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SOU 1998:73

Till Statsrådet Lars Engkvist

Regeringen bemyndigade den 4 december 1997 statsrådet Leif
Blomberg tillkalla särskild utredare Inatt 1997:142 för översynen en

statsbidragen till organisationer bildats invandrare ellerav som av
på etnisk grund och till verksamhet bedrivs andraannars som av

organisationer inom integrationsornrådet. Med stöd detta be-av
myndigande förordnades den december4 1997 riksdagsledamoten
Anita Jönsson särskild utredare.som

Som sakkunniga förordnades den 16 januari 1997
departementssekreteraren Eva Cederholm-Cars, Inrikesdepartementet
och departementssekreteraren Ulrika Lindström, Finansdepartementet.
Som förordnades dag ombudsman Milinkoexperter Mijatovñ,samma
samarbetsorgan for invandrarorganisationer i Sverige SIOS och
ombudsman Helena Kivisaari, Sverigefinska riksförbundet. Till utred-
ningens sekreterare förordnades fr. den 22 januari 1998 ekonomeno m.
Magnus Nilsson.

Utredningen statsbidrag tillöversyn invandrarnas riks-om av
organisationer m.fl. får härmed överlämna sitt betänkande

MÅNGFALDORGANISATIONER INTEGRATION framtida-Ett
för statsbidrag till invandrarnassystem riksorganisationer m.fl.

Utredningens arbete således avslutat.är

Stockholm i maj 1998

Anita Jönsson

/ Magnus Nilsson
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Sammanfattning

Utredningen har haft i uppdrag statsbidragenatt över till invandrar-se
Översynenriksorganisationer m.fl. ska resultera inas ett nytt

bidragssystem med ökad resultatstyming jämfört med nuvarande
bidragssystem. direktivenI betonas betydelsen statsbidraget skaattav
användas effektivt i syfte öka de integrationspolitiskaatt målensmer
genomslagskraft. Det bidragssystemet ska också stimulera tillnya
förnyelse och samverkan underlätta församt organisationer attnya

fram.växa Inom för bidragssystemet ska stöd kunnaävenramarna ges
till andra organisationer vill verka för de integrationspolitiskasom
målen organisationer arbetarsamt tväretniskt. Samtidigt ska detsom
finnas i utredningens förslag tillutrymme för stärka densystem att egna

identitet och delaktighet i samhället.gruppens
Det nuvarande bidragssystemet förordningen SFSstyrs av

1986:472 statsbidrag till invandrarnas riksorganisationer m.fl. ochom
förordningen SFS 1990:632 bidrag till avgränsade invandrar-om
politiska projekt. De åren har på resultatstymingsenare synen av
offentlig verksamhet förändrats vilket har föranlett översynen av
bidragssystemet. Riksdag och regering har vid flera tillfällen påtalat
vikten alla offentliga medel skaatt resultatstyras. Förutomav
översynen invandrarnas riksorganisationers statsbidrag pågår ävenav

statsbidragöversyn till andra ñivilligorganisationer inom svensken av
folkrörelse.

Regeringen invandrarorganisationema idag bedriveratt föranser en
samhället värdefull verksamhet. Förslaget till bidragssystem harnytt
framtagits i samråd med invandrarnas organisationer.

Utredningen föreslår sammanhållet bidragssystemett kansom
resultatstyras. Det ska börja gälla från årsystemet 1999 ochattnya
börja tillämpas fullt år 2001. Utredningen har valtut föreslåatt en

Övergångsmodellenövergångsmodell ska gälla under två år.som
kommer bestå dels organisations-att och verksamhetsbidragett delsav

projektbidrag etableringsbidrag.ett korthetI innebärsamt övergångs-
modellen organisationsbidraget delvisatt behålls och resultat-att
stymingen under övergångsperioden gradvis blir något lägre i detän

börjar tillämpas fulltsystemet år 2001. Efternya utsom
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övergångsperiodens slut bör Integrationsmyndigheten göra ut-en
värdering övergångsmodellen och bedöma huruvida ytterligareav
förändringar bidragssystemeti nödvändiga. Till skillnad frånär
organisations- och verksamhetsbidraget kommer projektbidraget att
börja tillämpas från föregåsår l999 och således inte någonav
övergångsmodell. Utredningen föreslår vidare ansöknings-att
förfarandet föregås mellandialog myndighet och organisationav en
och dialogen kommer medföra förtydligande ansökan.att ett av

Det föreslagna bidragssystemet inriktad på verksamheten.är
Systemet utformat för mål- och resultatstyrning stödjaär att genom
aktiv och verksamhet bedrivs linjei med de integrations:öppen som
politiska målen. Utgångspunkten för de integrationspolitiska målen
finns i framtidenregeringens proposition Sverige, och mångfalden
SOU 1997/98:16.

Förslaget innebär jämställdhet mellan könen kommer stärkas.att att
För betona betydelse jämställdhet föreslås detta målatt attav anges
både i förordning och regleringsbrev.
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l Inledning

1 l Uppdraget.

Regeringen beslutade den december4 1997 tillkalla särskildatt ut-en
redare för formerna för statsbidragatt över till riksorganisationerse

bildats invandrare eller på etnisk grund tillsom av samtannars
verksamhet bedrivs andra organisationer inom integrations-som av
området dir. 1997:142. I uppdraget ingår lämna förslag tillatt ett
bidragssystem relaterat till de integrationspolitiskaär målen ochsom

kan resultatstyras. Direktiven återfinns i sin helhet i bilaga.som
I regeringens proposition Sverige, framtiden och mångfalden från-

invandrarpolitik till integrationspolitik 1997/98:16 lägger regeringen
fram förslag till mål och inriktning för den framtida integrations-
politiken. En myndighet föreslås bli inrättad med förny attansvar
integrationspolitiska mål och får genomslagsynsätt på olika samhälls-
områden för aktivt stimulera integrationsprocessemasamt att i sam-
hället. Organisationerna har viktig uppgift dettai arbete.en

direktivenI statsbidragen tillöversyn invandrarnas riks-om av
organisationer m.fl. utredaren ska del de tekniskaatt taanges av
konstruktioner återfinns i Resultatstyrning förening-rapportensom av
bidrag Ds 1997:36. Den statliga budgetprocessen har förändrats och
arbetet med vidareutveckla resultatstymingenatt pågår. Ett ut-
vecklingsarbete i syfte bidragsgivningen till denatt statligaanpassa
resultatstymingen har inletts bl.a. för ungdomsorganisationema,
idrotten och vissa ñivilligorganisationer inom det sociala området och
inom försvarsområdet.

statsbidragen till invandrarnas riksorganisationer regleras i
förordning 1986:472. Invandrarorganisationer och andra organisa-
tioner kan också få stöd till projektverksamhet enligt förordningen
1990:632 statsbidrag till avgränsade invandrarpolitiska projekt.om
De aktuella regelverken emellertid inte de krav kanmotsvarar som
ställa på den statliga mål- och resultatstymingen. Det därförär
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angeläget sammanhållet bidragssystem föratt bidragsgivningenett mer
utvecklas.

Bidragssystemet ska stimulera organisationerna till förnyelse
samtidigt de underlättar för organisationer fram. Detväxaattsom nya
ska fortfarande finnas för organisationerna kunna stärkautrymme att
den identitet och delaktighet i det svenska samhället.egna gruppens
Stöd ska kunna till organisationeräven arbetar tväretnisktges som
antingen förverka människor med olika bakgrund samlasatt attgenom
laing frågor eller bygga vidare påatt ettgemensamma genom

intresse. arbetet ska kvinnorsI ställning i organisationengemensamt
ökad jämställdhet beaktas. Utredaren ska vidare möjlig-samt överse

heten organisationerna möjlighet sprida information på andraatt attges
språk svenska till de mindre språkgruppema.än

Vidare ska utredaren redovisa för effektiv ochett system en
ändamålsenlig bidragshantering föreslå former för resultat-samt
uppföljning och utvärdering stödet.av

Utredaren ska samråda med invandrarnas organisationer och andra
organisationer bedriver verksamhet inom integrationsornrådet.som

1.2 Utredningens arbete

Utredningen grundar sig på regeringens proposition om
integrationspolitiken, Resultatstyming föreningsbidragrapporten av

andra och utredningar. Betänkandet saknar därförsamt rapporter
litteraturangivelser.

utredningenI har det ingått två förexperter representantersom
invandrarorganisationema. Utredningen har besökt Iranska riks-
förbundet, Sverigefinska riksförbundet, Statens invandrarverk,
integrationsenheten i Malmö, och Malmö invandrarförvalming. Vidare
har utredningen besökt ArbetsgruppenARK för kontaktnätet i Skåne-
och Blekinge och zigenska föreningen Lovara Lund.Y.Z i Dessutom
har utredningen träffat delar styrelsen i SIOS samarbetsorgan förav -
invandrarfrågor i Sverige.

Demokratifrågoma har då varit centrala vid diskussionerna. I övrigt
resultatstyming statsbidrag till frivilligorganisationemaattanses av

förvisso god sak, organisationsstöd falli mångaär att ären men
nödvändigt för möjliggöra bra verksamhet. Organisationerna haratt en

framfört det blivit svårare få kommunalaäven bidrag.att att
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1.2.1 Utredningens referensgrupp

direktivenI utredaren ska bedriva sitt arbeteatt i samråd medanges
invandrarnas organisationer och andra organisationer bedriversom
verksamhet inom integrationsområdet. Samråd har skett med en
referensgrupp bestående följande organisationer:av sex

Bosnisk-Hercegovinska riksförbundet
Fikret F erhatovic

Chilenska riksförbundet
Freddy Weitzel

Etiopiska ortodoxa kyrkan
Meseret Mengistu

Förenade islamiska församlingar i Sverige
Helena Benaouda

Internationella kvinnoförbundet
Shahla Hafid

Kurdiska riksförbundet
Nebi Bal
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2 Bakgrund

2.1 Den integrationspolitiska propositionen
Det resultatstyrda bidragssystem utredningen har tillnya uppgiftsom

grundaratt sig i huvudsakpresentera på regeringens proposition
Sverige, framtiden och mångfalden. I propositionen regeringenanger
målen för integrationspolitiken. Sverige idag landär präglasett som av
kulturell och etnisk mångfald och denna mångfald bör utgångs-tas som
punkt för den generella politikens utformning och genomförande på
alla samhällsområden och nivåer.

2.1.1 Integrationspolitikens mål

I propositionen regeringen mål och inriktning för det inte-anger
grationspolitiska arbetet. Integrationspolitikens mål är:

lika rättigheter och möjligheter för alla etnisk och kulturell0 oavsett
bakgrund

samhällsgemenskap med samhällets mångfald grunden som
samhällsutveckling kännetecknas ömsesidig respekt ochen som av

tolerans och alla bakgrund ska delaktigaoavsett i ochsom vara
medansvariga för

Det integrationspolitiska arbetet ska särskilt inriktas på att:

förutsättningar för individers försörjning och delaktighet0 ge iegen
samhället

grundläggandevärna demokratiska värden och verka för kvinnors0
och lika rättighetermäns och möjligheter
förebygga och motverka diskriminering, främlingsfientlighet0 och
rasism

3 SU1997:73
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Regeringens bedömning bör bidrag till organisa-är att staten ge
tioner bildats invandrare eller på etnisk grund ochsom av annars vars

Ävenverksamhet ligger med dei linje integrationspolitiska målen
andra bör kunna få stöd förorganisationer sådan verksamhet.
Regeringen vidare i propositionen till de grundläggandeattanger
värdena det svenska samhället hör jämställdheti mellan könen. Målen
och ambitionerna öka jämställdheten gäller alla bakgrundatt oavsett
och härkomst.

Många invandrare känneri Sverige utanförskap i det svenskaett
samhället. den mångfaldenTrots etniska har ökat i befolkningenatt är

invandrarbakgrundmed underrepresenterade i parti-personer
föreningsliv.organisationer och

Valdeltagandet bland naturaliserade svenska medborgare har
minskat förhållande till infödda svenska medborgare. orsak kani En

brist på information och kunskap det politiska utbudet och devara om
olika politiska hängerpartierna. Detta i sin med bristandetur samman
språkkunskaper begränsade kontakteroch med det svenska samhället.
Regeringen förelår särskilda insatser vidtas för stimuleraatt att
invandrares delaktighet i samhällsutvecklingen. Vidare anser

medborgarkontoren harregeringen viktig roll det gällernär attatt en
sprida och ökasamhällsinformation invandrarnas delaktighet iatt sam-
hället. viktig utgångspunkt måste alla samhället,En i oavsettattvara
bakgrund, ska ha till information. och kommunernaStatenrätt samma
har här särskilt infonnationsansvar. följd det betonarSomett en av

till statsbidragen till invandrarnasregeringen i direktiven översyn av
riksorganisationer det bidragssystemet ska blim.fl. att nya mer
verksamhetsinriktat bidragssystemet ska resultatstyras.och att

verksamhetStöd till organisationer och deras2.1.2

framgår bör bidragAv propositionen regeringenatt att statenanser ge
till bildats invandrare eller på etniskorganisationer som av annars

integrationspolitiskagrund och verksamhet ligger i linje med devars
målen. börinvandrarorganisationer andra organisationerFörutom även
kunna få verksamhet. Vidare framgår bidrags-stöd för sådan att
givningen bör resultatstyras bli verksamhets- ochsamt mer

ektinriktad. resultatstyrt bidragssystem möjligheterproj Ett större attger
stöd till bedriver aktivt integrationsarbete ochorganisationer ettge som

det ökar befrämja samverkan samarbete mellanmöjligheten till ochatt
befintliga stimulerasorganisationer. Vidare kommer organisationer att

till utveckling bättre stöd.samtidigt organisationer kansom nya ges
Redan Invandrarpolitiken l985/86:98i regeringens proposition som
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låg till grund för förordningen från 1986 för närvarande reglerarsom
bidragstilldelningen till invandrarnas riksorganisationer fanns grund-en
läggande utgångspunkt bidraget skulleatt till de allmännaanpassas
principer råder för statligt stöd till övriga folkrörelser.som Det
nuvarande bidragssystemet har således utformats efter de
huvudprinciper rådde för övriga folkrörelser. Därefter har föränd-som
ringar skett innebär idag finneratt anledningstaten förbättrasom att
styrning och återrapportering föreningslivets resultat och effekter.av
En ökad resultatstyrning föreningslivet dels samhälletav ger, en
möjlighet värdet utbetaladeatt bidrag, dels det organisation-se av ger

möjlighet visa värdet sin verksamhet.atterna en av
I den integrationspolitiska propositionen framhåller regeringen att

statsbidragen till invandrarorganisationema bör till den ut-anpassas
veckling sker det statliga bidraget till övriga folkrörelser.som Detav
nuvarande bidragssystemet till invandrarorganisationema förär
detaljreglerat och inte till de integrationspolitiskaanpassat målen. Ett

effektivt bidragssystem där Verksamhetsmålmer uppsatta relateras till
de integrationspolitiska målen därför önskvärt.är Förutom mål bör
bidragssystemet kunna utvärderas återkommande. Utvärderingen ger

möjlighetstaten värdet utbetaladeatt mäta bidrag. Bidragssystemetav
ska vidare möjliggöra för befintliga organisationer förnya sigatt sam-
tidigt möjlighet ska till organisationer fram.som växaattges nya
Systemet ska också främja samverkan mellan organisationer. Ett
resultatstyrt bidragssystem i framtiden möjligheter fördelastörreger att
statsbidrag till de organisationer bedriver aktivt integrations-ettsom
arbete. Regeringen betonar också betydelsen organisationernaattav
ökar sin älvfinansiering och därigenom minskar sitt beroende stats-av

Ävenbidrag. denna förändring i linje med förändringarär skersom
inom övriga delar folkrörelsen.av

Regeringen betonar betydelsen fortsatt stöd till invandrar-av
organisationema. Förutom till invandrarorganisationema vill rege-
ringen stöd tilläven andra organisationer verkar för dege som
integrationspolitiska målen. Särskilt stöd ska kunna tilläven ges
organisationer arbetar tväretniskt. Detta kan organisationersom vara

verkar för människor samlas kringatt frågorsom ellergemensamma
intresse och där utgångspunkten för diskussion och samarbete inte
nödvändigtvis behöver utgå från etnisk eller kulturell bakgrund.

Bland människor finns intresse organiseraett sig tväretnisldattunga
eller söka sig till organisationer där samhällsfråga står ien gemensam

Regeringen betonarcentrum. vikten ungdomsorganisationemaattav
drivs ungdomarna själva och föreningarna bliratt naturligav en
mötesplats för ungdomar med olika etnisk och kulturell bakgrund.
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2.2 statliga budgetprocessenDen

Den statliga budgetprocessen har under de decenniernasenaste
genomgått flera förändringar. Riksdagen har under årstörre senare

lagstiftning och föreskrifter påtalat betydelsen all statligattgenom av
finansierad verksamhet resultatstyras.ska Riksdagen har beslutat om en
lag statsbudgeten SFS 1996:1059 och förordningom om en ny
rörande myndigheternas årsredovisning SFS 1996:882. Vidare beslut-
ade riksdagen utgiftstak förunder 1996 rambudgetmodell medom en
de offentliga utgifterna och med för utgiftsornråden.27 Förutomramar
riksdagens lagstiftning har också påtalat betydelsenregeringen av
resultatstyming.

förekommit olikaUnder de decennierna har det typersenaste av
styrformer. styrforrner finns för statligt finansierad verksamhetDe som

bl.a.är

styrfonn förordning reglerarRegelstyrning. lag ellerDenna är0 som
vad sådant exempel på bidrag barn-och hur det ska Ett ärgöras.
bidrag.

budgetstyrning finns tillResursstyming0 anger somsom en ram
förfogande för exempelvis verksamhet.organisationsen

sker mål.Mål- och resultatstyrning där styrning uppsatta0 genom

påverka verksamhet i förför statsmakternaEtt sätt stats-att en en
bidrag kanmakterna önskvärd riktning statsbidrag. Genomär att ge

s.k.fördelningspolitiska mål i mån korrigerauppnå visssamtman
betalahuvudsakliga förmarknadsmisslyckanden. motivenDe att ut

högre resultatverksamhet för uppnåstatsbidrag vissär att ettatt styra
för omfördela medel.samt att

verksam-och föreningar för stödjaStatsbidrag till organisationer att
het har förekommit under lång tid. Orsaken är nämnts att stats-som

synvinkelstödja samhälletsmakterna det värdefullt attansett en ur
ocksåvärdefull bidrag organisa-verksamhet. Genom ges

ocksåutvecklas. kantionema/föreningama möjlighet Statenatten
och/ellertill i vissbidragsfördelning organisationernastyragenom

denna utredningverksamhet. från istyrningDen rörstaten som avses
verksamhet.frivilligorganisationernas

kontinuerligpågår detSom tidigare översynnämnts aven
har vidtill frivilligorganisationema. Riksdag och regeringstatsbidrag

flera vilja statsbidragen ska resultatstyras.tillfällen uttalat atten
Översynen mfl.riksorganisationerstatsbidrag till invandrarnas ärav

utbetaladeser/settsåledes bara flera utredningar översomen av
utredningar harfrivilligorganisationer. Flera tidigarestatsbidrag till
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påtalat vikten förbättra återrapporteringatt och styrning deav av
statliga föreningsbidragen. I regeringens budgetproposition för år 1995
framgår bl.a. arbete ska inledas med ökaatt resultatstymingenatt av
bidrag till organisationer. resultatstyrdaDet bidragssystemet underlättar
för organisationerna utveckla sin verksamhet ochatt dem därmedger
ökade möjligheter aktivt verka för de integrationspolitiskaatt målen.
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3 Nuvarande bidragssystem

3.1 Bidrag till invandrarnas
riksorganisationer

Dagens bidragssystem förordningen SFS 1986:472styrs av om
statsbidrag till invandrarnas riksorganisationer. Till grund för
förordningen ligger regeringens proposition Invandrarpolitiken
1985/86:98. I propositionen föreslog regeringen följande. Nuvarande
stöd till verksamheten inom invandrarnas riksorganisationer bör

förersättas organisationsstöd.ett Som statsrådetnytt systemav
Göransson kommer föreslå bör det nuvarande stödet tillattsenare
tidningar på språk svenska föras med det bidragannat än samman som

fördelarSIV till organisationernas centrala verksamhet. samladeDenna
organisationerna ökat själva välja sinett utrymme attresurs ger

Verksamhetsinriktning och arbetsformer.sina Stödsystemet bör såvara
utformat bidragsnivåema för de enskilda förbunden bättre föratt än
närvarande ansluter till förbundens medlemsantal. Förslaget innebär att

anpassning sker till de allmänna principerna för statligt stöd tillen
folkrörelsema.

I skälen till förslagregeringens till bidragssystem betonasnytt
invandrarorganisationemas viktiga roll del folkrörelserna isom en av
Sverige. Denna omständighet grundläggande för be-regeringensvar
dömning fortsätta stöd till organisationerna.att ge

Av propositionen framgår vidare de villkor för bidragssystemetatt
då gällde fastslogs riksdagen år 1975. bedömdeRegeringen attsom av

de riktlinjer hade fastslagits 1975 huvudsaki skulle gälla iävensom
det bidragssystemet. Villkor nämndes demokratisknya som var upp-
byggnad och viss självfmansiering.

Regeringens allmänna inriktning i det systemet attnya var
organisationerna alltför detaljerade föreskrifter bör friautan attvara
bedöma vilken verksamhet skulle prioriteras. Utformningen bordesom

sådan organisationerna själva kanatt avgöra närmarevara
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Verksamhetsinriktning och bidragskonstruktioneninte bli bund-genom
till särskilda verksamheter eller vissa arbetsfonner.na
Regeringen föreslog grundstöd skulle utgå byggde påatt som

indelning stödklasseri efter organisationemas medlemsantal. Stats-
bidraget till invandrarnas riksorganisationer skulle utformas i enlighet
med stödet till folkrörelsema i övrigt.

Den här utredningen konstaterar redan år 1986 ansåg dåvarandeatt
regering anpassning statsbidraget till invandrar-att en av
organisationerna till övrig svensk folkrörelse nödvändig. Detvara
bidragssystem utformades 1986 benämns idag organisations-som
bidrag. Sedan har1986 på offentliga medel påtagligt förändrats.synen
Regering och riksdag fastställthar offentliga medel ska resultat-att

Som exempel kan det också pågårstyras. nämnas att översynen av
statsbidrag till andra frivilligorganisationer. bakgrundMottyper av av
de förändringar skett i samhället har denna utredning därför fått isom
uppdrag utforma bidragssystem till invandrarnas riks-att ett nytt
organisationer. Bidragssystemet ska bli verksamhetsinriktat. Detmer
ska resultatstyras och dänned till de förhållanden råderanpassas som
inom folkrörelse.övrig svensk

Utöver statsbidrag till invandrarnas riksorganisationer finns idag
möjlighet erhålla projektbidrag. bidrag förordningenDettaatt styrs av
SFS 1990:632 bidrag till avgränsade invandrarpolitiska projekt.om

3.2 Organisationsbidrag

statsbidrag till invandrarnas riksorganisationer förordningenstyrs av
statsbidrag till invandrarnas riksorganisationer SFS 1986:472.om

Förordningen uppställer olika kriterier för erhålla bidrag. Föratt att en
riksorganisation skall få bidrag krävs enligt förordningen huvudsaki
följande. Organisationen ska:

tillTa invandrares intressen på det invandrar- och0 vara
minoritetspolitiska området och bedriva verksamhet med allmän
kulturell och social inriktning.
Hämta huvudparten sina medlemmar från invandrar- och0 av
minoritetsgmpper i Sverige.

demokratisktVara uppbyggd så varje medlem har stadgeenligatt0 en
möjlighet påverka organisationens beslut.att
Ha tillfredsställande geografisk spridning i de områden där den0 en
invandrar- och bosattminoritetsgrupp organisationensär utgörsom
medlemsunderlag.

verksamhetHa sin huvudsakligen förlagd till Sverige.0
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Själv bekosta del sin verksamhet självfmansiering.en av
Kunna dokumentera verksamhet och medlemsantal såsom
verksamhets- och revisionsberättelser.
Närmast föregående år ha minst 1 000 individuellt betalande0
medlemmar.
Använda bidraget till sin centrala verksamhet.0

förordningenAv framgår också statsbidraget år skall beräknasatt per
utifrån antalet medlemmar i organisationen. Den "trappstegsmodell"

återfinns i förordningen består sju fåFör bidrag krävs,steg.som attav
tidigare 1 000 betalande medlemmar.nämnts, Vid minsta antalsom

medlemmar erhålles årsbidrag på 250 000 kr. Sedan följerett
sambandet ökat antal medlemmar och ökat årsbidrag utifrån de sjuett
"trappstegen". högstaDet bidraget kan erhållas 1 300 000 kr vidärsom

antal medlemmar på maximaltett 30 000.
förordningenI Statens invandrarverk givitsatt rätt attanges

meddela ytterligare föreskrifter behövs för tillämpningensom av
förordningen. Av Invandrarverkets föreskrifter statsbidrag tillom
invandrarnas riksorganisationer SIVFS 1992:7 framgår bl.a. verketatt

krav för statsbidrag uppställer organisationen ska bekostaattsom
verksamheten till Viss del medlemsavgifter och andra intäkter.genom
Vidare uppställs krav organisationen ska inkomma med stadgar,att
verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan och

årsmötesprotokoll. Vid utfärdandet föreskriftemasenaste från 1992av
fram bilaga med allmänna råd.togs bilagan huvudsakI i atten anges

riksorganisationen ska ha allmän kulturell och social bas för sinen
inriktning och bidrag endast beviljas för riksorganisationens centralaatt
verksamhet kanslifiuilction, årsmöten Riksorganisationensom m.m.
skall i möjligaste mån älvfinansierad i möjligaste mån täckasamtvara
de kostnader uppkommer verksamheten.i Som exempel påsom
tänkbara intäkter för organisationen förutom medlemsavgifter,är, även
inträdesavgiñer, kursavgifter, lotterier, insamlingar, försäljning m.m.

Av Invandrarverkets ändringar föreskrifteri SIVFS 1996:6
framgår verket ändrat tidpunkten för ansökanatt ska hanär senasten
givits in. Av bilagan till ändringen i dessa föreskrifter framgår kravatt
tillkommit på jämställdhet i organisationerna. organisationEn skall

demokratiskt uppbyggd så varje medlem kön haratt oavsettvara
möjlighet påverka organisationens beslut. organisationensatt I
verksamhetsberättelse bör organisationen redovisa sitt jämställdhets-
arbete. En nyhet i föreskrifterna förtydligandeettannan avser av
organisationemas självñnansieringsgrad. Den lägsta acceptabla nivån
för självfinansiering bör 25 och bör på sikt öka.procentvara
Organisationens verksamhet ska huvudsakligen förlagd tillvara

4 SOU1997:73
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Sverige och konferenser utomlandssamt ska endast mycketresor
restriktivt bekostas organisationsstödet. bilaganI till föreskriftemaav
har Invandrarverket räknat vad organisationerna ska bifoga tillupp
ansökan balansräkning, resultaträkning, verksamhetsberättelsesom

angivit handlingarna ska in på svenska.samt att Im.m. ges
balansräkningen ska inkomsten för Invandrarverket enkelt skaattanges
kunna jämföra med organisationens inkomst. Organisationen har
skyldighet kvittonuppvisa på medlemsavgifter.att mottagna

I Invandrarverkets ändringar föreskrifteri SIVFS 1997:13 har
verket i huvudsak ändrat tidpunkten for inlämnandet föransökanav
statsbidrag. bilagan tillAv ändringarna föreslqiftemai har verket gjort
Vissa förtydliganden delvis tillanpassning rådande praxis.ävensamt en
Verket lämnar räkneexempel på hur organisationerna kan beräknaett
sin självfinansieringsgrad. Organisationen ska också i sin verksamhets-
plan hur den öka sin självfinansiering. I det fallattange avser
organisationen har självfinansieringsgrad under skall25 procenten
organisationen redovisa den bedömer självfmansieringskravet pånär att
25 kan ändringarnauppnås. I till föreskrifterna har ocksåprocent
tillkommit organisationerna skall redogöra för medlemmar ochatt
medlemsavgifter. Föreningarna skall regelmässigt medlems-ta ut
avgifter i såväl riksorganisationen dessi medlemsföreningar. Ensom
förening ansluten till flera riksorganisationer därär varjesom
riksorganisation erhåller organisationsbidrag från Invandrarverket skall
endast räknas bidragsgrundande i riksorganisation.som en

3.3 Projektbidrag

Projektbidragen förordning SFS 1990:632 bidrag tillstyrs av en om
avgränsade invandrarpolitiska projekt. förordningenAv framgår att
statsbidrag kan till föreningar, organisationer och religiösages
sammanslutningar. Bidrag kan beviljas bidraget främjar godaom
etniska relationer stärker invandrarnas organisationsliv.samt
Kommuner och myndigheter kan undantagsfalli erhålla sådant bidrag.
Vidare bidrag till tids- och kostnadsmässigt klart avgränsadeges
projekt inte ordinarieingår i verksamhet.som

InvandrarverketsAv föreskrifter SIVFS 1992:8 statsbidrag tillom
avgränsade invandrarpolitiska projekt framgår huvudsaki att av en
ansökan ska framgå sökandens ordinarie verksamhet. Sökanden ska i
ansökan beräkna hur organisationen ska kunna främja goda etniska
relationer, stärka invandrarnas organisationsliv eller förbereda
flyktingars återvandring till hemlandet. sökande ska uppgiftDen lämna

beräknade kostnads- och tidsramar med uppgift hur och tillom om
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vilken del sökanden själv ska bidra till projektet vad eventuellasamt
andra bidragsgivare för. Den fått projektbidrag ska,svarar senastsom

månader efter avslutattre projekt, skriftligen till Invandrarverket
redovisa projektets genomförande och resultat. Till föreskriftema
meddelar Invandrarverket allmänna råd. Projekten ska innehålla sådan
verksamhet leder till och innebär samverkan mellanstörresom
svenskar och invandrare och mellan olika invandrargrupper. Möjlighet
finns därför bidrag till de riksorganisationeratt inte erhållerge som
organisationsbidrag liksom möjlighet finns publikationsstöd tillatt ge
företrädesvis eftersatta och språkgrupper. I råden vidare attnya anges
bidrag normalt inte beviljas för projekt pågår under längre tid änsom

år. Projekten ska också delvisett självfinansierade. Projekten fårvara
inte bedrivas utomlands eller användas för till och från Sverige.resor
Bidraget ska inte heller användas för företag elleratt starta annan
näringsverksamhet eller för täcka lönekostnader förening.iatt en

Av Invandrarverkets ändringar föreskrifteri SIVFS 1996:8 fram-
går bl.a. ansökan bidrag för etableringatt riksorganisationeren om av
ska lämnas tillin Invandrarverkets huvudkontor.

3.4 Bidragsberättigade
invandrarorganisationers arbete

detI nuvarande bidragssystemet, regleras förordningensom genom om
statsbidrag till invandrarnas riksorganisationer SFS 1986:472, förär
närvarande 34 organisationer berättigade till statsbidrag.

Förutom de 34 organisationer idag får statsbidrag finns även ettsom
flertal andra riksorganisationer. Inom organisationerna verkar före-
ningar med sammanlagt ungefär 300 000 medlemmar. Föreningarna är
representerade i de flesta landets kommuner. deAv organisationerav

idag får statsbidrag den delen antaletär medlemmarstörsta s.k.som av
arbetskraftsinvandrare.

I slutet 60-talet och början 70-talet korn många invandrareav av
från Sydeuropa till Sverige. Med tiden ökade behovet ökad socialav

bevarande modersmål Träffpunkter arbets-samvaro, av m m. som
platser, samlingsplatser och kaféer övergick delvis till en mer
organiserad form umgänge.av

börjanI l970-talet började de flesta invandrargruppema i storav
utsträckning bilda föreningar. Till början föreningarnaatt en var en
samlingsplats där kunde läsa tidningar, höra nyheter frånman
hemlandet och träffa bekanta. I de föreningar bildades i börjansom av
1970-talet fanns behov samarbeta med andra föreningarett ochattav
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rikstäckande organisationer började bildas. De nybildade organisa-
tionerna hade till uppgift b1.a. utveckla samarbete och samordnaatt
verksamhet.

Under 1980-talet utökades organisationemas verksamhet vad gäller
centrala aktiviteter denoch verksamhet bedrevs utåt. Verk-som
samheten omfattade också samhällskontakter och företrädande inför
myndigheter och politiker. Med festivaler,arrangemang som
idrottstävlingar, utbildningsverksamhet och information verk-växte
samheten. Samtidigt engagerades allt fler människor vilket innebar b1.a.

utveckling barn- och ungdomsverksamhet.en av
Av de riksorganisationer idag f°ar statsbidrag de flesta s.k.ärsom

"äldre" och väletablerade organisationer. Den utveckling organisa-som
tionerna hargenomgått likheter med svenska organisationer samtidigt

invandrarorganisationema behållit sin prägel, främst formisom av
bred och åldersintegrerad verksamhet. Samtidigt har under årsenare
flera människor exempelvis bosnier och somaliernya grupper av som
kommit till Sverige vilket inneburit organisationer tillkommit.att nya
De organisationerna har omfattande verksamhet inriktat motnyare en
alla barn, ungdomar, kvinnor, äldre medan devissa äldregrupper av

bedriver smalarenågot verksamhet. De organisa-grupperna nyare
tionerna har valt bredare verksamhetsfonn fördelningen genom en av
verksamhet mellan de föreningarnalokala och riksorganisationerna.
Föreningarna bedriver verksamhet kultur, idrott, hobby, socialasom
och kulturella frågor medan riksorganisationerna ordnarm.m.

verksamhet utbildnings- och utvecklingsverksamhet tgemensam som
kurser och studiecirklar intressefrågor. Många organisa-ävensamtex

tioner bedriver också social verksamhet.en
Nedan uppräknas de 34 organisationer för närvarande ärsom

bidragsberättigade. I det antal bidragsgrundandeparentes anges
medlemmar respektive organisation hade 1995-12-31.

Allserbisk-Jugoslaviska riksförbundet l 1.467
Assyriska riksförbundet 7.326
Bosnien-Hercegovina riksförbund 15. l 98
Chilenska riksförbundet l .983
Eritreanska riksförbundet l .787
Estniska kommittén l .l57
Finlandssvenskamas riksförbund 4.51 1
Grekiska riksförbundet 9 .4l3
Immigrantemas centralförbund 5.224
Immigrantemas riksförbund l 80l

.
Internationella kvinnoförbundet l .550
Iranska riksförbundet 3 .560
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Isländska riksförbundet 1 .770
Italienska riksförbundet 4.5 3l
Japanska riksförbundet 1 .684
Kroatiska riksförbundet 5 17
Kurdiska riksförbundet 7.979
Lettiska hjälpkommittén 1 .O41
Makedonska riksförbundet 4.259
Polska kongressen l .795
Portugisiska riksförbundet 2.108
RIFFI 2.424
Riksförbundet polska föreningar 1 .389
Riksföreningen Huélen-Chile 3.896
Serbiska riksförbundet 7.602
Slovenska riksförbundet 1 153

.Spanska riksförbundet 2.090
Sverigeestemas förbund 2.554
Sverigeñnska riksförbundet 26.514
Sveriges Ingerrnanländska riksförbund l .546
Syrianska riksförbundet l 1.049
Syriska riksförbundet 1 109

.Turkiska riksförbundet 9.67 l
Ungerska riksförbundet 4.939

Inom dessa 34 organisationer finns två samarbetsorgan: SIOS och
nOsteuropagruppen.

3.5 Allmänt tidigare utredningarom

De tio åren har flertal utredningarsenaste ett statsbidragen tillöversett
föreningarna. Skälen till utredningarna har varit det sedan flera åratt
tillbaka pågår arbete införa mål- ochett resultatstyrningatt offent-av
liga medel. Betydelsen samtliga statsbidrag ska kunnaatt resultat-av

har de åren alltstyras tydligare påtalatssenaste regering och riksdag.av

Folkrörelseutredningen SOU 1988:39

förstaDen utredningen såg de statliga bidragenöver till förening-som
Folkrörelseutredningen tillsattes i mitten l980-talet. Iarna var som av

betänkandesitt Mål och resultat SOU 1988:39 korn utredningen bl.a.
fram till målen för bidragen mångaatt gånger oklart formulerade.var
De effekter de olika bidragen avsedda svåraattsom attvar ge var



26 Nuvarande bidragssystem SOU 1998:73

utläsa. saknadesDet också på bidragsgivningen tillen gemensam syn
frivilligorganisationerna. bordeVissa principer finnas för utbetalning

bidragen. Utredningen påtalade behovet regelstymingövergeattav av
och istället införa målstyming bidragen.av

Folkrörelseutredningen drog slutsatsen det fanns otillräckligatt
kunskap föreningarnas roll samhälleti och hur föreningarnaom om
utvecklades. forGemensamma principer bidragsgivningen skulle
underlättas delade in bidragen i allmänna bidrag ochmanom
resultatimiktade bidrag. Utredningen lyfte fram resultatstyming som en
viktig förgrund bidragsgivning. förenings inriktning, resultatEn och
omfattning skulle betydelse för bidragstilldelningen. Vidarevara av
skulle riksdagen fastställa övergripande mål och det ekonomiskaange

för bidragen. Utredningen konstaterade framtidensutrymmet att
bidragsmodell skulle fasta på målbeskrivningar och undvikatamer

Ävendetaljstyming. begrepp utvärdering och måluppfyllelsesom
nämndes. Bidragen präglasskulle långsiktighet. Utredningen före-av
slog därför skulleutvärderingen ske tredje år. Utredningenatt vart
ansåg bidragsgivningen i utsträckning skulle samordnas.störreatt

Statligt föreningsstöd kartläggning Statskontoret 1991:6en-

följd Folkrörelseutredningen fickSom Statskontoret år 1990en av
regeringens uppdrag kartlägga stödet till föreningarna.att

Statskontoret författ-drog slutsatsen i ochpropositioneratt staten
ningar angivit målforrnuleringar och således haft ambitionen uppnåatt

Ävennågon form utbetaladeresultat bidrag. mål-av omav
forrnuleringama ofta allmänt utformade fanns ändå uttalade måldetvar
för delen bidragstypema. Statskontoret fann emellertidstörre attav
bidragssystemet regler och mål ochhårt diskussionerstyrt attvar av om
resultat förekom ofta. framkom flera probleminte särskilt Det som
hänfördes bidragen, huvudsakligen bristande kun-till styrningen av
skaper och effekter.bidragens resultatom

föreslog bl.a. bidragen till föreningarnaStatskontoret i rapporten att
skulle till resultatorienterade budgetprocessen. Vidaredenanpassas
efterfrågades bättre samordning bidrag mellan statligaen av
myndigheter och kommuner.

Bidragsutredningen SOU 1993:71

Mot bakgrund Folkrörelseutredningens betänkande och Stats-av
kontorets beslutade tillkallaregeringen i juni 1992rapport att en
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särskild utredare för och lämna förslagatt över på principerse som
rörde statsbidrag till ideella organisationer. I utredningens direktiv
1992:8l problem vid fördelning statsbidragen brister iangavs som av
uppföljning och utvärdering, stark sektorisering bidragen samt atten av
föreningar utvecklat bidragsberoende.ett

I betänkandet lämnade utredningen antal förslag för stärkaett att
organisationemas självständighet. Utredningen föreslog bl.a. denatt
statliga budgetprocessen skulle hänsyn till organisationemasta särart.
Bidragen skulle indelas i kategorierna organisationsbidrag, uppdrags-
ersättning och projektbidrag. Organisationemas Verksamhetsmål skulle
uppställas organisationerna själva. Organisationerna skulle ocksåav
själva utvärdera betydelsen statsbidraget i förhållande till målen,av
medan skulle utvärdera bidragens betydelsestaten och berättigande.

Projektbidrag Statskontoret-

Regeringen beslutade i augusti 1994 Statskontoret i uppdragatt attge
analysera omfattning och utformning projektbidrag till ideellaav
organisationer i förvaltningspolitiskt perspektiv.ett I sin rapport
Projektstöd till ideella organisationer STKT 1995:12 föreslog Stats-
kontoret bl.a. metodik för uppföljningatt och utvärderingen gemensam

projektstöd inom olika samhällssektorer skulle utvecklas ochav att
projektstöden borde samordnas bättre. Vidare framkom bidrags-att
givama bör eftersträva kontinuerlig samverkan och erfarenhetsutbyte
vad gäller fördelning proj ektstöd.av
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4 Utgångspunkter

1 Resultatstyming

Mål- och resultatstyming har diskuterats kontinuerligt under den
tioårsperioden och vid flera tillfällen harsenaste riksdagen påtalat

betydelsen all statlig verksamhet ska resultatstyras. Riksdagenattav
har bl.a. beslutat lag statsbudgeten SFS 1996:1059. I 1995om en om
års budgetproposition aviserade regeringen arbetet med resultat-att att

bidrag till organisationer och föreningarstyra skulle påbörjas.
Regeringskansliet har under de åren arbetat med vidare-senaste att
utveckla resultatstyrningen. arbetetI har ingått förtydliga olikaatt
nivåer resultatinformation arbeteti med statsbudgeten. Regeringensav

tillrapportering riksdagen har karaktär och detaljnivå denänen annan
rapportering sker från myndigheter till regeringen. Vidare harsom
begreppet effektmål införts. Begreppet vägledande för vilkenär
information skallregeringen återrapportera till riksdagen.som

förAnsvaret fram resultatrnått och formulera mål låg tidigaretaatt
på myndigheterna, har tillövergått regeringskansliet. Iansvaretmen nu
handledningen för regeringens regleringsbrev för år återfinns för1998
första gången rekommendationer för hur föreningsbidrag ska resultat-

Den resultatstyming för närvarande sker offentligastyras. som av
medel under utveckling.är

viktigtDet skilja på resultatstyming medlen till myndig-är att av en
het respektive till organisation/förening. Den verksamheten som
bedrivs i kan kontrollerasregi påstatens sätt änett annat annan
verksamhet. Vidare har frivilligorganisationema andra utgångspunkter
för sin verksamhet statligaMed medel kan dessa emellertidän staten.
bedriva verksamhet fungerar förstärkning och komplett-en som som
ering till verksamhet i regi.statens

Även stynnöjligheter begränsas vid bidragsfördelning tillstatensom
frivilligorganisationema, kan uppställa krav för själva bidrags-staten
givningen. kravDe uppställs kan generell natursom vara av mer som

föreningen ska demokratiskt uppbyggd, ha fastställdaattex. vara

5 SOU1997:73
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stadgar Kraven kan också verksamhetsinriktadm.m. art.vara av mer
Genom uppställa krav på organisationemasatt verksamhet vid bidrags-
tilldelningen erhåller värdefull information vadstaten uppnåttsom som
med de utbetalade bidragen samtidigt organisationerna får möjlig-som
het Visa vad de kan uppnå med sin verksamhet.att

4.2 Organisationernas självständighet i ett

resultatstyrt bidragssystem

En central fråga organisationemas självständighetär påverkas vidom
övergång till resultatstyrt bidragssystem. Organisationernaetten

bedriver verksamhet värdefull för samhället och där bidragetären som
har betydelse. verksamhetDeras viktigt tillskottstor till aktivtär ett ett
kulturliv och bidrar till mångfalden i Sverige. Organisationerna bidrar
också till den demokratiska utvecklingen. Denna verksamhet har staten
anledning stödja. ocksåDet viktigt organisationerna fåratt är att
möjlighet visa deras verksamhet värdefull för samhället ochatt att är
dess utveckling.

Regeringen har i sin integrationspolitiska betonatproposition
organisationslivets betydelse for hur integrationsprocessema utvecklas i
samhället. I propositionen organisationerna, ökadattanges genom
resultatstyrning, fåmåste möjlighet Visa hur de med sin verksamhetatt
på positivt kan bidra till sådan utveckling.ett sätt en

Organisationerna har fleravid tillfällen visat för resultat-attoro
styrda bidrag skulle innebära oönskad styrning dem. De skulle fören av

få bidrag tvingas förändra både verksamhet ochatt organisationen i sig.
Ett resultatstyrt bidragssystem borde inte nödvändigtvis begränsa
organisationemas självständighet. Statens avsikt ställeti organisa-är att
tionerna ska få möjlighet utveckla effektivareoch arbetsformer.att nya
Resultatstyrning alltså inte liktydigt med organisationerna inteär att
kan eller får ställa mål och besluta den Verksamheten.inreupp egna om
Genom resultatstyming skapas dialog mellan och organisa-statenen
tionerna de villkor gäller för bidrag och hur åter-om som om

tillrapportering ska ske.staten
självständigEn organisation tillgång och förutsättning förär en en

ökad effektivitet resultatstyrti bidragssystem. avsiktStatens medett
resultatstyming således stimulera organisationemas verksamhetär iatt

önskad riktning med iakttagandestaten organisationemasen av men av
självständighet.

Ett resultatstyrt bidragssystem innebär fokusering på organisa-en
tionens verksamhet i stället för desspå uppbyggnad. förAnsvaret
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utfonnningen organisationsstrukturen naturligtvis denärav egna
organisationens. Inom för varje organisations specifika strukturramen
kan organisationen ha den verksamhet den sig vilja bedriva. Föranser

invandrarorganisationemat.ex. innebär detta det självklart deatt är att
bedriver verksamhet syftar till utveckla och bevara denatten som egna
kulturen. Genom resultatstyrt bidragssystemett skulle få möjlig-staten
het premiera sådanatt organisationsverksamhet bedrivs i linje medsom
de integrationspolitiska målen. Det nuvarande stödet till invandrarnas
organisationer utgår från organisationens storlek där medlemsantalet är

viktig faktor. Medlemsantal emellertidsäger inte nödvändigtvisen
något organisations verksamhet. Ett visst antal medlemmarom en
behöver alltså inte visa vilken omfattning eller verksamhettyp av som
organisationen bedriver. fallI vissa kan dock antal medlemmarett stort

förutsättning för viss verksamhet.vara en en
Sammanfattningsvis utredningen organisationerna inte skaattanser

behöva känna för deras självständighet skallatt påverkas negativtoro
resultatstyrt bidragssystem.ett Det därför viktigtärav Integrations-att

myndigheten uppmärksam dennai fråga.är

4.3 Modeller för resultatstyming

4.3.1 Rapporten "Resultatstyrning av
föreningsbidrag"

Regeringen tillsatte år 1996 arbetsgrupp skulle fastställa huren som
mål- och resultatstyming kan ske. Arbetsgruppens modeller för
resultatstyming föreningsbidrag finns beskrivna iav rapporten
Resultatstyming föreningsbidrag Ds 1997:36. dennaI beskrivsav tre
bidragstyper:

organisationsbidrag0
verksamhetsbidrag0
proj ektbidrag0

Nedan följer arbetsgruppens beskrivning dessa bidragstyper.treav
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Organisationsbidrag

Syftet med organisationsbidrag stöd till organisation. Deär att ge en
mål uppställs ska övergripande. Bidragsmål effektkaraktärsom vara av
bör finnas. Med detta det tydligt ska framgå vilket överordnatattmenas
mål finns för bidragsanslaget. Målet ska vidare uttryckt så attsom vara
det framgår vilken betydelse bidraget förväntas fylla inom sitt
utgiftsområde i statsbudgeten.

Arbetsgruppen föreslår vidare den återkoppling ska görasatt som
till utbetalat bidrag kan ske förenklad löpande uppföljninggenom en
där redovisning har betydelse.organisationens ekonomiskFörutomstor
redovisning kan andra faktorer medlems-organisationensäven som
utveckling och självñnansieringsgrad uppgifter.betydelsefullavara
Återrapporteringen organisationsbidrag sker förenkladav genom en
kontroll följt uppställda förorganisationen lqav erhållaatt attav
bidraget detta förenkladkommit organisationen till del. Ensamt att
utvärdering bidragstyp kan skedenna prövning huruvidaav genom

mål och kriterier uppfyllda. Oftast blir utvärderingen endastangivna är
utbetalats tillkonstaterande bidraget organisationen.ett att

för och uppföljningen vanligenAnsvaret utvärderingen brukar om-
besörjas beslutar fördelning Slut-den instans bidraget.av som om av

resultatstyming bidragblir den grad uppnås närsatsen att av som
betalas form organisationsbidrag blir Bidrag betalasmycket låg.iut av

till krav påi princip organisationen någon motprestation.ut utan

Verksamhetsbidrag

Syftetandra bidrag föreslås verksamhetsbidrag.Den ärtypen av som
med verksamhetsbidrag stöd till verksamheten. målDeär att somge

övergripande bidragsmål dels elleruppställs ska bestå dels ettav av
flera Bidragsmålet bör utformas för gällaVerksamhetsmål. överatt
längre verksamhetsmålen ska visatidsperioder. Formuleringen av

Verksamhetsmålvilket bidragsgivaren förväntar kanresultat sig. Dessa
ändras kompletteras bidragsgivaren finner det nödvändigt.och om

mål fokuseras verksamhet,Framtagna ska på organisationemas men
bestämmer huvudsak själva hur verksamhetsarbetetorganisationerna i

ska bedömabedrivas. verksamhetsbidrag gäller såledesFör att
resultatet verksamheten.av

Återkoppling uppföljning utvärderingkan ske löpande samtgenom
uppföljningen bör skemed regelbundna intervaller. löpandeDen

resultatmått. kvantitativa måttenenkla, helst kvantifierbara Degenom
bättrekan bidrar tillkompletteras med intervjuer, att gesom
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information verksamhetens kvalitet. Fördelningslriterier kanom
regleras förordning eller i regleringsbrev. Utvärderinggenom av
tidigare års verksamhet ligger till grund för de bedömningar igörssom
förhållande till målen för verksamhetsornrådet. Till skillnad mot
organisationsbidrag lämpar sig verksamhetsbidrag mycket bra för
resultatstyming.

Projektbidrag

Den tredje projektbidrag, syftar tilltypen, stöd till tidsbegränsadeatt ge
projekt och betalas i syfte stödja tidsbegränsadut att verksamheten

ska bedrivas i organisationen. De mål uppställs skasom som vara
övergripande för anslaget, d.v.s. varje enskilt anslag skall ha ett eget
övergripande mål. skaDet finnas mål föräven varje enskilt projekt
inom anslaget.

Målen ska tydliga och utformade så möjlighet finnsatt att mätavara
Återkopplingenoch utvärdera effekter. kan ske uppföljninggenom av

enskilda projekt utvärdering sådan verksamhetsamt genom en av som
varit relaterad till projekten. Bidragsfördelningen vad gäller projekt-
bidrag bör ske förordning och administrationen bör skegenom genom
statlig myndighet. detI fall bidrag fördelas myndighet börav
förordningen kompletteras med mål i regleringsbrev. betydelseAv vid
fördelningen bör organisationens ambitioner och derasvara egna
planerade verksamhet. För projektbidrag ska finnas mål för bidrags-ett
anslaget specifikt mål för varjesamt ett projekt. likhetI med
verksamhetsbidrag lämpar projektbidragsig för resultatstyming.

En summering

Den bidragstyp bäst lämpad för resultatstyrningär ärsom samman-
fattningsvis verksamhetsbidraget. bidragssystemlett där verksamhets-
bidrag böringår följande komponenter ingå.

mål för bidragsanslaget
Verksamhetsmål
ekonomisk redovisning
bidragets andel den totala omslutningen självfinansieringsgradav

eller flera kvantifierbara resultatmåttett något väsentligtsägersom
verksamhetenom
eller flera kvalitativa måttett anknyter till valt eller valda0 som

kvantitativa mått.
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förenklad resultatredovisning enbart diskuterar måluppfyllelse0 som
Verksamhetsmål.av

Ovanstående komponenter kan löpande uppföljningsammantaget ge en
det bidrag betalas till organisationerna. delTill viss kommerutav som

behovet kunnautvärdering tillgodoses.även attav
Bidragssystemets effektivitet beror mycket på den admini-om

strerande myndigheten har effektiv bidragshantering samten om
frivilligorganisationema effektivthar bidragsutnyttjande. Bidrags-ett
administrationen kommer således betydelse för huratt storvara av
effektiv resultatstymingen bidragssystemetdet kommer bli.attav nya

betydelse förAv också förnyaorganisationernaär att utrymme attges
sig de möjligheter till samverkan. Samarbetet inte minstsamt att ärges
viktigt vad gäller förändrings- och fömyelsearbete. Ett resultatstyrt
bidragssystem ska utformat så befintliga organisationerattvara ges
möjlighet till utvecklas samtidigt möjlighet ska finnas föratt som nya

tillkomma.organisationer Samtidigt ska resultatstyrt bidrags-att ett
möjlighetorganisationerna utveckla sin verksamhet.system attge

Vidare tilldelning bidragmåste i resultatstyrt i hög gradett systemav
bygga på uppföljning och utvärdering. Möjlighet finnasmåste även att,

och framtiden, kunna effektivisera bidraget. med ökai Arbetet attnu
resultatstymingen föreningsbidrag har nyligen detpåbörjats och ärav
viktigt flexibeldet bidragssystemet utformning. Möjlig-att nya ges en
het till förändring och därigenom för-anpassning i tiden ären en

för effektivitet och utveckling bidraget.utsättning en av

4.3.2 Andra utredningar resultatstyrningom

Statsbidragen frivilligorganisationerna budgetåret 1994/95till uppgick
till de frivillig-ungefär miljarder kronor. totala anslagen till5,5 Av

riks-organisationerna gick totalt miljoner kronor till invandrarnas24
närvarande sker statsbidragen tillorganisationer. För översynen av

frivilligorganisationer olika delar folkrörelsen bidrageninom t.ex.av
till trossamfund, idrott, ungdomsorganisationer, biståndsstöd Denm.m.
utredning Statsbidragskommittén ska bidraget till vissaöversom se
frivilligorganisationer klar.det sociala området har nyligen blivitinom

betänkandetI Vad får för Resultatstyrning statsbidragvi pengarna av
till vissa organisationer det sociala området SOU 1998:38 harinom
föreslagits förändrat Tillbidragssystem. detta ska läggas översynenett

statsbidragen till riksorganisationer. syftar tillinvandrarnas Dennaav
förändringar ligger linje med dem sker delari inom övrigasom som av
folkrörelsen.
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5 Utredningens överväganden och
förslag

5.1 Ett sammanhållet bidragssystem
Det regelsystem dagi statsbidragen tillstyr invandrarnas riks-som
organisationer intestämmer med den förändradeöverens på hursynen
offentliga medel bör användas och den utveckling har skett i rikt-som
ning resultatstyrda bidragssystem.mot Det nuvarande bidragssystemet

dessutomär detaljreglerat och upplevs många otidsenligt. Detav som
inte heller så konstrueratär det förändringaratt gårutan tillatt anpassa

kraven på resultatstyming.
Ett bidragssystem måstenytt de krav i dag ställs påmotsvara som

resultatstyming samtidigt det måste ha klar förankring i inte-som en
grationspolitiken. Genom resultatstyrda bidrag tillatt organisa-ge
tionerna får goda möjligheterstaten stimulera framväxtenatt av en
verksamhet ligger linjei med integrationspolitiska mål ochsom synsätt.

Ett krav därutöver måste ställas på bidragssystemett nytt ärsom att
det människor möjlighet utveckla och bevara denattger en egna

identitet och kultur. Bidragssystemet måste också sågruppens vara
utformat det kan stimulera människor medatt olika bakgrund samlasatt
kring frågor etniska och språkligaöver Inomgränser.gemensamma

för bidragssystem måste ocksåett finnasnytt möjligheter tillramen att
stöd till organisationer verksamhet riktar sig till tillgodosege attvars

nyanlända invandrares behov till stöd till etableringsamt att ge av nya
organisationer.

Mot denna bakgrund föreslår utredningen de medel dagiatt som
utgår till invandrarnas riksorganisationer till avgränsadesamt
invandrar-politiska projekt och projekt främlingsfientlighet ochmot
rasism samlas i sammanhållet bidragssystemett innefattar fyrasom
delar:
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Organisationsbidrag
Verksamhetsbidrag
Projektbidrag
Etableringsbidrag

detI sammanhållna bidragssystemet, föreslår utredningen tvåattnya
tredjedelar stödet ska till organisationer bildats invandrareav som av
eller på etnisk grund. stöd bör delas så hälftenDetta attannars upp

hälftenorganisationsbidrag och verksamhetsbidrag. Den sistautgör
tredjedelen stödet bör till projekt. Etableringsstödet delutgörav en

ektbidraget.projav
invandrarorganisationema ska få planeraFör möjlighet sinatt att

verksamhet och underlättaför övergången till detatt systemet,nya
föreslår förslag innebärutredningen stegvis övergång. Utredningensen

det bidragssystemet kommer fullt utbyggt först vidatt attnya vara
utvärderingingången år Vid övergångsperiodens slut bör2001. enav

information hur organisationerna påverkasgöras ettsom ger om av
resultatstyrt förslag till övergångsmodell iEttsystem. presenteras
avsnitt 5.6.

Organisationsbidrag5.1.1

tredjedelUtredningen förslag innebär det bidragssystemet tillatt nya en
organisationsbidrag. bidragssystemetska det nuvarandeIutgöras ettav

finns reglerar tilldelningen.indelning bidragsnivåer,i sju somen
medlemmar iBidragsbeloppets storlek bestäms antal betalandeav

föreslår utredningendet bidragssystemetorganisationen. I attnya
fyra. kravet påmedlemsnivåema begränsas till nuvarandeDet att en

för erhållaska ha 000 betalade medlemmarorganisation minst 1 att
utredningenbidrag utredningen ska kvarstå. fyra nivåerDe somanser

föreslår följande:är

medlemmar1 000 3 499-
medlemmar3 500 7 499-

medlemmar7 500 14 999-
15 000 medlemmar-

gång givitredan har organisationerna under arbetetsSom nämnts
kanfor vad förändring bidragssystemetuttryck viss föroro en av

byggtbetyda för har årenorganisationstrukturen. Föreningarna genom
behöva tid utveckla verksamhetenorganisation och kan motattupp en

propositionende den integrationspolitiskaförutsättningarna. Inya
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framgår organisationer där den etniska bakgrundenatt eller flytten eller
flykten till Sverige den grunden börär i princip få stödgemensamma
till sin verksamhet på andra organisationer.sättsamma som
Organisationer samlar medlemmar med etnisk ochsom gemensam
kulturell bakgrund kan emellertid ha svårt hävda sigatt gentemot
traditionella svenska organisationer och kan därför behöva särskild
uppmärksamhet. Detta motiverat den etniskaär och kulturellaattav
mångfalden i samhället bör företrädd i organisationslivet ochävenvara

Ävenorganisationer. huvudansvaret för bevara och utveckla detattom
kulturarvet primärt ligger hos de enskilda individerna elleregna

sådant särskilt stöd till organisationernaär befogat.ettgrupperna
Genom behålla organisationsbidrag relateras till antaletatt ett som

medlemmar utredningen organisationernaatt attutrymmeanser ges
välja Organisationsform. Inledningsvis kommer dessutom störreen
andel det totala stödet till organisationerna utgörasatt ettav av
organisationsbidrag. på resultatstymingKraven får således tillbakastå
under övergångsperiod i syfte försvårainte för organisationernaatten

ha kvar basverksamhet de älva kan rådaatt över.en som
erhållaFör organisationsbidrag bör det krävas den verksamhetatt att

bedriverorganisationen ska rikstäckande. Organisationen börsom vara
också uppvisa viss grad självñnansiering. fåFör atten av
organisationsbidrag måste organisationen i samband med ansökan in-
komma med ekonomisk redovisning. Eftersom både organisa-en
tionerna och Invandrarverket kritiserat den ekonomiska redovisningen

utredningen det bidragssystemet i vissa avseenden måsteattanser nya
innebära förenkling.en

1 Verksarnhetsbidrag

Verksamhetsbidraget den andra tredjedelen det bidrags-iutgör nya
Som tagits tidigare betänkandeti detta densystemet. är typupp av

bidrag lämpar bäst försig resultatstyming. såledesDet ärsom genom
verksamhetsbidragen styrning organisationernas verksamhetsom av
kan ske i integrationspolitisk riktning.en

Flera organisationer deras verksamhet tillräckligt höginte iattanser
grad premierats med bidrag. Några också de redan i dag be-attmenar
driver verksamhet ligger väl linjei med integrationspolitiken,som men

bristande kunskap i bl.a. ansökningsförfarandet inneburit de ändåatt att
inte tilldelats bidrag. Utredningen det angeläget sådanatt är attanser en
utveckling organisationernas verksamhet återspeglas regelverk ochiav

ibidragssystem.

6 SOU1997.73
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Verksamhetsbidraget bör knytas till vissa förvägi angivna insats-
områden med betydelse för de integrationspolitiska målen. Områdena
bör vidare väljas så organisationerna har reella möjligheterut att att
efter förutsättningar bedriva verksamhet inom dem. Förslag påegna
insatsornråden kan vara:

arbetsliv
delaktighet och jämställdhet
föreningsliv
information
kultur
social verksamhet
svenska språket och modersmål
utbildning

Effektmål

Regeringen bör formulera effektmål för bidragsanslaget. effekt-Dessa
mål bör, enligt utredningens bedömning, förordningstext.i Dessaanges
skall formuleras utifrån de integrationspolitiska målen. verka förAtt
jämställdhet mellan könen också betydelse vid bidrags-är storav
givningen och därför föreslår utredningen mål jämställdhetatt om

både förordningi och i regleringsbrev.anges

Verksamhetsmål

effektmålFörutom bör eller flera Verksamhetsmål formuleras.ett
Verksamhetsmålen bör i regeringens regleringsbrev, vilketanges ger
regeringen möjlighet det behövs ändra målen. Eftersom behovenatt om
uttryckta mål kan komma förändras tiden det viktigtöveratt är attsom
organisationerna har möjlighet förändra och utveckla delar sinatt av
verksamhet utifrån regeringens prioriteringar, vilka kommer till uttryck
i angivna Verksamhetsmål. flexibelt bidragssystemEtt stödjer ut-en
veckling organisationemas verksamhet.av
Utredningens har exempel på möjliga Verksamhetsmål valt:som

ökat samhällsutvecklingeni0 engagemang
ökad förståelse för olika kulturer.0
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Resultatmått

För det bidragssystemet ska kunnaatt resultatstyras krävsnya att ett
antal kvantitativa resultatrnått arbetas fram. Måtten ska användas för att
kunna bedöma vilken verksamhet bedrivits för det verksamhets-som
bidrag organisationen fått och vilket resultat uppnåtts jämförtsom som
med de intentioner kopplade till bidragstilldelningen. Exempelsom var
på mål kan med kvantitativamätas mått "fler politiskt aktivaärsom
"och "högre valdeltagande".

Allt kan emellertid fångasinte in med kvantitativa mått. För en
fullständigare och nyanserad bild verksamheten behöver dessamer av
kompletteras med kvalitativa mått så ökad jämställdhet och högresom
invandrarrepresentation inom politiken.

Utredningen det for närvarande olämpligtatt är attanser ange
specifika mått då detta skulle kunna hämma bidragssystemets möjlighet

utvecklas takti med tiden.att Organisationerna bör vidare tillfälle att
delta framtagandeti kvantitets- och kvalitetsmåtten. Kontaktemaav
mellan organisationerna och den myndigheten, Integrationsverketnya

således betydelsefulla.är

Ekonomisk redovisning

Den organisation söker bidrag måste tillsammans med sin ansökansom
lämna ekonomisk redovisning. Utredningen vill betona denatten
ekonomiska redovisning krävs i det föreslagna bidragssystemetsom
bör användas på konstruktivt Tanken med detett bidrags-sätt. nya

formell ekonomisksystemet är redovisning inte skallatt utgöra ett
hinder för organisationerna söka bidrag. Av den ekonomiska redo-att
visningen måste också framgå hur del organisationensstor av om-
sättning inte bidrag självfinansiering.utgörssom av

Förutom vad krävs också förenkladnämnts resultat-som ovan en
redovisning. denI bör diskuteras måluppfyllelse Verksamhetsmålav
vilket kan ske genomförandet verksamhetennär slutförd.ärav

l Projektbidrag

Förutom den del det statsbidragssystemetstörre bestårav nya som av
organisations- och verksamhetsbidrag föreslår utredningen att en
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tredjedel det sammanhållna bidragssystemet skall utgörasav av
projektbidrag. Till skillnad från organisations- och verksamhetsbidraget
så kommer projektbidraget börja tillämpas fullt år 1999. Denatt ut
övergångsmodell föreslagits för organisations- och verksamhets-som
bidraget kommer således inte gälla projektbidraget.att

Alla organisationer bedriver eller har för avsikt bedrivaattsom
verksamhet med i linje med de integrationspolitiska målen, har
möjlighet ansöka projektbidrag. Projektbidraget skiljer sigatt om
således från verksamhetsbidraget de kan sökas andraatt ängenom av
invandrarorganisationer. skillnadEn projektbidrag börär attannan ges
till specifika, avgränsade projekt ligger utanför organisationenssom
reguljära verksamhet. Projektbidragen möjlighet för organisationerger

normala verksamhet harinte integrationspolitisk inriktning attvars en
bedriva verksamhet med sådan inriktning. Vidare kan projektbidragen
fungera förstimulans samverkan mellan olika organisationersom en
och för projekt samlar med olika etnisk kulturellochsom personer
bakgrund. Vid tilldelning projektbidrag bör deprioritering skeav av
projekt grundar sig på samverkan mellan organisationer. Särskildasom
aktiviteter syfte motverka främlingsfientligheti och rasism kanatt även

Ävende lämpa sig väl för denna bidragstyp. nyhets- och informations-
förmedling på andra språk svenska kan bedrivas projektform.iän

Utredningen bedömer de mål- och resultatrnått används iatt som
verksamhetsbidraget i delar också kan användas vid bedömningstora

proj ektbidrag.av

Etableringsbidrag1

för det sammanhållna föreslårInom bidragssystemet utred-ramen
ningen etableringsbidrag ska ingå. sådant bidrag finns redan iEttatt ett
det nuvarande bidragssystemet. Till skillnad från organisationsbidraget
bör det finnas krav för antal betalandeinte på minstagränsen
medlemmar för etableringsbidrag skall kunna erhållas.att

Avsikten med etableringsbidraget organisationerär att ge nya en
möjlighet bildas och utvecklas. och mindreMånga organisa-att nya
tioner saknar dag möjlighet erhålla bidragi till sin organisation.att
Nyanlända invandrare har anknytning eller känner tillhörighetintesom
till de organisationer redan finns i Sverige kan ha speciella svårig-som
heter bilda organisation. Svårigheterna kan inledningsvisatt en egen
bestå litet medlemsunderlag och bristande kunskaper detettav om
svenska samhället. nyanlända invandrare möjligheterFör att attge
bilda och nybildade möjlighetorganisationer organisationer atten
etablera krävs därför särbehandling.sig en
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Etableringsbidraget mindre delutgör projektbidraget. börDeten av
utbetalas under högst år organisations uppbyggnad.tre Efterav en
uppbyggnaden organisationen hänvisadär till det ordinarie ansöknings-
förfarandet, dvs. söka organisations- ochatt verksamhetsbidrag.

5.2 Jämställdhet

Regeringen har utfärdat generellt direktiv till statliga kommittéerett
och utredningar redovisa jämställdhetspolitiskaatt konsekvenser av
sina förslag dir. 1994:124. direktivenI till denna utredning attanges
utredaren ska beakta kvinnors ställning, i denatt organisationenegna
och deni verksamhet bedrivs, kan stärkas och stödjas detsom av nya
bidragssystemet. Vidare anför regeringen i sin proposition om
integrationspolitiken arbetet särskilt ska inriktasatt på värnaatt
grundläggande demokratiska värden och verka för kvinnors och mäns
lika rättigheter och möjligheter.

Utredningen konkreta mål för organisationernasatt jäm-anser
ställdhetsarbete ska formuleras både effektmål i förordningen ochsom

Verksamhetsmål i regleringsbrevet.som
Den traditionella folkrörelsen har länge verkat för jämställdhet

mellan könen. Det viktigt driva jämställdhetsfrågomaär att inomäven
invandrarnas organisationer och följa utvecklingen inom området. Ett
aktivt jämställdhetsarbete bör ingå i organisationernas verksamhet och

prioriteringarna vid prövningen ansökan statsbidrag.vara en av av av
Riksdag och harregering påtalat betydelsen invandrar-attav

organisationerna utvecklas till verka under likvärdiga omständig-att
heter övriga delar svensk folkrörelse. Denna gällersträvansom av
naturligtvis också jämställdhetsområdet. Utredningen har inte under-
sökt jämställdhetsförhållanden i andra jämförbara organisationer.
Oavsett situationen i andra organisationer det viktigt betonaär att
betydelsen invandrarorganisationernas jämställdhetsarbete.av

5.3 Nyhets- och informationsförmedling på
andra språk svenskaän

direktivenI utredaren ska undersöka möjligheternaatt attanges
invandrarorganisationema involveras med sprida nyheter ochatt
information på andra språk svenska. Bakgrundenän riksdagen, iär att
samband med behandlingen förslaget i den integrationspolitiskaav
propositionen avveckla stödet till Stiftelsen Invandrartidningen,attom
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framhållit det finns skäl uppmärksamma hur nyhets- ochatt att
informationsförmedling ska ske andrapå språk svenska.än
De har invandrat och andra med utländsk bakgrund bör nåssom av

samhällsinfonnation alla andra. Invandrarorganisationemasamma som
kan spela viktig roll för sprida samhällsinformation till dematten som
har begränsade kunskaper i svenska språket. Nyhets- och informations-
fönnedling, i synnerhet på språk saknar kommersiellt underlag,som
bör kunna inslag i invandrarorganisationemas verksamhet.utgöra ett
Utredningen stöd för utgivning samhällsinformation påattanser av
andra språk svenska bör kunna lämnas formi projektbidrag.än av

Utredningen vill också framhålla betydelsen organisationernasattav
medlemmar möjlighet tillgodogöra sig IT-tekniken för nyhets-attges
och informationsförmedling. Samhället har under de årensenaste
påtagligt förändrats IT-tekniken har ökat det allmännaattgenom
utbudet information andra språkpå svenska.änav

5.4 Ansökan bidrag och administreringom

I ansökningsförfarandet föreslår utredningen ansökan föregåsatt av en
dialog mellan Integrationsverket och organisationerna. Dialogen ska
syfta till organisationerna möjlighet förtydliga sin ansökan ochatt attge
undvika missförstånd mellan frågaDet således inteärparterna. attom
delvis den skriftliga ansökan med muntligt inslag. detIersätta
föreslagna bidragssystemet det viktigt organisationerna, vidär att
ansökningsförfarandet, har kunskap förutsättningarna för erhåll-om
ande bidrag. tillgodose organisationernas behov kunskapFör attav av
föreslår utredningen Integrationsmyndigheten tillhandahåller råd-att
givning. Myndigheten också ellerkan utbildning liknandegenom
försäkra sig organisationerna har den kunskap krävs föratt attom som

fullständig ansökan i det bidragssystemet.göra en nya
information de uppgifterDen och avkrävs organisationernasom

föreslås totalt bli mindre, tydligare, i detsett systemet.men nya
Integrations-myndigheten bör informationvilkenöverväganoggrant

krävs för myndigheten skall kunna bedömningatt görasom en av
Ävenansökan. utarbetandet informationvid denna börav en

samverkan ske mellan myndigheten och organisationerna. En bättre
dialog mellan och innebärorganisationerna Integrationsmyndigheten en
bättre grund för bidragstilldelning och effektivitetbör leda till och en
högre måluppfyllelse.

För ska kunna långsiktigt och fåorganisationerna planeraatt
kontinuitet verksamhet ska beskriva verksam-i sin organisationerna
heten för treårsperiod i sin bidragsansökan. Statsbidraget kommeren
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emellertid betalas for åratt i varförut ett taget ansökan behöveren ny
lämnas in varje år, i det bidragssystemet.även nya

Ansökan organisations- och verksamhetsbidragom

Utredningen föreslår ansökanatt organisations- respektiveom
verksamhetsbidrag ska sammanhållen ansökan. I dennavara en
sammanhållna ansökan sedangörs uppdelning på ansökanen om
organisationsbidrag respektive verksamhetsbidrag. Detta nödvändigtär
då de kriterier skall uppfyllas för erhålla de båda bidrags-attsom

inte detyperna är samma.
Ansökan organisationsbidrag måste till del utifrånom stor deprövas

nuvarande kraven. I ansökan skall för denna bidragstyp mål för
bidraget medlemsantalsamt ekonomisk redovisning bifogasanges, en
och bidragets andel totala organisationens totala omslutningav
självñnansieringsgrad redovisas. Den förändringen blirstora som

tidigarenämnts färre nivåer vad gäller antal medlemmar. Hur stort
bidraget blir bestäms hur många medlemmar organisationen har. Iav
kraven för erhålla organisationsbidragatt tillkommer också de krav
enligt nuvarande måste uppfyllassystem se kapitel 3.som

Ansökan verksamhetsbidrag flerai avseenden annorlundaom ser ut.
Möjligheterna komplettera den formellaatt ansökan med dialog ären
exempelvis betydligt vad gällerstörre verksamhetsbidragen. Kompo-

bör ingånenter vid ansökan verksamhetsbidragsom mål förärom
bidraget, ekonomisk redovisning, medlemsantal, bidragets andel av
totala omslutningen självñnansieringsgrad beskrivningsamt en av
vad organisationen vill uppnå med sin verksamhet. För att ge
organisationerna möjlighet till långsiktighet och kontinuitet i sin
verksamhet så ska dettai fall verksamhetenäven beskrivas för en
treårsperiod. En ansökan måste emellertid, också sagts görassom ovan,
varje år eftersom bidrag endast kan betalas för år i denut ett taget p.g.a.
statliga budgetprocessen. förstaFör året ska finnas en noggrannare
precisering de planerade insatserna uppskattning själv-av samt om
ñnansieringsgrad i de två följandeän årens ansökan. Verksamhets-
beskrivningen för år två och kan mindretre omfattandegöras och vara

övergripande karaktär.av mer

Projektbidrag

För ansökan projektbidrag gäller ansökan för enskiltatt projekt kanom
för ellergöras flera år. Komponenterett bör ingå vid ansökansom om
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projektbidrag mål för bidraget och mål för enskilt projekt,varjeär
eventuella medfinansiärer, förenklad verk-uppgivande övrigaav en

Ävenekonomisk redovisning. här harsamhetsberättelse ut-samt en
redningen del ansökan kan föregåsuppfattningen vissatt aven av en
dialog mellan myndighet och organisation.

uppföljning ochRedovisning,5.5

utvärdering

uppföljning ochkommer redovisning,det bidragssystemetI ut-nya
bidragsmottagandeNivåema devärdering ske på olika nivåer. äratt

och riksdagen.Integrationsmyndigheten, regeringenorganisationerna,
regleringsbrev kommer regeringenIntegrationsmyndighetensI att

till invandrar-Verksamhetsmål för bidragetställa effektmål samtupp
vilka åter-kommer ocksåorganisationerna. Regeringen att ange

ställas Integrationsmyndighetenkommer pårapporteringskrav attsom
detbidragen. Utifrån dettamyndighetens redovisningvad gäller ärav

krävs frånvilken redovisningmyndighetens sak preciseraatt som
skall kunnaför Integrationsmyndighetenrespektive organisation att

fullfölja åtaganden regeringen.sina gentemot
krävas organisationernai drag kommerDet ärattstora enavsom

balansräkning därresultat- ochförenklad resultatredovisning, en
verksamhets-Vidare kommersjälvfinansieringsgraden framgår. en

Vadkrävas.etableringsbidragochberättelse för organisations- att
väl för bådeden sigså lämpargäller resultatredovisningen

kanIntegrationsmyndighetenprojektbidrag.verksamhets- och ange
Om detta inteanvändas vid redovisningen.resultatmått skallvilka som

utarbeta enklabidragsmottagande självaorganisationenbör dengörs
Integrationsmyndigheten ochdessa.sedan redovisaresultatmått och

fram olika mått.kan också tillsammansorganisationen ta
följaIntegrationsmyndigheten varje årkommer åläggasDet attatt

resultatoch uppnåddabidragsmedlenanvändningen samtupp av
årorganisationerna varjeinnebärredovisa för Detdetta regeringen. att

skallMyndighetentill myndigheten.redovisningmåste lämna sin även
integrationenbidragens effekt påutvärderingvarje år samtgöra aven

ellerresultatkan förbättraförändringarlämna förslag till som
Utredningen villbidragen.hanteringenunderlätta den administrativa av

mellanskerkontinuerlig dialogbetydelsenbetona attav en
därförvillorganisationerna. UtredningenIntegrationsmyndigheten och

för förbättrabilda rådmöjlighetenuppmärksamma attatt ett upp-
följning och utvärdering.
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Regeringen kommer i den årliga budgetpropositionen redovisa
resultatet för riksdagen. Regeringen skall utifrån myndighetensäven
redovisningar tredje årvart ordentligannat, utvärderingvart göra en av
det statliga åtagandet i dessa delar.

5.6 Modell för övergångsperiod
Utredningens förslag till sammanhållet bidragssystemett nytt innebär

det träder krafti full förstatt år 2001. Då kommerut organisations-
bidraget och verksamhetsbidraget lika delar detatt utgöra stödstora av

kan utgå till organisationer har bildats invandrare ellersom som av
på etnisk grund. föreslagnaDe förändringarna kommerannars att

innebära viss omställning för organisationema. Utredningenen anser
därför det finns skäl underlättaatt övergången till detatt systemet.nya
Organisationerna har vid flera tillfällen påtalat behovet medel tillav
fasta utgifter hyra för kunna bedriva verksamhet.attsom m.m.
Utredningen behovet organisationernaatt i övergångs-attanser av
skedet får behålla del bidragetstörre organisationsbidrag ären av som
betydelsefullt det till börjanäven innebär endast mindreattom en en
del det samlade stödet till invandrarorganisationerna kan resultat-av

Många organisationer bedriverstyras. idag värdefull verksamheten
skulle kunna organisationsbidragetäventyras skulle dras insom om

helt.
Utredningen föreslår somdärför övergångsmodell sträcker sigen

två år, frånöver 1999 2001. Under denna övergångsperiod betalas en-
del verksamhetsbidraget organisationsbidrag. Sedan skerutav som
successivt minskning organisationsbidraget och ökningen av en av
verksamhetsbidraget fram till dess de år 2001 lika delaratt utgör stora

det samlade anslaget. På så vis får organisationerna tidav att anpassa
både organisationen och verksamheten till det resultatinriktadenya mer
bidragssystemet. Eftersom verksamhetsbidraget till skillnad från
organisationsbidraget lämpar försig resultatstyming så kommer således
resultatstyrningen bidraget öka fram till år 2001. Utredningen villattav
betona Integrationsmyndigheten underatt övergångsperioden ska ta
hänsyn till organisationernas förutsättningar vid fördelning bidraget.av
Utredningen har förslag till övergångsmodell följ ande indelning:som

Första året 80 % organisationsbidragär och 20 % verksamhets-0
bidrag
Andra året 65 % organisationsbidrag ochär verksamhets-35 %0
bidrag
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Tredje året 50 % organisationsbidrag och 50 verksamhets-är %0
bidrag

Efter övergångsperiodens slut ska de erfarenheter erhållits tilltassom
både Integrationsverket och organisationerna. uppföljningEnvara av

och utvärdering utvecklingen under övergångsperioden ska därförav
för infonnation vad resultatstyrningengöras bidragetatt ge om av

inneburit för organisationerna. De erfarenheter erhållits undersom
övergångsperioden ska sedan grunden för eventuella justeringarutgöra
och förbättringar det föreslagna bidragssystemet.av
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6 Särskilt yttrande

Särskilt yttrande Ulrika Lindströmav

Regering och riksdag har vid flertal tillfällen påtalat viktenett attav
de statliga medlen skall resultatstyras. Senast i proposition
1997/98:36 Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst framgår att
resultatstymingen skall utvecklas och bör i fortsättningenäven ettvara

regeringens främsta redskap för fâ effektiv förvaltningattav en som
regeringensarbetar i enlighet med riksdagens och mål och politiska

prioriteringar.
Utifrån detta perspektiv det olyckligt utredningen föreslårär att en

modell innebär efter år endast hälften bidragsmedlenatt tilltresom av
invandrarnas organisationer går resultatstyra och således ocksåatt att

effekternamäta av.
En övergångsmodell för resultatstymingen statsbidragen ärav

möjlig måste innebära bidragen kan resultatstyras fulltatt ut senastmen
från och med år 2001.

Att bidragen dettapå helt och hålletstyra utifrån desätt, riks-av
dagen fastställda integrationspolitiska målen, bör inte innebära några
försämringar för organisationerna. Tvärtom, de redansig åtägnar
integrationsverksamhet och får de chansen visa vad de faktisktattnu
åstadkommer. Dessutom får ochregering riksdag fullständigtett mer
underlag för bedömningen verksamheten.av
En utvärdering bidragsmodellen bör efter år. Eventuelltgöras treav
kan vissa modifieringar behöva utifrån erfarenheterna dengöras av nya
modellen.
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7 Bilagor

KOMMITTEDIREKTIV 1997:142

Översyn statsbidragen till invandrarnasav
riksorganisationer mil.

Beslut vid regeringssammanträde den december4 1997

Sammanfattning uppdragetav

En särskild utredare tillkallas för formerna föratt över nuvarandese
statsbidrag till organisationer bildats invandrare eller påsom av annars
etnisk grund och till verksamhet bedrivs andra organisationersom av
inom integrationsområdet.

Utredaren skall lämna förslag till bidragssystem relateratett ärsom
till de integrationspolitiska målen och kan resultatstyras.som

Bakgrund

I propositionen Sverige, framtiden och mångfalden från-
invandrarpolitik till integrationspolitik prop. 1997/98: 16 lägger
regeringen fram förslag till mål och inriktning för framtidaen
integrationspolitik. En myndighet föreslås bli inrättad den l juniny
1998 med för integrationspolitiska målatt och fåransvar synsätt
genomslag på olika samhällsområden för aktivt stimulerasamt att
integrationsprocessema i samhället. Organisationerna har viktigen
uppgift i detta arbete. Enligt regeringens bedömning i propositionen bör

stöd tillstaten organisationer bildats invandrare ellerge som av annars
på etnisk grund och verksamhet ligger i linje med de integrations-vars
politiska målen. Regeringen framhåller vidare andra organisa-ävenatt
tioner bör kunna få stöd för sådan verksamhet.

Den statliga budgetprocessen har förändrats och arbetet med att
vidareutveckla resultatstymingen pågår. Inom Imikesdepartementet har

arbetsgrupp, Föreningsbidragsgruppen In 96:1 haft i uppdragen att,utveckla metoder för resultatstyming, uppföljning och utvärdering av
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statsbidragen till föreningar och andra ideella organisationer.
Arbetsgruppen föreslår i Resultatstyming föreningsbidragrapporten av
Ds 1997:36 de statliga bidragen till föreningslivet skall utformasatt
så aktiv förnyelse och utveckling verksamheten Enligtpremieras.att av
arbetsgruppen regelverken för många bidragen otidsenliga ochär av
inte anpassade till resultatstyrning. Effekterna de statliga bidragen ärav
oklara eftersom det inte sker någon uppföljning och utvärdering av
dem. Ett utvecklingsarbete syftei bidragsgivningen dentillatt anpassa
statliga resultatstyrningen har inletts, bl.a. för ungdoms-

idrotten frivilligorganisationemaorganisationerna, och vissa inomav
det sociala området försvarsområdet.och inom

Statsbidraget till invandrarnas riksorganisationer regleras i
förordningen 1986:472 statsbidrag till invandrarnasom
riksorganisationer. Invandrarorganisationer och andra organisationer
kan också få stöd till projektverksamhet förordningenenligt 1990:632

statsbidrag till avgränsade invandrarpolitiska projekt. aktuellaDeom
regelverken de krav kaninte ställas på den statliga mål-motsvarar som
och resultatstyrningen. integrationsmyndighetenDen disponerarnya
också bl.a. projektverksamhetmedel för stöd till syfte förebyggai att
och motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Det är
angeläget sammanhållet bidragssystem för bidragsgivningenatt ett mer
utvecklas.

denna bakgrund har regeringen i den integrationspolitiskaMot
särskild utredare kommer få uppdragpropositionen aviserat iatt atten

utveckla former för bidragssystem till organisationeratt ett nytt som
bildats invandrare eller på etnisk grund och till andraav annars
organisationer verksamma inom integrationsområdet.

Uppdraget

Utredaren skall formerna för statsbidrag tillöverse
organisationer bildats invandrare eller på etnisk grundsom av annars
och till verksamhet bedrivs andra organisationer inomsom av
integrationsområdet.

Utredaren skall hur nuvarande statsbidrag och projektstödanalysera
till verksamhet detorganisationer bedriver inom integrations-som
politiska området kan användas effektivt syfte öka dei attmer
integrationspolitiska målens genomslagskraft. Utredaren skall lämna
förslag till resultatstyrt bidragssystem flexibelt och kanett ärsom
utvecklas allteftersom behoven det integrationspolitiska områdetinom
förändras. utgångspunkt stödet skall bli verk-En är att mer
samhetsinriktat och högre grad inriktas på dem bedriveri ettsom
aktivt förinte grationsarbete. Villkoren statsbidrag bör deti nya



:SOU 1998:73 Bilagor 51

bidragssystemet på tydligare kopplasett tillsätt organisationemas
roll och funktion i integrationsarbetet. Utredaren skall föreslå en
metod för hur stödet till organisationerna kan särskiltprövas mot
angelägna mål för integrationsarbetet.

Det bidragssystemets konstruktionnya

Bidragssystemet skall så konstruerat det stimulerarattvara
befintliga organisationer till förnyelse samtidigt det underlättarsom
för organisationer fram. Inomväxa föratt bidragssystemetnya ramen
skall det i likhet med i dag finnas förett utrymme organisationerna att
utifrån sina specifika förutsättningar, storlek och historiskat.ex.som
traditioner, kunna medverka till stärka denatt identitetegna gruppens
och delaktighet i det svenska samhället.

Utredaren skall också beakta kvinnornas ställningatt i den egna
organisationen och i den verksamhet bedrivs kan stärkas ochsom
stödjas det bidragssystemet.av nya

Utredaren bör fasta på bidraget skallta riktasatt till organisationer
bildats invandrare eller på etnisk grund och till andrasom av armars

organisationer bedriver verksamhet i linje med desom
integrationspolitiska målen. Stöd bör tilläven organisationerges som
arbetar tväretniskt, antingen verka för människor medatt attgenom
olika bakgrund samlas kring frågor eller byggaattgemensamma genom
vidare på befintligt intresse.ett

Riksdagen har i samband med behandlingen förslaget i denav
integrationspolitiska propositionen avveckla stödet tillattom
Stiftelsen invandrartidningen framhållit det finns skälatt att
uppmärksamma hur nyhets- och informationsförmedling till mindre
språkgrupper skall ske. dennaMot bakgrund har riksdagen givit
regeringen tillkänna utredaren skall undersöka möjligheternaatt att
invandrarorganisationer involveras i arbetet med sprida nyheter ochatt
information på andra språk svenska bet. l997/98/SfUän
rskr.l997/98:68.

Utredaren skall del de tekniska konstruktionerta föreslås förav som
olika bidragssystem i Resultatstyming föreningsbidragrapporten av
G35 1997:36.

Bidragsfördelande myndighet

En viktig förutsättning för utformningen stödet denärav nya
integrationsmyndigheten kommer ha den naturliga överblickenattsom
och kompetensen krävs för för bidragsfördelningen tillattsom ansvara
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och verksamhet.organisationer deras Utredaren skall redovisa ett
för effektiv och ändamålsenlig bidragshantering hos myndig-system en

heten former för resultatuppföljningföreslå och utvärderingsamt av
stödet.

Samråd

Utredaren skall bedriva arbetet samråd medi invandrarnas
bedriverorganisationer och andra organisationer verksamhet inomsom

integrationsornrådet.

Ramar för utredningens arbete

den integrationspolitiskaI enlighet med vad i propositionensägssom
statsbidragssystemet genomförsskall inriktningen detattvara nya

för fullt genomförtmed början år 1999, år 2001.successivt, att vara
samordna arbetet särskildeUtredaren skall därför med den utredaren

inför b1.a.för bildandet integrationsmyndighet dir. 1997:117av en ny
skall lämna till dendet budgetunderlag denne regeringen 1senastsom

myndighetens verksamhet förangående år 1999.1998mars
slutfört den aprilUppdraget skall 15 1998.senastvara
gäller direktiv till samtligautredningsarbetet regeringensFör

regionalpolitiskautredare redovisakommittéer och särskilda attom
offentliga åtaganden1992:50,konsekvenser dir. prövaatt

jämställdhetspolitiska konsekvenserdir.1994:23, redovisaatt
brottsligheten ochkonsekvenser fördir.1994: 124, redovisasamt att

arbetet dir.1996:49.det brottsförebyggande

Inrikesdepartementet
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Förordning SFS 1986:472 statsbidrag tillom
invandrarnas riksorganisationer;

utfärdad den ll juni 1986.

Regeringen föreskriver följande.

l § En riksorganisation för invandrare kan få statsbidrag enligt denna
förordning.

2 § Regeringen beslutar, efter förslag från invandrarverk, vilkastatens
organisationer skall få statsbidrag. Invandrarverket bestämmer ochsom
betalar bidrag inte regeringen föreskriverut annat.om

3 § Statens invandrarverk skall i samband med sin anslagsframställning
varje år föreslå regeringen vilka organisationer bör statsbidragsom
och därvid antalet bidragsgrundande medlemmar. dettaFör för-ange
farande gäller bestämmelserna i 4--8 §§. Förordning 1988: 127.

4 § För föreslås få statsbidrag skallatt organisationen

till invandrares intressenta detpå invandrar- ochvara
minoritetspolitiska området och bedriva verksamhet med allmän
kulturell och social inriktning,

hämta huvudparten sina medlemmar från invandrar- ochav
minoritetsgmpper i Sverige,

demokratiskt uppbyggd så varje medlem har stadgeenligattvara en
möjlighet påverka organisationens beslut,att

ha4. tillfredsställande geografisk spridning dei områden där denen
invandrar- och minoritetsgrupp bosattär organisationensutgörsom
medlemsunderlag,

ha sin verksamhet förlagd huvudsakligen till Sverige,

själv bekosta del sin verksamhet ochen av

kunna dokumentera sin verksamhet och sitt medlemsantal genom
styrkta handlingar såsom verksamhets- och revisionsberättelser.

1Jfr 1985/86:98, SfU rskr.20, 301.prop.
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5 § statsbidrag beräknas för tiden den anuari-den december1 j 31
bidragsåret. Förordning 1996: 82.15

6 § Statsbidrag får lämnas bara till organisation under närmasten som
föregående bidragsår hade minst l 000 individuellt betalande
medlemmar. Bidraget skall organisationens centrala verksamhet.avse

§ antalet medlemmar skall bestämmas för7 När organisation, skallen
hänsyn förhållandenatill den dag under det föregående bidragsåret,tas
då organisationens verksamhetsår upphörde.

skall8 § För någon vid tillämpningen denna förordning räknasatt av
medlem krävs han betalat avgifti riksorganisation eller honattsom en

till eller till förening förorganisationen ingår i riksorganisationensom
det upphörde det föregående bidragsåret.verksamhetsår undersom

statsbidrag fastställs grundval det antal9 § på medlemmarav
förslaget från invandrarverk.angivits i Statenssom

Statsbidraget för bidragsåret beräknas enligt följande1998

Antal medlemmar 1998
000l 000- 3 499 249
0003 500- 4 499 389

4 634 000500- 6 999
7 000-10 999 779 000
ll 000-14 999 877 000
15 000-29 073 000999 l
Förordning 1997: 1259.

med fjärdedel bidragsbeloppet10 § Bidrag betalas snarastut en av
efter april, den juli och denmöjligt den den l 1 ll januari,

bidraget får betalas innanoktober under bidragsåret. Del utav
bidragets fastställts. Förordning 1996:1582.storlek har

riksorganisation skall avdrag11 § statsbidrag betalas tillNär ett en
har betalts till förför belopp felaktigt organisationengöras som

tidigare avdrag skall organisationenbidragsår. sådant inte ske,Kan ett
betala tillbaka fått för mycket.vad den har
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För riksorganisation, uppbär stöd enligt förordningenen som
1982:865 statsbidrag till kvinnoorganisationernas centrala verk-om
samhet, skall bidraget minskas med motsvarande belopp.

12 § En riksorganisation skyldig på begäranär invandrarverketatt av
lämna verksamhets- och revisionsberättelse de verifikationer ochsamt
övriga uppgifter krävs för verket skall kunna fråganatt prövasom om
statsbidrag.

13 § Anser invandrarverket under bidragsåret organisation inteatt en
längre uppfyller villkoren för bidrag skall verket hänskjuta frågan till
regeringen för beslut.

14 § Invandrarverkets beslut enligt denna förordning får inte
överklagas.

15 § Invandrarverket får meddela de ytterligare föreskrifter behövssom
för tillämpningen denna förordningav

förordningDenna träder krafti den 1 juli 1986.
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Förordning SFS 1990:632 bidrag tillom
avgränsade invandrarpolitiska projekt;

utfärdad den juni14 1990

föreskriver följandeRegeringen

l § Föreningar, och religiösa sammanslutningar kanorganisationer
få statsbidrag förordningenligt denna till projekt syftar till attsom
främja goda etniska relationer till stärka invandrarnassamt att

och myndigheter kan undantagsfallorganisationsliv. iKommuner
erhålla sådant bidrag.

avgränsade2 § Bidrag får till tids- och kostnadsmässigt klartges
bidragssökandes verksamhet.projekt ingår i den ordinarieintesom

invandrarverk beslutar och betalar bidrag3 § Statens inteutom om
efterföreskriver invandrarverk fastställerregeringen Statensannat.

föreskriftermed för folkrörelsernasamråd närmarerepresentanter
för bidragsgivningen.

medlensinvandrarverk skall kontroll4 § Statens utöva över
användning.

förordning fårinvandrarverks beslut enligt denna inte§ Statens5
överklagas.

förordning träder kraft den juli 1990.Denna i 1

1989/90:86, rskr.Jfr SfU 18, 283prop.
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SIVFSStatens invandrarverks föreskrifterom statsbidrag till in-
riksorganisationervandrarnas 1992:7

beslutade den 1992.maj Utkom från trycker
den Zl maj 1992

Med stöd 15 § förordningen 1986:472 statsbidrag till invandramasav om
riksorganisationer föreskriver Statens invandrirverk följande.

§ statsbidrag enligtförordningenl986:472oml statsbidrag till invandrarnas
riksorganisationer och dessa föreskrifter kan efter ansökanmgå riksorga-till

inisation som
rekryterar sina medlemmar bland invandrar- och minoritetsgrupper och

inriktar sin verksamhet de allt andra begränsningar änmot utangrupperna,
följersådana etnisk eller språklig tillhörighet ochsom av

bekostar verksamheten till del medlemsavgifter och andraen genom
intäkter.

tillI bilaga dessa föreskrifter finns råd förintagna allmänna tillämpningen.

2 § Ansökan statsbidrag skall till Statens invandrarverk denom senastges
april året före fördet vilketl bidrag åtföljdsöks. Ansökan skall vara av

gällande stadgar,
verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redovisning med uppgift om

medlemmarantalet vid utgången föregående verksamhetsår betalatav som
avgift organisationentill eller till förening ingår i riksorganisationen,som

revisionsberättelse,
verksamhetsplan inklusive budget för verksamhetsårkommande och

årsmötesprotokoll.senaste
inkommer föransökan bristfällig efterkomseller den och inteärsent

föreläggande avhjälpa bristerna skall ansökan avvisas, inte synnerligaatt om
skäl talar däremot.

föreskrifterDessa iträder kraft den juli 1992.l

STATENS INVANDRARVERK

CHRISTINA ROGESTAM

Häll ErikssonLena



SIVFSBilaga till 1992:7

rådAllmänna till Statens invandrarverks föreskrifter om
statsbidrag till invandrarnas riksorganisationer

beslutade den maj 1992.

Till l § meddelar Statens invandrarverk följande radallmänna

Riksorganisationen skall allmänha kulturell och social inriktning basen som
för sin verksamhet. Verksamheten får inte begränsad till endast vissavara
intressegrupper. yrkesgrupper eller ämnesområden delar invand-storasom av

och minoritetsgruppen inte kan eller normalt vill deltaga Medlemsför-rar-
eningar och andra avskiljbara inom riksorganisationen begrän-ärgrupper som
sade detta kan inte räknas i bidragsunderlagetsätt för riksorganisationen.

Bidrag beviljas förendast organisationens centrala verksamhet. Härmed
normalt dess kanslifunktion. årsmöten kommittésammankomster.ochavses

riksorganisationen anordnad utbildning. sommarläger, utgivning för-av av
bundstidning m.m.

Riksorganisationen skall i möjligaste män självñnansierad. Med-vara
lemsavgifter skall regelmässigt från i såvälmedlemmar riksorgani-uttagas
sationen dess medlemsföreningar. Dessutom bör organisationen bedrivasom
sin verksamhet såatt den i möjligaste mån täcker vid verksamheten uppkomna
kostnader. T. kan inträdesavgifter kursavgifter skildaoch vidtagas utex.
tillställningar liksom lotterier, insamlingar, försäljning kan anordnas.m.m.

rådTill 2 § Statensmeddelar invandrarverk följande allmänna

Organisationens stadgar skall gällande föreningspraxismedöverensstämma
det gäller kallelse,när beslutsmajoritet. stadgeändring ochrösträtt, andra

regler har enskildesden till inflytande inom organisationen.rättatt tryggasom
Organisationens arbetsformer skall vidare sådana stadgamas inne-attvara

håll kan kringgås.
årsmötesprotokollet framgåAv skall verksamhetsberättelsen godkänts,att

beviljatsstyrelsen ansvarsfrihet, val revisorer styrelse, beslutochatt av om
medlemsavgift uppgift föreningenseller vilka tecknarsamt om vem som
firma.

Verksamhets- och revisionsberättelsema skall utformade i enlighetvara
gällande redovisningspraxis.med

gifterna fleraMedlemsav skall tillsärredovisas. Personer anslutna anslutna
föreningar räknas endast gäng i bidragshänseende.en
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SIVFSStatens invandrarverks föreskrifter ändring i föreskrif-om
SI V F S 1992:7 statsbidragterna till invandrarnas riks-om 1996:6organisationer

Utkom från trycketbeslutade den 28 1996.maj 31den 1996maj

Med stöd 15 § förordningen 1986:472 statsbidrag till invandrarnasav om
riksorganisationer föreskriver Statens invandrarverk 2 § i verkets föreskrif-att

SIVFS 1992:7 statsbidrag till invandrarnas riksorganisationerter haskallom
den lydelse nedan. rådenDe allmänna föreskrifternatill skall vidaresom anges
ha den lydelse framgår bilagan.som av

2 § Ansökan statsbidrag skall in till Statens invandrarverk denom senastges
åretjuni före1 det för vilket bidrag söks. åtföljdAnsökan skall vara av

gällande stadgar,
verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redovisning med uppgift om

antalet medlemmar vid utgången föregående verksamhetsår betalatav som
avgift till organisationen eller till förening ingår i riksorganisationen,som

revisionsberättelse,
verksamhetsplan inklusive budget för verksamhetsårkommande och

årsmötesprotokoll.senaste
Inkommer ansökan för eller den bristfällig och efterlevs inteärsent

föreläggande avhjälpa bristerna skall ansökan avvisas, inte synnerligaatt om
skäl talar detta.emot

Dessa föreskrifter träder kraft tvåi frånveckor efter utkomdet de trycket.att

STATENS INVANDRARVERK

Erik Stenström



SIVFSBilaga till 1996:6 Bilaga 1

Ändring råd invandrarverks före-i allmänna till Statens
till invandrarnasskrifter SIVFS 1992:7 statsbidragom

riksorganisationer.

rådTill § meddelar Statens invandrarverk följande allmänna1

social inriktning basRiksorganisationen skall allmän kulturell ochha somen
till endast vissafår begränsadför sin verksamhet. Verksamheten inte vara

ämnesområden delar invand-intressegrupper, yrkesgrupper eller stora avsom
Medlems-vill deltagainte kan eller normalt inteoch minoritetsrar- gruppen

riksorganisationenföreningar andra avskiljbara inomoch ärsomgrupper
för riksorgani-bidragsunderlagetkan inte räknas in ibegränsad detta sätt

sationen.
så varje medlemskall demokratiskt uppbyggdRiksorganisationen attvara

beslut. En viktigpåverka organisationensmöjlighetkön har attoavsett
organisationen vadfråga inomdemokratisk jämställdheten mellan könenär

råda i samtligaverksamheten. Jämställdhet börgäller förtroendeposterna och
verksamhetsberät-erhåller och de böriorganisationsstöd,organisationer som

sitt jämställdhetsarbete.telsen redovisa
Härmedcentrala verksamhet.endast för organisationensBidrag beviljas

kommittésammankomster,årsmötenkanslifunktion,normalt dess ochavses
för-riksorganisationen utgivninganordnad utbildning, sommarläger, avav

bundstidning m.m.
lägstasjälvñnansierad. DenmånRiksorganisationen skall i möjligaste vara

På den ökasikt börnivån för självñnansiering bör 25acceptabla procent.vara
såväl riksorgani-från medlemmar iMedlemsavgifter skall regelmässigt uttas

sinbedrivaorganisationenmedlemsföreningar. Dessutom börsation desssom
uppkomnamånså möjligaste i verksamhetenden i täckerverksamhet att

tillställ-skildainträdesavgifter kursavgiftertas vidochkostnader. T.ex. kan ut
insamlingar, kan anordnas.lotterier, försäljningningar och m.m.

Sverige.ihuvudsakligenskall ha sin verksamhet förlagdRiksorganisationen
börfrågornai konferenserför delta deutomlandsResor att m.m.om egna

restriktivt bekostas organisationsstödet.endast mycket av

rådStatens invandrarverk följande allmännameddelarTill 2 §

föreningspravlsmed gällandestadgar skallOrganisationens överensstämma
och andrastadgeändringkallelse, beslutsmajoritet,gällerdet rösträtt,när

organisationen.inomenskildes till inflytandeskall denregler rätttryggasom
inne-sådana stadgarnasarbetsformer skall vidareOrganisationens attvara

lcringgâs.håll kaninte
godkänts,framgå verksamhetsberättelsenskallårsmötesprotokollenAv att

beslutstyrelse,ansvarsfrihet, vidare val revisorer ochbeviljatsstyrelsenatt av
föreningensuppgiftmedlemsavgift vilka tecknarellersamt om vem somom

firma.
enlighetiutformaderevisionsberättelsema skallochVerksamhets- vara



med gällande redovisningspraxis.Bilaga 1
Detta innebär organisationerna skall lämna in:att

Verksamhetsberättelse-
Revisionsberättelse skall utformad i enlighet med gällandesom vara-

redovisningspraxis.
Verksamhetsplan inklusive budget för kommande verksamhetsår.-
Balansräkning uppställd enligt schema i bokforingslagen.-
Resultaträkning uppställd enligt schema i bokföringslagen.-
Uppgifter antal betalande medlemmar vid verksamhetsåretsom slut.-
Samtliga handlingar skall svenska.vara-

Medlemsavgifterna skall särredovisas. Personer medlemmarär i flerasom
anslutna föreningarräknas gångendast i bidragshänseende. Organisationenen
skall antalat betalande enskilda medlemmar, bådeange i riksförbundet och i
medlemsföreningarna vidimera detta i särskiltsamt punkt påattgenom en
balansräkningen inkomsten medlemsavgifter så det lättange sätt ärav att
för Invandrarverket angivet antal medlemmaratt att överensstämmer medse

inkomster. Organisationen skyldig påär begäransumman visa kvittonatt upp
på medlemsavgifter.mottagna
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SIVFS

1997: 13föreskrif-ändring iföreskrifterinvandrarverksStatens om
riks-invandrarnastill1992:7 statsbidragterna om

frånUtkom trycketorganisationer
30den september 1997

1997.septemberbeslutade den 24

till invandrarnasstatsbidrag1986:472förordningenMed stöd 15 § omav
föreskrif-verkets2 § iinvandrarverkföreskriver Statensriksorganisationer att

denskall hariksorganisationertill invandrarnasstatsbidrag1992:7ter om
skall vidare haråden föreskrifternatillDe allmännalydelse nedan.angessom

framgår bilagan.det lydelse avsom

deninvandrarverkskall in till Statensstatsbidrag§ Ansökan senast2 gesom
åtföljdskallbidragsåret.månader Ansökanår förejuni och sju1 avvaraett

igällande stadgar,
och ba-verksamhetsberättelsebeståendeverksamhetsredovisning av

räkenskapsutdragårsmötetframlagts förresultaträkninglans- och samt ursom
bokföringen,

årsmötet,förframlagtsrevisionsberättelse,avgivenrevisorerna somav
årsmötesprotkoll,senaste

verksamhets-vidbetalande medlemmarindividuelltuppgift antaletom
årets slut och

efterverksamhetsår följerför detinklusive budgetverksamhetsplan som
omfattar.verksamhetsredovisningenårdet som

god-skall vidarepåskall svenska. AnsökanSamtliga handlingar varavara
auktoriseradellergodkändordföranden ochundertecknadkänd och enav

revisor.
före-inteefterlevsbristfällig ochför eller denansökanInkommer ärsent
skälsynnerligainteavvisas,skall ansökanavhjälpa bristernaläggande att om

detta.talar emot

från trycket.utkomkraft två efter det dei veckorföreskrifter träderDessa att

INVANDRARVERKSTATENS

HÄLL ERIKSSONLENA

StenlååsMonica



Bilaga till SIVFS 1997:13
Bilaga 1

Ändring i allmänna råd till Statens invandrarverks före-
skrifter 1992:7 statsbidrag till invandrarnas riks-om
organisationer.

Sedan de allmänna råden 1992:7 kungjordes har behov vissa förtyd-ett av
liganden uppstått och praxis delvis ändrats. De allmänna råden får därför
följande lydelse.

Till §1 meddelar Statens invandrarverk följande rådallmänna
Riksorganisationen skall ha allmän kulturell och social inriktning basen som
för sin verksamhet. Verksamheten får inte begränsad till endast vissavara
intressegrupper, yrkesgrupper eller ämnesområden delar riksor-storasom av
ganisationens medlemmar inte kan eller normalt inte vill deltaga Medlems-
föreningar och andra avskiljbara inom riksorganisationen ärgrupper som
begränsad på detta kan intesätt räknas in i bidragsunderlaget för riksorgani-
sationen.

Riksorganisationen skall demokratisk såuppbyggd varje medlemvara att
kön har möjlighet påverkaoavsett organisationensatt beslut. En viktig

demokratisk fråga jämställdhetenär mellan könen inom organisationen vad
förtroendepostemagäller och verksamheten. Jämställdhet bör råda i samtliga

organisationer erhåller organisationsstöd, och de bör i verksamhetsberät-som
telsen redovisa sitt jämställdhetsarbete.

Bidrag beviljas endast för organisationens centrala verksamhet. Härmed
normalt dess kanslifunktion, årsmöten och kommittésammankomster,avses

riksorganisationen anordnad utbildning,av sommarläger, utgivning for-av
bundstidning, m.m.

Riksorganisationen skall i möjligaste mån självñnansierad. Den lägstavara
acceptabla nivån för självfmansiering bör 25 På sikt bör den öka.vara procent.
Med självfinansiering sådana intäkter erhållits från denavses summan av som

ränteintälaerochverksamheten exkl. bidrag.egna
Med självñnansierings grad andelen självñnansiering iavses procent av

omsättningen summan totalaintäkter. Innan älvñnansierin graden beräk-gs
skall ränteintäkter och samtliga offentliga bidrag, förutomnas organisations-

frånstödet Statens invandrarverk. avräknas från omsättningen. exempelse
nedan.



Organisationsstöd,A. SIV 600:-Bilaga 1
B. Bidrag, Ungdomsstyrelsen 250:-
C. Projektbidrag 100:-
D. Lönebidrag 100:-
E. Hemlandsbidrag 100:-
F. Ränteintäkt 5O:-
G. Medlemsavgifter 100:-
H. Prenumerationsintälcter 50:-

Övriga alctivitetsintältter specificerade 50:-

OMSÄTTNING totala intäkter 400:-l

K. Självñnansiering: G+H+I: 100:- 50:- 50:- 200:-+ +
frånsumma intäkter verksamhetegen

L. Omsättning för beräkning självñnansieringsgrad:av
J-B-C-D-E-F: 1.400:- 250:- 100:- 100:- 100:- 50:- 800:-- - - - -

Självñnansieringsgrad: K/L: 200/800 25%

Organisationen skall i verksamhetsplanen redovisa hur den ökaavser
älvñnansierings Påföljande årgraden. åtgärderande skall vidtagna planeradesamt

för fortsatt ökning självñnanserings graden redovisas i verksamhetsbe-en av
rättelsen respektive verksamhetsplanen. En organisation har lägresom en
självfmansieringsgrad skall år25 % redovisa vilket den bedömerän när att
självñnansieringsgraden uppgår till 25%.

Medlemsavgifter från såvälskall regelmässigt medlemmarnai riksor-tas ut
ganisationen dess medlemsföreningar. Dessutom bör organisationensom

såbedriva sin verksamhet månden i möjligaste vid olikatäcker aktiviteteratt
uppkomna kostnader. Till exempel kan inträdesavgifter kursav gifteroch tas ut
vid skilda tillställningar liksom lotterier, insamlingar, försäljning kanm.m.
anordnas.

Riksorganisationen skall ha sin verksamhet förlagd huvudsakligen i Sverige.
utomlands frågornaResor för delta i konferenser de böratt om egna m.m.

endast mycket restriktivt bekostas organisationsstödet. Utlandsresor skallav
särredovisas påi den ekonomiska resultatrapportens kostnads-redovisningen,
sida

Råden knyter till respektive paragrafen.punkter ian

Lstadgar
Organisationens stadgar gällande fören-skall utformade i enlighet medvara

sådanaingspraxis. Organisationens skall vidarearbetsformer stadgar-attvara
efterlevs och den enskildes inflytande inom organisationentillrättattna

tillgodoses.



zåVerksaLnlgetsredovjsning Bilaga 1
Verksamhetsredovisningen årsmötettill skall undertecknad samtligavara av
i påtecknadstyrelsen och revisorerna. Den ekonomiska redovisningen tillav
årsmötet bör i enlighetupprättas med årsbokslutreglerna enligt gällandeom
bokföringslag. Som komplement till den ekonomiska redovisningen skall
bifogas räkenskapsutdrag bokföringen motsvarande balans- och resultat-ur

detaljerat beskriver ingårvad i derapporter, olika i densom posternasom
ekonomiska redovisningen så självfmansieringsgraden kan beräknas.att

;Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen skall utformad enligt gällande praxis.vara

Ärsmötesprotokolli
årsmötesprotokolletAv skall framgå kallelse gåtttill till medlem-mötetatt ut

det stadgarnasätt föreskriver, verksamhetsredovisningenmarna som att
godkänts årsmötet, styrelsen beviljats ansvarsfrihet, vidare valattav av
revisorer och styrelse beslut medlemsavgift.samt om

;Medlegar ggh rgegemsavgfter
Antalet individuellt betalande medlemmar och totalt antal medlemmar vid
verksamhetsårets slut skall för varje medlemsförening redovisas i särskilden
förteckning medlemsföreningar.över förteckningenI skall motsvarandeäven
uppgift för till riksorganisationen direktanslutna medlemmar redovisas. För-
teckningen skall innehålla adressuppgifter till medlemsföreningarna och den
skall undertecknad förbundets revisorer.vara av

Medlemsavgiften till riksorganisationen kan variera mellan olika medlems-
kategorier. Medlemskategorier kan enskilt anslutna medlemmar viavara
lokalföreningar/avdelningar, enskilt direktanslutna medlemmar till riksorga-
nisationen, familjemedlemskap m.fl. Medlemsavgiften ocksåkan variera
mellan olika ungdom ocht.ex.grupper, vuxna.

Om medlemsavgiftens storlek vaierar mellan olika medlemskategorier och/
eller skall medlemsavgiften och antalet medlemmar för varje kategorigrupper
och sänedovisas på särskild bilaga.grupp

Om andra beräkningssystem för medlemsavgifter tillämpas, medlems-där
avgifterna varierar stegvis efter antalet medlemmar,t.ex. skall medlemsavgif-

och antalet medlemmar i varje påterna särredovisas bilagan.steg
Intäkten medlemsavgifter skall sår-redovisas i resultatrapporten. Riksor-av

ganisationen skyldigär begäran visa verifikationeratt mottagnaupp
medlemsavgifter.

Förening ansluten till fleraär riksförbund, erhållerochsom ettvansom
frånorganisationsstöd Statens invandrarverk. räknas endast bidrragsgrun-som

dande i riksorganisation. Person medlem i flera riksorganisatio-tillären som
föreningarnenanslutna räknas endast gång bidragsgrundande med-en som

lem.
Kravet ansökan skall godkänd och undertecknad auktoriseradatt vara av

eller godkänd revisor innebär revisorn intygar äkthethandlingarnas ochatt
riktighet. förutsätterDetta revisorn beretts erforderligtillfälle utföraatt att
granskning.
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SIVFSStatens invandrarverks föreskrifter ändring föreskrif-iom
SIVFS 1992:8 bidrag invandrar-terna till avgränsadeom 1996:8politiska projekt

Utkom från trycket
beslutade 6den september 1996. den27 1996september

Med stöd 3 § förordningen bidrag1990:632 till avgränsade invand-av om
rarpolitiska föreskriverprojekt invandrarverk före-Statens § i verketslatt
skrifter SIVFS 1992:8, 1994:5 bidrag till avgränsadeändringsenaste om
invandrarpolitiska projekt skall ha följande lydelse:

§1 Ansökan bidrag till invandrarpolitiskt projekt skallavgränsatettom
lämnas in till år.Statens invandrarverk november varjeden 30senast
Lokala, regionala och centrala organisationer skall lämna in sina ansökningar
till Statens invandrarverks regionkontor. till etableringAnsökan stödom av
riksorganisationer skall lämnas in huvudkontor.till Statens invandrarverks

framgå:ansökanAv skall
sökandens adress och telefonnummernanm,
sökandens ordinarie verksamhet

planeradedet projektets innehåll påmed uppgift vilket detsättom
beräknas främja etniskagoda relationer, stärka invandrarnas organisationsliv
eller förbereda återvandringflyktingars hemlandettill

beräknade tids- och kostnadsramar uppgift till vilken delmed hur ochom
sökanden själv skall bidraga till eventuellabekosta projektet vad andraatt samt
bidragsgivare för.svarar

rådI bilaga till föreskrifter tillämpningen.dessa finns intagna allmänna för

2 § förKommuner och myndigheter kan beviljas bidrag projekt bedrivssom
i flerasamverkan med eller föreningar, organisationer eller religiösaen
sammanslutningar förutsatt projektet ligger inom ellervad kommunenatt
myndigheten enligt lag eller förordning för.själv har att ansvara



SIVFS 1996:8 §3 Den fått bidrag för invandrarpolitisktavgränsat projekt skallsom ett
månader efter projektetssenast tre avslutande skriftligen redovisa projek-

genomförande och resultat tilltets Statens invandran/erk.

Dessa föreskrifter träder tvåi kraft veckor efter det de utkom frånatt
trycket.

STATENS INVANDRARVERK

I-IÄLLLENA ERIKSSON

Erik Stenström



Bilaga 1SIVFS 1996:8tillBilaga

Ändring allmänna invandrarverksråd Statenstilli
invandrarpolitiskaavgränsadetillbidragföreskrifter om

projekt.

allmännaföljandeinvandrarverkStatensmeddelarTill föreskrifterna
råd:

normaltrelationeretniskagodafrämjatillsyftarprojektMed avsesattsom
flyktingfrågor.ochinvandrar-iverksamhetattitydpåverkandeochopinions-

samverkaninnebäreller störretilllederprojektärbl.a.Sådan verksamhet som
kanDetinvandrargmpper.olikamellaninvandrare,ochmellan svenskar samt

svenskadetdelta iinvandrareförunderlättarprojekt atthandlaäven somom
opinionsarbeteutvärderingutbildning ochinformation,föreningslivet liksom av

samhällspåverkan.utåtriktadellerföreningslivetinom annan
kanorganisationsliv utgörasstärka invandrarnastillsyftarProjekt attsom

och derasinvandrareochorganisationersvenskamellansamverkanstöd tillav
kulturellochsocialstöd tillföreningsliv,invandrarnasstöd tillorganisationer,

riksorganisationertillstödföreningardessa somverksamhet inom samt
eftersattaföreträdesvistillpublikationsstödorganisationsstöd liksomerhåller

språkgmpper.och nya
alltså självmåsteSökandensjälvfmansierade.delvisskallProjekten vara

avgifter,verksamhet,verkaför uppsökandeprojektetbekostaaktivt att genom
projektet.ikostnaderuppkomnaför begränsainsamlingmm. attsamt
organisationerssvenskaisamverkanormaltskallFlyktingar/invandrare
organisationendeninomförankradevälskallProjektenprojekt. egnavara

resultatdesstillsyftavidareskallProjektet attsamarbetspartnem.hossamt
verksamhet.ordinarieorganisationensiföraskanerfarenheteroch

intepåverkasbidragframtidatillengângsbidrag. RättenVarje bidrag är ett
utifrånindividuelltansökanvarje prövasställningstagandentidigare utanav

förutsättningar.fall angivnaenskilti varje
tillelleraktiviteterenskildaenskildabeviljas tillskall inteBidrag personer,

utomlands. Bidragverksamhetförhellerverksamhet.löpandeordinarie
myndighet,stöds heltutgå verksamhettillinteskall slutligen annanavsom
lönekostna-deltillellerverksamhetutvärderadoch storprövadredan aven

projekt.inomdema ett
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