmsidrottsförbund 25000
Studenthälsani Uppsala 125000
StudiefrämjandetUmeå l 16666
Studiefrämj. stor-Sthlm 100000norra
StudieförbundetVuxenskolan 222000
Studieförbundet
Vuxenskolan,Järva 158000
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intresseföreningenStöd-och
50000NONTOXA

FöreningförSvensk
693333Allmänmedicin

Svenska
180000Arbetsgivarföreningen

120000000Frisksportiörbundet 175Svenska
188000FrisksportförbundetSvenska
45 333SvenskaKyrkan

000100LäkaresällskapetSvenska
riksförbundetSverigefmska

60 000Stockholm
SverigesAkademiskers

180000Centnorg.SACO
SverigesAkademikers

38 000Nykterhetstörbund
160000BlåbandsförbundSveriges

Sverigesblåbandsungdom
250000Skaraborg

SoldaterSv vämpliktsrcentr.
00058drogermot

SverigesCentrala
200000Vämpliktsråd

FörenadeSveriges
266666Studentkårer

Sveriges
2265samordningsbammorskor

33 333SödermanlandTBV
33 333SkåneTBV västra

Örebro 60000TCO-distriktet,
91646Texta

000100TrelleborgsCenterorg.
000 66 666210000 160församlingTumba

16666FrikyrkoförsamlingTuve
100000TV-Söder
100000TyresöTeam Smart

124000KarlstadUNF Värmland
Östergötland 00050UNF

00043Bäckby/SkälbyUng gruppen
Ömar, 83 333Unga Husum
Ömar, 00015OxelösundUnga
Ömar, 60 000SörmlandUnga
Ömar, 60000UmeåkretsenUnga
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Ömar, ÖstergötlandUnga 69 000
Ungdomens
Nykterhetsförbund 102000 350000
Ungd.Nykterhetsförbund,
Västernorrland 100000
Ungd.Nykterhetsförbund,
Östergötland 80000
UngdomsenhetAxberg,
Lillåskolan 156000

ÖrebroUngdomsenheten,
stad 80 000
Ungdomshuset6:an
GamlaStan 168000
Uppsalasoldathemsförening 50000
Upptakt 00055
Verdandi 220000

ÖrebrokretsVerdandi 110000 50000
Vett Lagom 3 333
Vi Unga,Jönköping 000l 15
VuxenföreningenVuxna
på Gång 382000 100000
Västerbottensidrottsförbund 252000
Västernorrlandsdistrikt av
lOGT-NTO l 10000
Västernorrlandsläns
Nykterhetsförb. 100000 000115
Växjö Vi Unga-krets 00077 52000
Äventyrethälsan 165333
Örebro Blåbandsdistriktläns 40 000
Östergötlandsidrottsförbund 000275
Östergötlandsläns 66 666
nykterhetstörbund
Östennalmsområdet 225000
Östgötamusiken 66666
Överkalix IF 50000
Summastöd 12 000517 9 493500 10056500 12424481
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fåttAntal organisationer organisationsstöd från SAMN ochsom
SoS frånprojekstödäven FHIsamt

Antal organisationer fått Antal organisa- Bidragendast Bidragfrånbådesom
5051+bidrag från tioner fått från insans SAMNsom en

bidragfrån
SAMN SoS FHI totalt SoS SAMN antal antal+

1992/93 15 26 59 100 41 29 2

1993/94 2715 57 99 42 30 2

1994/95 15 24 65 104 39 26 2

1995/96 2615 103 144 41 33 2

genomsnitt
1992-1996 15 25,8 71 111,8 40,75 29,5 2
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