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SOU 1999:89

chefenTill statsrådet och för

Socialdepartementet Lars Engqvist

beslutadeRegeringen den juni25 1998 tillsätta särskild utredareatt en
med uppdrag statsbidragen till handikapporganisationemasöveratt se
allmänna verksamhet.

f.d.Berit Oscarsson, riksdagsledamot, förordnades fr.o.m. den 1
oktober till särskild utredare.1998

sakkunniga i utredningen förordnadesSom fr.o.m. den november20
kanslirådet1998: Sören Kindlund, departementssekreterare Gunilla

Ekvall, departementssekreterare Keneth Wising och direktören Leif
Näfver.

iSom sekreterare utredningen förordnades fr.o.m. den november1
jur.kand.1998 Klara Johnsson. Verksamhetsledaren Bertil Sköld var

förordnad sekreterare fr.o.m den januari14 1999 den maj11t.o.m.som
bl.a. för bilaga1999, och avsnitt 5.2.3 och Ansvarig5.3.1.ansvarar

för heloriginal Berit igvall.Jär
Utredningen statsbidragen till handikapporganistioner får här-om

med överlämna sitt betänkande Statsbidrag till handikapporganisatio-
finnsBetänkandet i lättläst version, i punktskriñ och på kas-ävenner.

Utredningens arbete därmed avslutat.ärsett.

Stockholm i juli 1999

Berit Oscarsson

/Klara Johnsson
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Sammanfattning

handikapp-uppdrag statsbidragen tillhar haft iUtredningen överatt ser
före-verksamhet. uppdraget ingår bl.a.allmänna Iorganisationemas att

statsbidragsberättigad handikapporganisation,slå definition attaven
ochskall fördelas mellan organisationernaföreslå statsbidragenhur att

handikapprörelsen skall stödjas.samarbetet inomföreslå hur
för handikapporganisa-träffat företrädare 70-talUtredningen har ett

organisation-omfattande material fråndessationer. Genom möten, ett
brev och samtal har utredningenverksamhet, enkätsvar,derasema om

handikapprörelse. kan kon-dagens svenska Utredningenfått bilden av
stark och aktiv folkrörelse medhandikapprörelsen ärstatera att en

region- ochomkring medlemmar och drygt 000sammanlagt 500 000 3
folkrörelse organisation-också bestårlokalföreningar. Det är en som av

minst vad gällersig från varandra på många inteskiljer sätt,er som
Handikapprörelsen ocksåförutsättningar. bestårekonomiska ettav

antal organisationer.ökande
utvecklingenföreningsliv har varit och styrka förrikaSveriges är en

demokratin. Handikapprörelsen ingårberikarsamhället. Det ävenav
folkrörelse det svenska föreningslivet. Folkrör-viktig inaturligt ensom

för utredningensdemokratiaspekten har varit utgångspunktenelse- och
förslag.

från sida viktigt klargöradetUtredningen har äransett statens attatt
tillbidraget i förhållande till övriga bidrag han-det aktuellasyftet med

tydlig defini-tydligt syfte också grunden tilldikapprörelsen. Ett är en
handikapporgani-med statsbidragsberättigadtion vad avses enav som

vikt för handikapprörel-sådan definitionsation. skapaAtt är storaven
statsbidragssökande har ökat förantalet organisationereftersomsen

varje år.
konstruktio-utredningens arbete har varitviktig del iytterligareEn

för fördela mellan destatsbidragenbidragssystem att stats-ettnen av
handikapporganisationema. Ambitionen har varitbidragsberättigade att

begränsade finns till förfo-där deskapa bidragssystemett resurser som
handikapporganisa-mellan de statsbidragsberättigadegande fördelas

såvälenkelt och tydligt möjligt. Organisationertionema rättvist,så som
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inom utanför bidragssystemet skall kunna del och förståtasom av en-
ligt vilka kriterier statsbidragen fördelas.

Utredningens förslag följande:är

övergripande syfteStatens
Statens övergripande syfte med statsbidraget skall stödja hand-attvara
ikapporganisationer i deras arbete för full delaktighet och jämlikhet i
samhället funktionshinder.för medpersoner

Definition handikapporganisationav
Handikapporganisation organisation bestårär en som av personer som
till följd varaktiga funktionshinder svårigheter i detmöter storaav
dagliga livet eller, i tillämpliga fall, närstående till sådana personer
och ändamål förbättra livsvillkor för med funk-är attvars personer
tionshinder och bevaka deras intressen.

Definition statsbidragsberättigad handikapporganisatiønav
För statsbidragsberättigad skall handikapporganisationatt anses en

samhällsförändringarverka för inom flertal samhällsområden iett
syfte förbättra livsvillkoren för med funktionshinder.att personer

demokratiskt uppbyggd.vara
partipolitiskt och religiöst obunden.vara

ha riksomfattande4. organisation med lokalt eller regionalt för-etten
ankrat föreningsliv i minst län.10
ha verksamhetbedrivit under minst två år.
ha minst medlemmar.500

Fördelningen statsbidragenav
Statsbidragen skall fördelas mellan organisationerna enligt fördel-en
ningsmodell. Organisationerna erhåller bidrag enligt fördelnings-
modellens fyra delar; grundbidrag, medlemsbidrag, föreningsbidrag
och merkostnadsbidrag. Utredningen föreslår successivt övergången
till den fördelningsmodellen under femårsperiod.nya en

Samarbetet handikapprörelseninom
Staten skall stödja samarbetsorgan med direkta statsbidrag. Stats-ett
bidragen skall dock endast täcka de uppdrag samordnande artav sam-
hället samarbetsorganet. De enskilda statsbidragsberättigade handi-ger
kapporganisationema skall varje år använda minst fem procent av er-
hållet bidrag till samarbetsâtgärder.
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beredning och beslutför ansökan,Former
beslutsmodellen innebärnuvarande Socialstyrelsen berederDen att or-
ansökningar statsbidrag och förslag tillganisationemas lägger framom

beslut i ärendet. beslutsmodell skallbeslut. Regeringen fattar Denna
tid. råd med från handikapprörel-bestå ytterligare Ett representanteren

Socialstyrelsen. Rådet börvid spela viktig roll vidskall inrättas ensen
Socialstyrelsens hantering det bidragssystemet.utformning av nyaav

i diskussioner kring principer och riktlinjer förbör aktivt deltaRådet
statsbidragen.fördelningen av

uppföljningochStatens påverkan, styrning
statsbidragetdet aktuella skall låg. kravStatens styrning Statensav vara

utfonnas så behov kontroll tillfreds-uppföljning skallpå att statens av
organisationemassamtidigt oberoende respekteras. vissställs Ensom

organisationemas återrapportering skall dock ske.ökning av
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FörordningtillFörslag

följ andeföreskrivsHärigenom

bestämmelseAllmän

handi-tillstatsbidragföreskriftermeddelasförordningdennaI om
kapporganisationer.

statsbidragetSyftet med

i de-handikapporganisationerstödjastatsbidragetmedSyftet är2§ att
samhället förjämlikhet iochdelaktighetför fullarbete personerras

funktionshinder.med

för statsbidragFörutsättningar

bestårorganisationhandikapporganisationMed3§ avsomavses en
svårig-funktionshindervaraktigaföljd mötertill storaavsompersoner
sådananärstående tillfall,i tillämpligaeller,dagliga liveti detheter

medlivsvillkor förförbättraändamåloch är att personervarspersoner
intressen.bevaka derasochfunktionshinder

få statsbidrag:skall förhandikapporganisation att4§ En
i syñesamhällsområdenflertalinomsamhällsförändringarförverka ett

funktionshinder.medförlivsvillkorenförbättraatt personer
uppbyggd.demokratisktvara

obunden.religiöstpartipolitiskt och3. vara
regionalt förank-ellermed lokaltorganisationriksomfattandeha etten

län.minst 10föreningsliv irat
tvåminst år.verksamhet underbedrivitha

.
medlemmar.minst 500ha
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5§ Om det föreligger särskilda skäl får statsbidrag under etablerings-en
period år lämnas till handikapporganisationeräventre inteom som
uppfyller de villkor i 4§ 4-6.som anges
I fall får statsbidrag lämnas till handikapporganisationerannat intesom
uppfyller de villkor i 4§ 4-6 endast det föreliggersom anges om syn-
nerliga skäl.

Fördelningen statsbidragetav

6§ Statsbidrag lämnas i form grundbidrag, medlemsbidrag, före-av
ningsbidrag och merkostnadsbidrag. Under etableringsperiod enligt 5§
första stycket lämnas istället statsbidrag i form etableringsbidrag.av

Beslutande organ m.m.

7§ Ansökan bidrag enligt denna förordning skall skriftligengörasom
och lämnas till Socialstyrelsen.

8§ Socialstyrelsen skall lämna förslag till regeringen beviljandeom av
bidrag. Beslut i fråga bidrag enligt denna förordning meddelasom av
regeringen.

9§ För möjliggöra erfarenhetsutbyte i frågoratt ett statsbidra-rörsom
skall det hos Socialstyrelsen finnas rådget med förett representanter

sådana organisationer i 4 och 5 §§.som avses

Villkor och redovisning m.m.

10§ Bidrag lämnas för år i sänder. Bidrag betalasett i förskott medut
högst fjärdedel kvartal. bidragsårEtt omfattar tiden den januari1en per

den 31 december.-

1l§ handikapporganisationEn fått statsbidrag enligt denna förord-som
ning skall tvâ månader efter utgångensenast bidragsåret lämna Soc-av
ialstyrelsen redogörelse för sin verksamhet. Redogörelsen skall in-en
nehålla ekonomisk redovisning, bidragets andel den totala omslut-av
ningen, medlemsantal, samarbetsmedlens användning och förenklad
verksamhetsberättelse rörande uppfyllelse de delsyften regeringenav
angivit för bidraget i regleringsbrevet till Socialstyrelsen.
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skyldig påstatsbidragfåtthandikapporganisation är att12§ En som
myndig-förunderlag behövslämna detSocialstyrelsens begäran som
för högtmedfelaktigt ellerlämnatsbidraggranskning. Etthetens som

tillbaka.betalasskallbelopp

förbehövsföreskriftermeddela defårSocialstyrelsen närmarel3§ som
förordning.dennaverkställigheten av

förordningenjanuari dåkraft den 2000träder i 1förordningDenna
upphöraskallhandikapporganisationertillstatsbidrag1994:951 om

gälla.att
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Uppdragetl

den juniRegeringen beslutade 25 1998 tillkalla särskild utredareatt en
tillstatsbidragen handikapporganisationemasför allmännaöveratt se

Kommittédirektiven i sin helhet finnsverksamhet. i bilaga
kommittedirektiven sedan i börjanI på 1970-taletatt statenuppges

allmännaekonomiskt stöd till den verksamheten i antal riksom-ettger
handikapporganisationer. Statens bidragfattande har sedan budgetåret

oförändrat medan antalet1992/93 varit organisationer ökat.
har bildatsAllt fler handikapporganisationer under årens lopp. Skälen

diagnosmetoderolika. Förfmade liksommånga och och bättreär nya
behandlingsmetoder har inneburit handikappgrupper haratt nya upp-

dem finns representeradestått. Några enskilda medlemmar ellersomav
organisationer funnits längeinom medan andra handi-somgrupper

bildat organisationer. förekommerkappgrupper Det attnya grupper
bildarbryter sig organisationer och medan andra gårnyaur samman.

erhöll riksorganisationer44Budgetåret 1997 statsbidrag till sin all-
Inför budgetåretverksamhet. 1998 ansökte ytterligare handi-21märma

bidrag och Socialstyrelsenkappförbund föreslog dem10attom av
stöd. Regeringens beslut innebarskulle beviljas bidraget år 1998att

föregåendefördelades årpå och därmed ingensätt attsamma som ny
beviljades bidrag.organisation

bakgrund regeringen sjuMed denna utgångspunkter för utre-anger
darens arbete:

statsbidragsberättigadeföreslå kriterier för handikapporganisationer,-
för hur bidraget skall fördelasföreslå riktlinjer mellan organisatio--

nema,
organiserat samarbete inomföreslå hur handikapprörelsen skall-

stödjas,
och i så fall hur statsbidragetredovisa påverkar organisations-om-

fömyelsearbetet och utvecklingenstrukturen, inom handikapprörel-
eventuella åtgärder,och föreslåsen

och nackdelar med dagensredovisa för- modell där Socialstyrelsen-
skall fördelasföreslår hur bidraget och regeringen fattar besluten

eventuella förändringar,föreslåoch
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hur statsbidraget till handikapporganisationema hanterasredovisa-
med andra statliga bidrag till föreningslivet förhållande tilljämfört i

föreslåstatliga budgetprocessen och eventuella förändringar,den
statligaredovisa och beskriva vilka bidrag handikapporganisationer-

bidraget tillfår vid sidan den allmänna verksamheten.av

beslutade regeringen tilläggsdirektiv till utred-maj 1999Den 27 om
särskildaRegeringen den utredaren vid utarbetandetningen. attuppgav

förslag skall beakta vad Socialutskottet anfört i sitt riksda-sina avav
betänkande det värdefullt få redovisninggodkända äratt att en avgens

handikapporganisationema har erhållna statsbidrag fördelathur använt
män.och Tiden för utredningen utsträcktes i samband här-på kvinnor

med.

rskr. 1998/99:104.l998/99:SoU1,Bet.
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Utredningens arbete2

inledde sitt arbete med bjudaUtredningen in samtliga organisa-72att
för och/ellersökt bidrag 1998 1999 till träffar.tioner gruppvisasom

träffade företrädare för 68Utredningen organisationerna. Dessaav
uppfattningutredningen situationen dagens svenskaimöten en omgav

träffar, skriftligahandikapprörelse. det material inlämnadesDessa som
träffarnasamband med organisationernas ansökningari samt stats-om

till grund för den beskrivningbidrag för ligger handikapprörel-1999 av
finns kapitelorganisationer isomsens

därefterfortsatte dialogen med TillUtredningen organisationerna.
fannsföljd antalet organisationer möjlighet träffadet intestora attav

företrädare alla organisationerför gång. Utredningenän utar-mer en
Sköld,betade, sekreterare Bertil enkät till samtliga organisa-engenom

frågor kring deras på dagens bidragssystem.tioner med Ensyn samm-
återfinnsanställning organisationernas i bilaga Utredningensvarav

beståendereferensgrupp från handikapprö-utsåg representanteraven
Handikappförbundens samarbetsorgan behjälp-relsen. utredningenvar

frånlig fem alla de enskilda bidragsbe-med 43representanteratt utse
förorganisationerna år 1999. Utredningen självrättigade utsåg två re-

sökandefrån de övriga organisationerna. Referensgrupp-presentanter
arbetat parallellt med utredningens harhar sakkunniggrupp,en, som
värdefull för utredningen diskussioner utred-mycket kringvarit genom

ningens förslag.
på relevant litteratur vad gäller utfonrmingen da-Då tillgången av

begränsad har utredningenbidragssystem skaffat sig nödvändigärgens
information huvudsak med f.d. ochi ordförande tjänste-mötengenom

handikappråd med f.d.på för handi-Statensmän samt representanter
vid handikappråd.kapporganisationer Statens Utredningen har även

haft förmånen såväl sakkunniggruppen referensgruppen hai iatt som
erfarenhetdeltagare med lång verksamheten handikappråd.i Statensav

samråd skalldirektiven ske med dem berörs, främstI attanges som
handikapporganisationer, Socialstyrelsen, Svenska kommunförbundet

Landstingsförbundet. Samrådoch med handikapporganisationerna har
skett beskrivits Utredningen har haft med Han-även mötenovan.som
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dikappförbundens samarbetsorgan. utredningensI sakkunniggrupp har
funnits från Socialstyrelsen. Utredningen har träffatrepresentant repre-

för Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet.sentanter
Sammanställning landstingens bidragsgivning till handikapporgani-av
sationer saknades hos Landstingsförbundet. Utredningen utformade
därför enkät till samtliga landsting rörande deras bidragsgivning.en
Utredningen har med hjälp Svenska kommunförbundet erhållitav upp-
gifter bidragsgivningen i antal landets kommuner.ettom av

Utredningen har inhämtat material kring förhållandena i övriga nor-
diska länder kontakter med Nordiska Samarbetsorganet förgenom
Handikappfrågor och inhämtande skriftliga och muntligagenom av
uppgifter från ansvariga departement i de övriga nordiska länderna.
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Förkortningar3

utredningen ianvänderförkortningarFölj ande rapporten.

Adrenogenitalt SyndromRiksföreningen förAGS
ArbetsmarknadsstyrelsenAMS
ArbetsmarknadsverketAMV
Bröstcancerföreningarnas riksorganisationBRO

språkstördaför döva, hörselskadade ochRiksförbundetDHB
barn

RiksförbundHandikappadesDHR De
DepartementsserienDs

Samvirkende InvaliderganisationerDSI De
Disability Forum.EuropeanEDF
blödarsjukaFörbundet i SverigeFBIS

Bildskärmsskadadeför E1- ochFöreningenFEB
Neurosedynskadadeför deFöreningenFfdN

Funksjonshemmedes FellesorganisasjonFFO
medför Hörselskadade och Döva BarnFöreningenFHDBF

Familj er
ochFunktionshindrade MedFörbundet Läs-FMLS

skrivsvårigheter
för DyslektiskaFöräldraföreningen BarnFOB

sjeldnefor småFellesorganisasjonFOSS og grupper
onshemmedefunksj

DövblindaFöreningen SverigesFSDB
ochUtvecklingsstörda UngdomarRiksförbundet för Barn,FUB

Vuxna
UtredningsinstitutHandikapporganisationemasHANDU
CentralkommittéHandikapporganisationemasHCK

EkonomiskaHandikappförbundensHEFF
Försäkringsförening

Nordiska RådHandikapporganisationernas
HandikappombudsmannenHO
Hörselskadades RiksförbundHRF
Handikappförbundens samarbetsorganHSO
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Handikapprörelsens Idé- ochIKC Kunskapscenter
KontaktudvalgetKMS til mindre Sygdoms- og
Handicapföreninger
Kultursällskapet LejonetKSL
lag stöd ochLSS 1993:387 service till vissaom
funktionshindrade
Neurologiskt Handikappades RiksförbundNHR
Nordisk Förening för SjukaNOBAB Barns Behov i Sverige
Nordiska Samarbetsorganet förNSH Handikappfrågor
PenningautomatföreningenPAF
PropositionProp.
Svenska PaniksyndromsällskapetPS
Svenska PsoriasisförbundetPSO
Riksförbundet för RörelsehindradeRBU och UngdomarBarn

SSRDS Rörelsehindrade, ochDöva Synskadade
Riksföreningen AutismRFA
Riksförbundet för BlodsjukaRFB
RiksförbundetRfCF Cystisk Fibros
Riksförbundet för -positivaRFI-IP HIV

Riks-IFS Intresseförbundet för Schizofreni
RörelsefolkhögskolomasRIO Intresseorganisation
Riksföreningen Fibromyalgi,RMF Mot RMF
Riksförbundet för och TarmsjukaRMT Mag-
Riksförbundet för NjursjukaRNJ
Svenska Retinitis PigmentosaRP föreningen
Riksförbundet för Social- ochRSMH Mental hälsa
Riksförbundet för Trafik- och PolioskadadeRTP

SCF Svenska Celiakitörbundet
SD Svenska Diabetesförbundet

Sveriges RiksförbundSDR Dövas
Svenska EpilepsiförbundetSEF
Sveriges FibromyalgiförbundSFF
Sverigefmska SynskadeförbundetSFSF
Svenska HandikapporganisationersSHIA Internationella
Biståndsförening.

handikapprådSHR Statens
SIDA Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Standardiseringen i SverigeSIS
institut för särskiltSISUS Statens utbildningsstöd

Svenska LaryngförbundetSLF
Svenska MigränförbundetSMIF

offentligaSOU Statens utredningar
Svenska ParkinsonförbundetSPA
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SRF Synskadades Riksförbund
SSR Sveriges Stamningsföreningars Riksförbund
SST Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund
SVAF Svenska Alopeciföreningen
SVCR Svenska Centralkommittén för Rehabilitering

TandvårdsskadeförbundetTF
TalHandikappadesTHF riksFörening

TÖI Tolk- och Översättarinstitutet vid Stockholms universitet
RiksföreningenVIS Vuxendöva i Sverige
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4 Handikapprörelsen i Sverige

l Sammanfattning

Dagens svenska handikapprörelse aktiv och stark folkrörelse medär en
tillbaka till 1800-talet. Som nedanstående beskrivning visar äranor

handikapprörelsen folkrörelse består antal organisa-ett storten som av
tioner markant skiljer sig från varandra vad gäller inriktningsom av
verksamhet, ålder, medlemsantal, antalet anställda antalet region-samt
och lokalföreningar. Sammanlagt har organisationerna omkring
500 000 medlemmar och drygt 3 000 region- och lokalföreningar.
Verksamheten varierar domineras i de flesta fall intressepolitiskmen av
verksamhet för påverka myndigheter och beslutsfattare,att gemen-
skapsbefrämjande aktiviteter, information och service till medlemmar-

spridande information funktionshindret och dess kon-samtna av om
sekvenser.

Samhällsutvecklingen under 1990-talet har ställt svensk handikapp-
rörelse inför uppgifter och krav. handikapprörelsenInom har 1990-nya
talet inneburit antal riksorganisationeräven bildats.att ett stort nya
Antalet organisationer ansöker statsbidrag för sin verksamhetsom om
har dänned ökat.

Samarbetet mellan handikapporganisationema har det gamlaäven
Samarbete i organiserad form började redan på 1940-talet. Da-anor.

samarbete mellan handikapporganisationema väl utvecklat ochärgens
sker på olika områden och i olika konstellationer. Samarbetet sker i
Sverige på lokal, regional och riksnivå, det sker internatio-ävenmen
nellt.

4.2 tillbakablickKort

Handikapprörelsen del de svenska folkrörelsemaär i mittenen av som
1800-ta1et började fram i landet. förstaväxa De föreningarna förav

funktionshindrade bildades i slutet 1800-talet. Dövstumföreningen iav
Stockholm nu Sveriges Riksförbund,Dövas SDR bildades 1868 och
De Blindas Förening Synskadadesnu Riksförbund, bildadesSRF
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organise-mycket tidigtfunktionshindradeAndra1889. somavgrupper
rörelsehindrade och hörselskadade.lungsjuka,rade sig var

År handi-samarbetsorganisationen mellanförstabildades den1942
FlertaletPartiellt Arbetsföra.samarbetskommittén förkappförbunden,

medlemmar-specifikt påtidpunkt inriktadevid dennaförbunden varav
Partielltförbehov. samarbetskommitténmedicinskaochsocialanas

med deönskade öka arbetetdå förbundenbildadesArbetsföra gemen-
antydersamhällspolitiska frågeställningarna. Som namnet varsamma

arbets-bevakauppgift vid bildandetprimärasamarbetsorganets att
handikapporgani-Samarbetsorganisationen mellanmarknadsfrågoma.

ochHSO,Handikappförbundens samarbetsorgan,idaghetersationema
medlemmarsammanlagt drygt 400 000medlemsförbund medhar 33 .

handikapporganisationerantalet1960-talen ökadeochUnder 1950-
dessabildades underbland organisationerexempeli Sverige. Som som

Riksförbundet för Utvecklingsstörda Bam, Ung-kanårtionden nämnas
FöreningenAllergiförbundet,ochFUB, Astma-domar och Vuxna

RiksförbundNeurologiskt HandikappadesDövblinda F SDB,Sveriges
och Ungdomarför RörelsehindradeRiksförbundet BarnochNI-IR

ietableradeblev under 1960-taletHandikapporganisationemaRBU.
kansliercentralamed lokala föreningar ochbyggdessamhället. De upp

genombrott1960-talet innebar såledesfunktionärer.anställdamed ett
all-situation började påfunktionshindradeshandikapprörelsen ochför

till handi-statligt stödetsamhällsdebatten.i Detuppmärksammasvar
gång-uppträder för förstaallmärma verksamhetkapporganisationemas

organisationsstödetallmännaoch det nuvarande1960-taletunderen
1970-talet.kom till på

dåvarandedeni början 1980-talet1970-talet ochUnder sam-varav
Centralkommitté,Handikapporganisationemasarbetsorganisationen,

debatten. Sam-aktiv i den samhällspolitiskamycketHSO,HCK nu
Undervälfärden utvecklades snabbt.ochhällsklimatet gott senarevar

ochklimatetdock det samhällspolitiska1980-talet förändradesdelen av
successivt bör-gjorde refonnutrymmetsituationenekonomiskaden att

ochRiksförbund SRFgamla förbund, SynskadadesTvåjade minska.
samarbetsorganet.lämnaRiksförbund SDR valdeSveriges Dövas att

Handikap-handikapprörelsen, Deförbund inomtongivandeEtt annat
utanförredan sedan tidigare HCK.Riksförbund DHR, stodpades

eko-samhällsutvecklingen, med några år1990-talet harUnder av
handikapporganisationer-budgetsanering, ställtochnomisk stagnation

Sverige harhandikapprörelsen iuppgifter och krav. Förinförna nya
riksorganisationer bil-antalinneburit1990-talet ett stortäven att nya

statsbi-inklusive ansökteorganisationer, HSO,dedats. 70Av omsom
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drag för cirka1999 30 organisationer bildats underprocentvar som
1990-talet

4.3 Handikapporganisationerna och deras
verksamhet

Allmän4.3.1 inledning till beskrivningen av
handikapporganisationerna

utredningens direktiv3I utredningen bl.a. skall föreslå kriterierattanges
för statsbidragsberättigade handikapporganisationer, riktlinjer för för-
delning bidraget mellan organisationerna föreslå hur samarbe-samtav

inom handikapprörelsen skall stödjas. Hur handikapprörelsentet i Sve-
rige idag naturligtvis betydelse förär utredningensut för-storser av
slag. Utredningen därför aktuell beskrivning handikapp-attanser en av
organisationema och deras verksamhet i sig del motiven tillger en av
utredningens förslag.

Utredningen vill påpeka de organisationer beskrivs i dettaatt som
kapitel organisationer för 1998 ochär 1999 ansökt statsbidragsom om

för handikapporganisationers allmänna verksamhet.avsett Utredningen
således i det här skedet integör någon avgränsning begreppet stats-av

bidragsberättigade handikapporganisationer beskriver samtligautan
ansökande organisationer.

Beskrivningama organisationerna i kapitlet baseras på muntligaav
och skriftliga uppgifter från organisationerna organisationemassamt
ansökningar statsbidrag för 1999 i två fall ansökningar från 1998.om

vissaI fall baseras beskrivningarna på material frånäven organisatio-
hemsidor på internet. Utredningen har, efter ha bjuditnemas att

samtliga organisationer72 sökt bidrag för 1998 och/eller 1999 tillsom
gruppvisa träffat företrädare för 68möten, organisationerna, inklu-av
sive HSO.

Utredningen har valt beskriva de sammanlagt 72 organisationeratt
har ansökt statsbidrag till sin allmärma verksamhet för 1998som om

och/eller 1999. Samarbetsorganet, beskrivsHSO, dock särskilt i kapitel
4.4. Inledningsvis de statsbidragsberättigade43 organisa-presenteras
tionerna exklusive HSO för 1999. Därefter de övriga 28presenteras

2 Avsnittet bygger på Ransemar, E., Handikapprörelsen fam., Handi-växer
kapprörelsens samarbetsorgan, Handikapprärelsen och framtiden och Handi-
kapphistoriska föreningen, Handikapphistoriska föreningen Delpresenterar

bästaDet handikapprörelsenshistoria.ur
3Bilaga 1
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sammanfattande kommentarSlutligenorganisationerna. görs omen
organisationer.samtliga

det i denna fram-organisationerså mångadet gällerEftersom är
varje organisa-utförlig beskrivningmöjligtställning inte att avge en

bildbeskrivningen endastSyftet medverksamhet.tions är att avge en
huvudsakliga verksamhet.uppbyggd och dessorganisationvarjehur är

att enskilddelar och funktioner itäcka allainteAmbitionen är orga-en
organisa-beskrivningenmedvetenUtredningennisation. är att avom

falletsåblir ytlig,ohjälpligt något ärtionerna ävenatt ommen menar
förståelseSverige idaghandikapprörelsen ibildden samt enavenger

verksamhet.och derasför organisationerna

Statsbidragsberättigade4.3.2

århandikapporganisationer 1999

Afasiförbundet Sverige:i

ochlänsföreningaroch består 23bildades 1981Afasitörbundet avnu
såvälmedlemmar,Förbundet har omkring 5005lokalavdelningar.48
i för-ledamöternaanhöriga. Majoritetenafasimed avsompersoner

afasi anhöriga.med eller Trebundsstyrelsen ärär personerpersoner
lönebidrag.halvtid medkansli, påförbundetsanställda på varav en

finns föräld-riksnivå. förbundeti på Inommedlem HSOFörbundet är
föräld-bildades och bestårTalknuten 1995raföreningen avsom som

kommuni-språkstöming. Afasiafasi ellermedtill barn är ettgravrar
ellerdrabbade förlorat helainnebär denkationshandikapp att ensom

Förbundetspråket och kommunicera.användaförmågadel sin attav
barndet gällerrehabilitering inom vården. Närbl.a. för bättrearbetar
ochbarnomsorgspråkstöming habilitering,ellermed afasi ärgrav

intressepoli-Förbundet arbetar fortlöpande medfrågor.viktigaskolan
Afasiförbundetpolitiker.myndigheter ochpåverkaförtiskt arbete att

medlem-direkt tillverksamhet vänder sigomfattandehar även somen
men.

Sverige:Alzheimerföreningen i

cirka 600anhörigförening och har 1bildades 1986Föreningen ensom
Föreningen harstödmedlemmar.anhöriga andrasåvälmedlemmar, som

styrelsenskall majoriteten iEnligt stadgarnalänsföreningar. varasex
i denfalletmed funktionshinder och såtillanhöriga är ävenpersoner

ochpåFöreningens kansli har två anställdastyrelsen.nuvarande enen
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halv tjänst. Föreningen inte medlem i riksnivå.HSO på Föreningensär
syfte förstärka och forskning och utbildning inomär att uppmuntra om-
rådet. verka förskall vård och boendeforrner tillDen anpassadeärsom
den demenssjukes speciella behov och den skall till-medlemmarnage
fälle till gemenskap och erfarenhetsbyte. Föreningen initierade bildan-
det Alzheimersfonden skall forskning, undervisninguppmuntraav som

sjukdomen. Föreningenoch information har finansierat mycketom en
uppskattad telefonjour via medel från socialstyrelsen. Föreningen ar-
betar internationellt medlemskap i världsorganisationen ADIgenom
och Alzheimer Europe.

och Allergiförbundet:Astma-

Förbundet bildades och har1956 27 600 medlemmar. rik-Det är ett
förbund, med länsföreningarstäckande 23 och lokalföreningar.158

iFörbundet medlem på riksnivå. förbundsstyrelsensHSO Av 16 le-är
damöter personlig erfarenhethar alla och/eller allergi. För-astmaav
bundet intressepolitiskt arbete inomdriver många områden, inom-t.ex.
och utomhusmiljö, födoämnen och hud. Förbundet försöker påverka
samhället vi alla skall kunna levaså i allergifritt samhälle. För-att ett
bundet arbetar med utbildning, lobbying och information för på såatt

förståelse för medlemmarnasnå problem. Förbundet tvåharsätt större
fonder och stiftelse; Blomsterfonden, Bamallergifonden och Stiftel-en

och Allergiförbundets forskningsfond.Astma- Riksförbundet stöd-sen
lokalföreningarjer sina läns- och i deras verksamhet, bl.a. attgenom

driva rekreationsanläggning kan användas med-förbundetsen som av
lemmar och medlemstidningen, Allergia, cirka gångeratt utgenom ge

Förbundetår. har hemsida på adressper en
www.astmaoallergiförbundetse.

Bröstcancerföreningarnas riksorganisation, BRO:

Organisationen, bildades rikstäckande länsföre-1982, med 19ärsom
lokalföreningar.ningar och BRO har drygt9 6 medlemmar och000 ett

kansli med två anställda på tjänst.1,75 Styrelsens ledamöter11 är
samtliga bröstcancerbehandlade. medlemBRO i på riksnivå.HSOär
Genom infonnation, utbildningar och framtagning infonnationsma-av
terial verkar organisationen för sprida saklig information bröst-att om

Opinionsbildning sker också organisationens tidning;cancer. genom
BRO-fästet. Intressepolitiskt arbetar förBRO förbättrad rehabili-vård,
tering hjälpmedel för bröstcancerbehandlade.och Genom utbildning av

2 19-1485statsbidragtill, . .
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bröstcancerbehandlade kvinnor till s.k. kontaktpersoner samverkar
BRO med sjukvården för bättre psykosocialt stöd till bröstcancer-ett
drabbade och deras anhöriga. harBRO nordiskt och internationelltett
samarbete och arbetar med stödjande verksamhet för bröstcancerdrab-
bade kvinnor i de östersjöländer där behov finns.

Handikappades RiksförbundDe DHR:

DHR bildades 1923 och därmed Sveriges äldsta handikappför-är ett av
bund. Organisationen rikstäckande med 213 avdelningar och di-22är
strikt. Förbundet har 31 000 medlemmar och kansli med 29 anställ-ett
da, med lönebidrag. styrelsens ledamöterAv har alla funk-trevarav
tionshinder. Till förbundet anslutna Föreningen för ochKortvuxnaär
Riksföreningen Porfyrisjukdomar. Förbundet har friståen-mot även ett
de ungdomsförbund. Förbundet inte medlem i HSO på riksnivå.är
DHR grundar sitt arbete alla människors lika värde full delak-samt
tighet och jämlikhet. DHR arbetar intressepolitiskt på områdenmånga

för tillgänglighet i den fysiska miljön och kollektivtrafikent.ex. samt
diskriminering och förmynderi. harDHR nätverk inom flera områ-mot

den såsom och äldrefrågor. Vidare bedrivs omfattandesmärtat.ex. en
kursverksamhet och medlemsskolning. Varje anordnas bl.a.sommar
lägerverksamhet för ungdomar med rörelsehinder. Förbundet arbetar

internationella frågormed inom Norden, Europa och SHIA.genom

Förbundet blödarsjuka Sverige, FBIS:i

Förbundet bildades 1964 och har åtta regionföreningar. Förbundet har
kansli med anställda. Förbundet har cirka medlemmar,1 200ett tre

omkring hälften funktionshindrade och anhöriga ochär ärrestenvarav
vårdpersonal. Förbundet medlem i riksnivå.HSO på Blödarsjukaär är

samlingsbegrepp för flera olika diagnoser innebär blodetett attsom
saknar förmåga levra sig. Sjukdomen leder till ökad förrisk inre ochatt

blödningar, rörelsehinder, virussmitta ökad risk försmärta,yttre samt
bilda antikroppar läkemedel. Förbundet ordnar medlemsaktivi-att mot

barn- och ungdomsläger,såsom föräldrautbildning, rehabiliteringteter
för äldre, klimatresa med rehabilitering, temadagar, information och
utbildning. Förbundet skapar opinion tidningen Gensvar,genom
pressinformation, informationsdagar till allmänheten, deltagande i mäs-

information till vårdskolor. Förbundet arbetar bl.a. inom föl-samtsor
jande intressepolitiska områden; hälso- och sjukvård, rehablitering,
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läkemedel, försäkringar, hjälpme-socialförsäkring,bamomsorg/skola,
forskning.del och

och Skrivsvárigheter, FMS:Funktionshindrade Med Läs-Förbundet

harrikstäckande organisationochbildades 1979Förbundet är somen
länsföreningar. Förbundet har cirka 0005lokalföreningar och 2365

har läs- skrivsvårigheter,till för alla ochFörbundetmedlemmar. är som
sprider in-dyslexi. Förbundethar diagnosenför deminte enbart som

förbundstid-skrivsvårigheter och bl.a.läs- ochformation utger enom
år. startade Skriv-Knuten,fyra gånger 1986LäsSkriv,ning, enper

skrivsvårig-rådgivning läs- ochinfonnationsverksamhet med bl.a. om
medlemmarnaför öka gemenskapen mellanarbetarheter. Förbundet att

föräldraverksamhetUngdomsverksamhet ochaktiviteter.olikagenom
Intressepolitiskt arbetar förbundet för påverkahela landet.bedrivs i att

arbetsgivarorgani-samhällsområden såsom fackförbund,inom viktiga
har godaoch vuxenutbildning. Förbundetbarnomsorgsationer, skola,
ochDyslexistiftelsen består läkare fors-Svenskamedkontakter som av

ochDyslexiföreningen består lärareSvenskamedkare samt som av
skolpersonal.övrig

Neurosedynskadade, fdN:Fför deFöreningen

medlemmar, cirka 65Föreningen har 215bildades 1962.FfdN varav
lokalföre-funktionshinder. Föreningen har tvåmedärprocent personer

Föreningen harmedlem i HSO på riksnivå.inteningar. Föreningen är
löne-Samtlig personal haranställda på 3,0 tjänster.medkansli 5ett

handikappolitiskt viktigaste frågan för närvarandebidrag. ärDen att
anord-läkemedel. FöreningenNeurosedynets återkomstmotverka som

ochaktivitetshelger med olikamedlemsaktiviteter temant.ex.somnar
driver tillsammans med Röda Ex-Center,FfdN Korsetkonferenser. ett

re/habiliteringscenter för multipeltkunskaps- ochrikstäckande extre-
i intematio-Föreningen aktivochmitetsskadade barn är ävenvuxna.

samarbete.nellt

Bildskärmsskadade,EI- ochför FEB:Föreningen

Föreningen harhar medlemmar.bildades 1987 och 1 985Föreningen
lokalföreningar. styrelsens sju ledamöteroch Avlänsföreningar 513 är

Föreningen medlem i påelöverkänslighet. HSOdrabbade äravsex
till med-med information och rådgivningFöreningen arbetarriksnivå.
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saknar ochlemmama. Föreningen kansli nås endast telefonsva-genom
telefonsvarargrupp kontakt med de ringt och påEn tarrare. som svarar

frågor från drabbade, organisationer och företag. intresse-FEB arbetar
och informerapolitiskt med påverka myndigheter elöverkänslig-att om

het och risker med den tekniken. förRepresentanter föreningen harnya
bl.a. medverkat i olika myndigheters arbetsgrupper, lämnat remissvar,

seminarier, uppvaktat myndighetermedverkat vid och politiker. FEB
forskningsfond stödjer forskninghar mindre inom området.somen

medel från Allmänna arvsfonden har föreningenGenom producerat en
videoñlm elöverkänslighet.om

Dövblinda,Föreningen Sveriges FSDB:

bildades 1959 och har lokalföreningar.Föreningen ll Föreningen har
dövblinda medlemmar. Samtliga nio ledamöter350 i styrelsen döv-är

blinda. anställerKansliet 16 dövblinda7 och döva.2ärpersoner, varav
Föreningen medlem i HSO på riksnivå. Inom föreningen finnsär en
föräldrasektion och ungdomssektion. intressepolitiskaDet arbetet ären
mycket viktigt för föreningen, dvs informera dövblindhetatt samtom

förmå myndigheter och beslutsfattare öka tillgängligheten föratt att
samhället.dövblinda i FSDB har viktig funktion kamratfö-även en som

aktiviteterrening och anordnar många för medlemmarna. Föreningen
har med nyheterdatabas och med möjlighet för användarna atten egen

med varandra. Inforrnationsverksamhetenskapa kontakt viktig förär
föreningen eftersom medlemmarna på grund sitt handikapp lätt blirav

Östafrikadriverisolerade. förbundet biståndsprojektGenom SI-HA i
Latinamerika.och

förFöräldraföreningen Dyslektiska Barn, F 0B:

bildades föräldrar till dyslektiskaFöreningen 1992 barn och har cir-av
ka medlemmar bestående föräldrar, lärare2700 och skolor. Dyslexiav
innebär och skrivsvårigheter, dvs särskildaläs- problem med orden och
bokstäverna, koncentrationsstömingar eller andra inlämingsproblem.

dyslektiskaFöräldraföreningen för barn har tolv lokalföreningar. Före-
kansli medningen har anställd på halvtid. Föreningen ärett en person

inte med i på riksnivå. Föreningen erbjuderHSO medlemmarna stöd,
gemenskap och infonnation. Föreningen har tidning utkommeren som
fyra år. Föreningen sprider informationgånger dyslexi tillper om sam-
hället särskilt till skolorna. Föreningenoch fungerar kontakt-ensom
länk mellan skolan och medlemmarna. Föreningen bedriver projektett
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informeradyslexiombud kanskall finnasdetmed målet ett omatt som
skola.varjedyslexi på

skallskadade:rehabiliteringförRiksföreningenHjämkraft av-

ochi länÅr har länsföreningar 20föreningenbildades1988 som nu
såvälmedlemmar,Föreningen har 2 400övriga.deikontaktpersoner

vårdpersonal. Före-anhöriga ochfunktionshindermed sompersoner
lönebidrag. Fö-medanställda, tvåmedkansli 2,5harningen ett varav

märmiskortill förFöreningenriksnivå.HSO påmedlem i ärreningen är
kantill skadornaOrsakernahjärnskador.medfödda,förvärvade,med

fallolycka ellervirus,syrebrist,trafikolycka, tumör,många t.ex.vara
haskall-/hjämskadad skallvarje rättmålFöreningensmisshandel. är att

normalt livkan leva såhan/honrehabilitering såmaximaltill ettatt som
intressepolitisktföreningenarbetardettaåstadkommamöjligt. För att

viktigt förInformationsverksamhetenmyndigheter.och ärpolitikermot
före-arbetarhjärnskador. Vidareskall- ochkunskapförmedlaatt om

olycksfallsriskema.minskaoch medanhörigstödmedbl.a.ningen att

Ifjärtebamsföreningen:

organisatoriskttill och med 1995fannsbildades 1975Föreningen men
risktäck-Riksförbund. Föreningen,Lungsjukas ärochinom Hjärt- som

Förening-ungdomar.såväl föräldrarmedlemmar,800ande, har 5 som
Föreningenmed lönebidrag.tvåkansliet,anställda påhar fem varaven

regionföreningarFöreningen harriksnivå.HSO påimedlemär sex
rik-Föreningenkontaktungdomar i varje län.kontaktförälder ochsamt

ledordenmedhjärtfel och arbetarmedmed barnfamiljersig tilltar
ochtill föräldrarföreningenStödoch Påverkan.InformationStöd, ger

och läger.träffarkontaktungdomarkontaktföräldrar,barn samtgenom
depåmed sjukvårdensamarbetestöd ierbjuder t.ex.Föreningen även

före-riktarInformationoch Lund.Göteborgienheternaopererande
Påverkarvården och allmänheten.skolan,medlemmarna,tillningen

samarbetarsamhället och föreningeninivåerolikapåföreningengör
medför barnförbättra situationenförsamhälletiaktörermed olika att

hjärtfel.
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Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund:

Förbundet har cirka 42 000 medlemmar och bildades 1939. Det är ett
rikstäckande förbund med 160 lokalföreningar och länsföreningar.23
Förbundet har anställda,13 två med lönebidrag. styrelsensAvvarav
nio ledamöter för närvarande alla hjärt-är eller lungsjuka. Förbundet är
medlem i på riksnivå.HSO Förbundet arbetar med olika områden,tre
opinionsbildning, rehabiliteringsverksamhet och gemenskap. Vad gäller
rehabiliteringsverksamheten har förbundet studieverksamhet-en egen
hjärt- och lungskolan där bedriver olika former kurser så-man av-

bl.a. stresshantering, kostcirklar, rökavvänjning, samtalsgrupper,som
gymnastik. Vad gäller gemenskapsdelen arbetar förbundet bl.a. med att
anhöriga skall bli delaktiga eftersom medlemmarnas sjukdom drabbar
och berör hela familjen. Föreningen har nordiskt och baltisktett samar-
bete.

Hörselskadades Riksförbund, HRF:

HRF bildades och1921 därmed de äldstaär handikappförbundenett av
i Sverige. Förbundet har 23 distriktorganisationer och 208 lokalföre-
ningar. de omkringAv 800 hörselskadade000 i Sverige cirka 30 000är
medlemmar i HRF. 24 anställda på förbundetsär kansliet,personer
därav flertal hörselskadade. Förbundet organiserarett alla medgrupper
anknytning till hörselskada såsom bl.a. hörselskadade, hörapparatsbära-

vuxendöva, tinnitusdrabbade och anhöriga. HRF medlem i HSOärre,
riksnivå.på Riksförbundet arbetar intressepolitiskt och verkar för ökad

kunskap hörselskadades villkor ökad tillgänglighet för hörsel-samtom
skadade i samhället. lokala föreningarnaDe har omfattande social
verksamhet såsom bl.a. kurser, träffar och resor.

ILC O Svenskt förbund för stomiopererade:

År 1965 bildades ILCO. Förbundet företräder idag såväl stomioperera-
de med sjukdom eller medfödd missbildning i urinvägarsom personer
och tarmkanal. Förbundet rikstäckande och harär länsföreningar i alla
län lokalavdelningar.14 Förbundet har 6 000samt medlemmar. Samt-
liga förbundsstyrelsens ledamöter har funktionshindret. Treav personer

anställda förbundetspå kansli,är två med lönebidrag. Förbundetvarav
medlem i HSO på riksnivå.är Förbundets mål företräda med-är att

lemmamas intressen inom samhällets alla områden informerasamt att
och förändra de negativa attityder finns kring funktionshindret.som
Förbundet arbetar med bryta medlemmars isolering och arbetaratt
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vården.samarbetet medförbättrautveckla ochmedkontinuerligt att
ochinformationsträffarutbildning, läger,anordnar årligenFörbundet

förbundetmedlemsaktiviteter inomflestarehabiliteringsveckor. De
UNG-ILCOILCO finnslokalnivå. Inomochbedrivs på läns- även som

verksamhet.ochhar styrelseegen

Schizojieni, Riks-IFS:förIntresseförbundet

År ochhar lokalföreningar 16riksförbundet 69bildades1987 som nu
demedlemmar,Förbundet har 0005läns/distriktsföreningar. varav

funktions-medlemmarnaOmkring 25anhöriga. ärflesta procentär av
Kansliet harkvinnor. 5cirka 35dessahindrade och är procent an-av

riks-påFörbundet inte medlem i HSOprojektanställda.ställda och 6 är
arbete,intressepolitisktverksamhet bestårRiksförbundetsnivå. attav

infonna-verksamhetjuridisklokalföreningama,tillservice samtge
verksamhet bestårutbildningsverksamhet. Föreningarnasochtions- av

träffar,kurser ochi formarbete,medlemsinriktat t.ex. gemensammaav
landsting ochpåverkani formsamhällsinriktat arbete motsamt avav

antalsamarbetar Riks-IFS medinternationell nivåPåkommuner. ett
världenorganisationerbesläktade över.

Handikappades Riksförbund NHR:Neurologiskt

lokalföreningarrikstäckande med 95ochbildades 1957Förbundet är
cirka 000medlemmar, llförbundets 000länsförbund. 15Av äroch 24

anhöriga.huvuddelen de övrigafunktionshinder ochmed avpersoner
finnskansliet. alla beslutandeanställda på IFörbundet har 25 organ en

medlem ifunktionshinder. NHRmed ärmajoritet egnapersonerav
och sjuk-med skadorFörbundet organiserarriksnivå.påHSO personer

finnsförbundetcentrala Inomdrabbar stordomar nervsystemet. ensom
referens-iorganiseras för närvarande 12dessaochmängd diagnoser

utbildninganvänds till information och rö-Mycket resursergrupper.
Även nysjukekur-s.k.medlemmarna informeras irande dessa grupper.

personligmed frågorintressepolitiskt bl.a.arbetarNHR ser-somser.
kulturekonomiska situation, arbete,medlemmarnasrehabilitering,vice,

intres-tillhör viktigastei vid meningTillgänglighetfritid.och
bistånds-internationellt medarbetar NHRVidarefrågor.sepolitiska

fadderverksamhet.verksamhet samt
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Reumatikerförbundet:

Förbundet bildades 1945 och rikstäckande med lokalaär 201 reumati-
kerföreningar och 24 regionala reumatikerdistrikt. Förbundet har
58 000 medlemmar. förbundetsI styrelsen för närvarandeär 8 9av
reumatiker. Kansliet anställer 28 på lönebidrag.2 Dess-personer varav

finns varierande antal projektanställda. Förbundetutom ett medlem iär
HSO på riksnivå. Förbundet har självständig ungdomsorganisation.en
Intressepolitiskt förbundetarbetar på många plan, bl.a. inom områdena
arbetsmarknad, sjukvård, rehabilitering och socialförsäkringsfrågor.
Förbundet anordnar kurser, konferenser och utbildningar för medlem-

och anställda. Infonnationsverksamheten omfattande medärmarna
broschyrer, pressinformation, reumatikertidningen och hemsida.egen
Förbundet arbetar internationellt och bl.a. med i nordisktär samarbete

faddrar för det lettiska reumatikerförbundärsamt bildades 1998.som

Riksförbundet Cystisk ibros,F R/CF:

Förbundet bildades 1969. Förbundet har 950 medlemmar, vilket inne-
fattar såväl hela familjer enskilda. Föräldrar till bam med cystisksom
ñbros, med sjukdomen med cilieimmobilitets-samtvuxna personer
sjukdomar medlemmar. Cystisk fibrosär svår, kronisk, ärftligär en
sjukdom uppträder vissa körtlar i kroppennär inte fungerar riktigt.som
Förbundet rikstäckande och indelat i femär regionföreningar. Förbun-
dets kansli har 2,75 anställda. Förbundet medlem i HSO på riksnivå.är
Inom förbundets verksamhet intressepolitiska frågor, utbildning,ryms
information och medlemsaktiviteter. Genom intressepolitiskt arbete
påverkar och informerar förbundet politiker och myndigheter. Infonna-
tionsverksamheten innefattar bl.a. antal broschyrer, tidningenett stort
CF-bladet och hemsida. Utbildning sker kontinuerligt med-en egen av
lemmar, sjukvårdspersonal och andra Medlemsaktivitetergrupper. an-
ordnas bl.a. i form aktivitetsveckor och individuell rådgivning. För-av
bundet arbetar internationellt i olikaäven sammanhang.

Riksförbundet för Blodsjuka, RFB:

Förbundet, bildades 1982, har 9 regionala föreningar. Förbundetsom
har cirka medlemmar,2 400 såväl människor med blodsjukdomar som
deras anhöriga och vårdpersonal. Förbundet har kansli medett en per-

anställd på timmar32 vecka. förbundetsAv styrelse på leda-llson per
har någon blodsjukdom.7 Förbundetmöter inte medlem iär HSO på

riksnivå. Förbundets uppgift enligt stadgarna organisera blod-är att
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blod-för främja vårdenvill verkaoch andrasjuka att avpersoner som
blod-samhället, företräda deintressen iblodsjukastillvarata desjuka,

problem.de blodsjukas För-och informeramyndighetersjuka inför om
blodsjukdo-inforrnationsskrifter olikaantalbundet ett stortut omger

konferen-Förbundet deltar itidning, Hoema. mässor,samt egenenmar
samarbeteFörbundet haroch enkäter.remisserpå näraettsvararser,

med vården.

Rättigheter:Riksförbundet för dementasDemensförbundet -

kontakt-har lokala föreningarbildades och 1001984Förbundet samt
be-Förbundet har betalande medlemmar000landet. 7i helapersoner

Sverige finnsstödmedlemmar.demenssjuka och Ianhöriga,stående av
förbundsstyrel-med demens. den nuvarandemärmiskor Icirka 180 000

till demenssjuk.anhöriga någon Treflertalet ledamöterär personersen
i påFörbundet inte medlem HSOkansli.förbundetsanställda på ärär

förförhållandenaarbetar för förbättraDemensförbundetriksnivå. att
sprider in-stödja deras anhöriga. Förbundetdemenshandikappade och

Förbundet stödjerdemenssjukdomama.kunskapformation och om
förbundetutveckling inom området. Vidareochforskning utäven ger

regionalcentral ochDemensforum bedrivermedlemstidningen samt
personal och kommuner fl.anhöriga, Demens-tilltelefonrådgivning m

de anhörigas intressendemensjukas ochbevakar deförbundet gentemot
handlingspro-har tagit framDemensförbundetmyndigheter. även ett

demenssjuka.för vården avgram

hörselskadade och språkstörda barn, DHB:Riksförbundet för döva,

Förbundetoch har cirka 300 medlemmar.bildades 1949 4Förbundet
föreningar;riksomfattandedistriktsorganisationer tvåhar fem samt

förFöreningenHällsboskolan ochfamiljer med bam påförFöreningen
delsdöva/hörselskadade barn med flerhandikapp. DI-Bmed ärfamiljer

skolaförening för döva,dels hem- ochhandikapporganisation, enen
deras föräldrar. Ispråkstörda barn, ungdomar ochochhörselskadade

funktionshindrade.föräldrar tillalla ledamöterstyrelseförbundets är
Örebro med arbetartjänster, lönebidrag. DHBhar 2Kansliet i 4,5 varav

för sini samhälletuppnå full delaktighetförintressepolitiskt att
samhälls-inombl.a. för påverkaFörbundet arbetarmålgrupp. att

tolk-hjälpmedel,utbildningsväsendet,barnomsorgen,områden som
utbildningar,fritid. anordnaroch DHBkulturcentraler, även

medlemstidning.informationsmaterial ochkonferenser utsamt enger
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Förbundet anordnar medlemsnära aktiviteter bl.a. familjeveckorsom
under sommaren.

Riksförbundet för HI V-positiva, RFHP:

År bildades riksförbundet1990 paraplyorganisation förärsom en sex
medlemsföreningar. många medlemmarHur dessa föreningar tillsam-

har dock osäkert eftersom någon registrering medlemmarnaärmans av
medvetet har undvikits. SverigeI finns emellertid omkring 4 000 HIV-
positiva och förbundet organiserar flertalet dessa. Kansliet anställerav
två förbundets styrelseI finns från varje med-representanterpersoner.
lemsförening och samtliga ledamöter i styrelsen ärI-lIV-positiva. RFI-IP

medlem i HSO på riksnivå. Förbundetsär uppgifter bl.a. arbetaär att
diskriminering hivpositiva, synliggöra hivpositiva i samhälletmot av

och förbättra deras livsvillkor. Förbundet har utbildatt.ex. sex personer
för arbeta i telefonjour dit HIV-positiva kan ringa mellanatt anonymt
klockan varje18.00-21.00 dag. Föreningarnas verksamhet består av
medlemsnära verksamhet med stödjande och kamratbefrämjande in-
riktning.

Riksförbundet för ochMag- Tarmsjuka, RMT:

Förbundet bildades 1979 och rikstäckande organisationär med 22en
länsföreningar. Förbundet har cirka 5 400 medlemmar, majorite-varav

med funktionshinder. förbundetsär Avten 13 styrelseleda-personer
har alla någon form ellermöter tannsjukdom. Förbundetsav mag-

kansli har fyra anställda. Förbundet medlem i HSO på riksnivå.är Fö-
reningen bedriver bred verksamhet med medlemsstöd, verksamhet ien
länsföreningarna, inforrnationsverksamhet och samverkan. Medlems-
stödet innefattar medlemskurser, träffar för särskilda inomt.ex. grupper
förbundet, ungdomsverksamhet, och försäkringsfrågor. Informa-
tionsverksamheten information både till medlemmar och till all-ger
mänheten. Förbundet har bl.a. förbundstidning. Handikappolitiskten
arbetar förbundet för tillgänglighet på lika villkor i samhället för mag-
och tarmsjuka människor. Aktuella områden bättre vård och rehabi-är
litering ökade möjligheter till arbete.samt
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Njursjuka,Riksförbundet för

År har regionföreningarbildades RNj 12 och 4 800 med-1969 som
Kansliet anställer fyra Av styrelsens 12 ledamöterlemmar. ärpersoner.

i riksnivå. Informa-njursjuka. Förbundet medlem HSO påll är
förbundet viktigtionsverksamheten mycket uppgift.anses av vara en

tidning, informationsbroschyrer och harFörbundet ut egenen enger
Förbundet har forskningsfond, Njurfon-hemsida internet.på även en

Avgörande i förbundets verksamhet dock det intressepolitiskaden. är
förbundet arbetar bl.a. för ökad tillgång tillocharbetet organ genom

organdonationer, med tandvårdsfrågor personför-och medökat antal
Förbundet har ungdomsverksamhet och föräldra-sälcringsfrågor. en en

Förbundet anordnar bl.a. flertal rekreations- och reha-verksamhet. ett
Såväl nordiskt europeiskt samarbete finns ochbiliteringsresor. som

bistånd till Lettland medlem iförbundet SHIA.ärsamtger

Rörelsehindrade ochRiksförbundet för Ungdomar,Bam- RBU:

och rikstäckande med medlemsföreningar.bildades 1955 29RBU är
medlemmar. har och ungdom-Förbundet har 19 000 RBU bam-ett

välkomnar funktionshindersperspektiv, medäven vuxnamen personer
anställda på förbundets kansli,medlemmar. 22 3ärpersoner varavsom

föräldrarStyrelsen består till funktionshindrademed lönebidrag. av
funktionshinder. idagbarn med finnseller Inom RBU ettegnapersoner

diagnoser representerade och sjuhundratal olika dessa har arbets-av
olika diagnoser bildats. medlem i på riksnivå.för RBU HSOärgrupper

rörande frå-med brett intressepolitiskt perspektiv bl.a.arbetarRBU ett
socialförsäkring, och hjälpmedel, trañksäkerhets-LSS LASS,gor om

habiliteringsfrågor hälso- sjukvårdsfrågor.frågor, skolfrågor, ochsamt
familjesektion och vuxensektion. Förbundet harFörbundet har enen

informationsverksamhetomfattande tidning. RBUäven samt uten ger
arbete och fadderverksamhet. förbun-har internationellt Vidare harett

ferieverksamhet med olika former läger.det aven

Social- och MentalRiksförbundet för hälsa, RSlllH

och rikstäckande organisation med läns-bildades 1968 21RSMH är en
föreningar lokalföreningar. Förbundet har valt inte anordnaoch 150 att

medlemsregister medlemsantalet cirkauppskattas till 10något men
anställda, med förbundetsKansliet har 21 9 lönebidrag.000. Avvarav

funktionshindrade.styrelseledamöter alla Förbundet9 är ärutom en
riksnivå. Förbundets verksamhet två delar;medlem i HSO på består av
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de lokala föreningarna och riksnivån. lokalaDe föreningarna arbetar
med gemenskap, kamratstödjande aktiviteter På riksnivån koncent-osv.

arbetet till opinionsbildning och intressepolitiskt arbete.reras

ráfik-Riksförbundet och Polioskadade,för T RIP:

Förbundet bildades och har1945 65 lokalföreningar och distriktsfo-23
reningar. Förbundet har medlemmar,25 000 cirka fjärdedelvarav en
polioskadade, fjärdedel whiplashskadade, fjärdedel med andraen en
skador fjärdedeloch resterande anhöriga plus stödmedlemmar. Av sty-
relsens ledamöter alla funktionshindrade. 22 anställdaär påärpersoner
kansliet, med lönebidrag. RTP medlem i riksnivå.HSO påär Ivarav en
lokalföreningarna finns kontaktpersoner arbetar medlemsnärasom som
rådgivare och kan medlemmarnaDessutom få stöd särskildaresurs. av
ombud i sina kontakter med myndigheter särskilda RTP-samt av
lotsar nyskadade. Förbundet arbetar med trafikskador och harsom
informatörer informerar på bl.a. skolor. Vidare förbundetharsom en
trañkofferjour dit varit inblandade i olyckor kan ringa förpersoner som
råd Förbundetoch stöd. mycket informationsmaterialut samtger en
tidning. Förbundet anordnar särskilda fñtidsalctiviteter, bl.a. fjällvand-
ringar för skadade. Förbundetsvårt medlem i deltarSHIA i in-är samt
ternationellt arbete.

Riksförbundet för Utvecklingsstörda UngdomarBarn, och Vuxna,
FUB:

Förbundet bildades 1956 och rikstäckande organisation medär 175en
lokalföreningar och länsförbund.27 Förbundet har omkring 34 000
medlemmar. med utvecklingsstörningPersoner och anhörigaderas lik-

delarmånga andra FUBs grundsyn medlemmar. Av styrel-ärsom som
ledamöter funktionshindrade.16 2 Förbundet har kansli medär ettsens

17 anställda. Förbundet medlem i HSO riksnivå. bedriverFUBär
intressepolitiskt arbete och bevakar medlemmarnas intressen i kommu-

landsting, riksdag och hos myndigheter inom olika samhällsområ-ner,
den. Förbundet sprider information till medlemmar tilloch allmänhe-

erbjuderFörbundet medlemsstöd FUB:s föräldrarådgivare,ten. genom
rättsombud, ombudsmän och förbundsjurister. Förbundet även utger
två medlemstidningar, FUB-Kontakt och Steget lättläst. förbun-Inom
det fmns nätverkcirka 20 små och mindre kända handikappgrupper.av
FUB bedriver forsknings- och utvecklingsarbete forskningsstif-genom
telsen ala och projektverksamhet.egen
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Riksföreningen RFA:Autism,

harFöreningenlänsfcâreningar.har 24och1973bildadesFöreningen
före-professionella. 1anhörigadrabbade,såvälmedlemmar,6 500 som

professionella. Fyraanhöriga ochbådefinnsstyrelseningens personer
organiserarFöreningenkansli.föreningenspåanställda personerär

i HSOmedlemFöreningentillstånd.autismlikande ärochautismmed
områden;fyrahuvudsakligen inomarbetarFöreningenriksnivå.på

gäl-Vadprojekt.utbildning ochinformationsmaterial,medlemsfrågor,
Föreningenrådgivning.främstdet sig utmedlemsfrågorler rör gerom

fak-artiklar,böcker, video,broschyrer,forminfonnationsmaterial i av
Föreningentidning.harFöreningenutställningar. äventablad och en

vilketinomAutismUtbildningscentmmprojekt1996sedandriver ett
Utbild-år.inom vården500cirka 1utbildarföreningen perpersoner

ordinariedenlandsting.och Förutomtill kommunersäljsningarna
projekt.flertalRFAdriververksamheten ett

ROKE-Kärlsjukdomar, STRiksförbundet IüämansROKEST mot-
Förbundet .

läns-och 13lokalföreningarÅr har 29förbundetbildades1983 som nu
imedlemFörbundetmedlemmar. ärFörbundet har 6 000föreningar.

Tilllönebidrag.medtjänster, 2Kansliet har 3riksnivå.påHSO varav
områ-specialister inommedvetenskapligt rådknutetförbundet ettär

för-tillfonder knutetforskningsstiftelse och tvåfinnsVidaredet. en
forskningförintresseväckaönskarförbundet störrebundet eftersom ett

STROKE-medlemstidningenFörbundetområdet.inom utger
infonna-förbundetproducerarår. VidaregångerfyraKONTAKT per

vårdpersonalochallmänhetensig tillvänder samttionsmaterial som
Med-vårdpersonal.Stroke förutbildningsdagarårligenanordnar om

lokalföreningama.läns- ochhuvudsakianordnaslemsaktiviteter av
vårdcentraler,bl.a. sjukhus,målgrupperintressepolitiska ärFörbundets

hälsocentraler,hemsjukvård, företag,servicehus,rehabiliteringshem,
färdtjänst.ochförsäkringskassa

Celiakzförbundet, SCF:Svenska

celiakimedför barnföräldraorganisationbildades 1975SCF ensom
förbundet flerdockorganiserarglutenintolerans. Numera grupper av

med-har 16 000åldrar. Förbundeti allamedlemmarintoleranser samt
Förbundet harintoleranser.drabbadecirka 00012 ärlemmar, avvarav

förstyrelseförbundetslänsföreningar. Av äroch 23lokalföreningar19
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närvarande samtliga ledamöter drabbade intoleranser. På kanslietav
arbetar anställda. SCF medlem i HSO påär riksnivå. Sedan 1995sex
finns självständigt ungdomsförbund för Celiaki.ett Förbundet inforrne-

och utbildar sina medlemmar bl.a. nybörjarträffar,rar genom
startpaket och tidningen Bulletinen. Kansliet bedriver infonna-
tionsverksamhet riktad till allmänhet och medlemmar har ävensamt
individuell telefonrådgivning. Förbundet arbetar internationellt genom
nordiskt, baltiskt och europeiskt samarbete.

Svenska Diabetesförbundet, SD:

Förbundet bildades 1948 och har drygt 34 000 medlemmar. Till för-
bundet hör 110 lokalföreningar och 22 länsföreningar. På förbunds-
kansliet arbetar 17 Dessutom finns fem regionkanslier medpersoner.
vardera anställd på halvtid. Av styrelsens 14 ledamöter haren person

sjukdomenll diabetes och övriga anhöriga. Förbundetär medlem iär
HSO på riksnivå. Förbundet arbetar med den medicinska diabetesvår-
den, sociala frågor, kunskap och information, samverkan samt extern
verksamhet. denInom medicinska vården har förbundet bl.a. i samver-
kan med vården utarbetat nationella riktlinjer för diabetesvård. Förbun-
dets arbete avseende sociala frågor bl.a. frågor kring körkort,rör för-
säkringsfrågor och vårdbidrag. Förbundets arbete inom kunskap och
information gäller utbildningsverksamhet internat.ex. utbildning-samt

Förbundet har internationellt samarbete med systerorganisationer iar.
Norden internationella diabetesfederationen.samt Förbundet har även

forskningsfond.en

Svenska Epilepsiförbundet, SEF:

Förbundet bildades 1954 och har 6 000 medlemmar. Förbundet rik-är
stäckande med 60 läns- och lokalföreningar. Av styrelsens elva leda-

har nio epilepsi. Förbundetsmöter kansli har fem anställda två deltid,
med lönebidrag. Förbundet medlem iär på riksnivå.HSOvarav en

Förbundets verksamhet består intressepolitiskt arbete, information,av
rådgivning och service till enskilda och föreningar. Förbundet fram-
ställer informationsmaterial, har hemsida och medlemstid-uten ger en
ning fyra gånger år. Förbundet arbetar internationelltper genom nor-
diskt, baltiskt och europeiskt samarbete medlem iInternationalärsamt
Bureau for Epilepsy IBE. Förbundet har forskningsfond för atten
stimulera ökad forskning inom området. Medlemsstödet består rik-av
tade insatser till ungdomar, föräldrar och med epilepsi. Bl.a.vuxna an-
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kurs-ochstudie-rehabiliteringsveckakonferenser, samtläger,ordnas
föreningar-anordnasmedlemsaktiviteter ävenStöd-ochverksamhet. av

na.

Laryngförbundet, SLF:Svenska

Förbundet har 800lokalföreningar.haroch ll1965bildadesSLF
organise-Förbundetfunktionshindret.har500cirkamedlemmar, varav

struphuvud.svalg ellermunhåla,idrabbats canceravsompersonerrar
med9styrelseledamöternuvarande 10 ärförbundetsAv personer

kanslietriksnivå. Påpåi HSOmedlemFörbundetfunktionshinder. är
in-arbetarFörbundetlönebidrag.två medanställda,fyrafinns varav

myndig-intressenmedlemmarnasbevakar gentemotochtressepolitiskt
informationsmateri-producerarFörbundet ävenserviceorgan.ochheter

därantirökseminariumbl.a.Förbundet hartidning.och ut enger
Rädd-informera.skolorna ochiför åkautbildasmedlemmarna runtatt

Förbundet harsjukdomen.sjukvårdspersonal informerasochnings- om
halsochinomforskningstöder näsa samtfond öra,initierat somen

sjukhuspersonal.förfortbildning

Migränförbundet, SMF:Svenska

SMIFmedlemmar.År förbundet har 1 800ochSMIFbildades1990 nu
löne-med2anställda,kansli med 3ochlänsföreningarhar 15 ett varav

SMIFytterligare äranställaplanerarFörbundetbidrag. att person.en
verksamhetmedlemsnäraFöreningensriksnivå.påi HSOmedleminte

föreläs-samtalsgrupper,anordnarbl.a.länsföreningarnaibedrivs som
Riksförbun-verksamhet.stödjandeochhusstudiecirklar,ningar, öppet

på remisser,bl.a.och har represente-inressepolitiskt svaratarbetardet
med diverseoch arbetatdeltagit iseminarier, mässoriförbundetrat

ochCDfoldrar, videos,böcker, annatproducerarFörbundetprojekt.
medmänniskorstöd tillråd ochFörbundetinformationsmaterial. ger

Förbun-myndigheter.medlemmarnaföreträder gentemotmigrän samt
andraochvårdpersonalallmänheten,frånfrågorpåocksådet svarar

tidningFörbundets"migränskola.Förbundet harintressenter. en
deltagit iharförbundetförår. Representantergånger4kommer ut per

konferenser.internationella
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Svenska Parkinsonförbundet, SPA:

Förbundet bildades 1986 och har lokalföreningar10 och 18 länsför-
eningar. Förbundet har 2 800 medlemmar, såväl anhöriga funk-som
tionshindrade. SverigeI finns cirka 20 000 parkinsondrabbade. För-
bundets kansli har ingen anställd drivs medlemmarutan på ideellav sex
basis. Förbundet medlem i riksnivå.är HSO på Förbundet har initierat

forskningsfond med tonvikt på klinisk forskning stiftelseen samt en om
inriktad på utbildnings-är och infonnationsinsatser. Förbundet har ny-

ligen genomfört tvåårigt infonnationsprojektett Parkinson påom upp-
drag Socialstyrelsen.av

Svenska Psoriasisförbundet, PSO:

PSO bildades 1963 och har 19 000 medlemmar, såväl psoriasissjuka
anhöriga. Förbundet har 95 lokalavdelningar och länsavdel-som 24

ningar. Av den nuvarande styrelsens nio ledamöter har samtliga psoria-
sis. Kansliet har 12 anställda, med lönebidrag. Två devarav en av an-
ställda sköter PSO-Ungzs verksamhet. Förbundet medlem iär HSO på
riksnivå. Förbundets syfte verka för bättreär levnadsvillkoratt för
människor med psoriasis/psoriasisartrit. God vård och rehabilitering,
information och opinionsbildning kring sjukdomen/funktionshindret

till forskningstörresamt viktiga frågor.är Utbyggnad lätt-resurser av
tillgänglig öppenvård, hand- och fotvård utlandsvård alltid ak-samt är
tuella frågor liksom god medicinsk vård och rehabilitering för personer
med ledbesvär. Flera förbundets avdelningar driver fristående be-av
handlingsanläggningar. PSO administrerar utlandsvård för psoriasissju-
ka. PSO-Ung självständig organisationär tillvaratar psoriasis-en som
sjuka ungdomars intressen.

Sveriges Dövas Riksförbund SDR:

Förbundet bildades 1922 och de äldstaär handikappförbundenett iav
Sverige. Förbundet organiserar enligt stadgarna människor dövaärsom
och använder teckenspråket. SDR har 5 500 barndomsdöva med-som
lemmar och härutöver antal stödmedlemmar.ett Förbundet har 40 lo-
kalföreningar och 24 länsföreningar regionala ombudsmänsamt tre

de lokala föreningarnastöttar i deras arbete. Kansliet anställersom 36
11 med lönebidrag. Förbundets styrelseledamöterpersoner, varav är

samtliga döva. Förbundet inte medlem iär HSO på riksnivå. Till SDR
anslutet Pensionärsrådetär driver frågor särskilt för döva pensio-som

I samarbetenärer. med förbundetnära finns Sverigesäven Dövas Ung-
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domsråd, föräldraföreningar flertal intresseföreningar inomettsamt
olika arbetar intressepolitisktområden. SDR inom flertal samhälls-ett
områden. Vidare bl.a. huvudmanSDR för folkhögskola, produce-är en

teckenspråkiga SDR Media producerarsamtrar egna program genom
nyheter SlinganText-TV och den tidningen. Förbundet hargenom egna

aktivt internationellt arbete.även ett

Sveriges Stamningjöreningars Riksförbund SSR:

År bildades har1977 SSR 16 länsföreningar. Förbundet harsom nu
kansliet finns938 medlemmar. På anställd med lönebidrag. deAven

ledamöterna i styrelsen fem Förbundet medlem iär ärstammare.sex
HSO riksnivå. Förbundet arbetarpå intressepolitiskt bl.a. för tidiga dia-

bra information till anhöriga, ökade logopedresurser, förbättradgnoser,
utbildning för logopeder och förbättrad habilitering. Informationsmate-
rial produceras i fonn broschyrer, Videofilmer, utställningar samtav
förbundets tidning FörbundetPLUS. har sin hemsida in-påäven egen

internationelltFörbundet aktiv och för1995 värdärternet. t.ex.var en
världskonferens för där cirka 500 deltog. Repre-stammare personer

från förbundet åker på nordiska gång år. För-sentanter möten en per
bundet ungdomsverksamhethar bl.a. ordnar läger i Stockholmssom
skärgård Med stödvarje år. anordnasABF föräldraläger iäven ettav
september varje år.

Synskadades Riksförbund, SRF:

SRF bildades 1889 och därmed de äldsta handikappförbundenär ett av
i Sverige. Förbundet har lokalföreningar173 och länsavdelningar.23

har synskadade medlemmar.SRF 16 000 Av styrelsens ledamöter13 är
samtliga synskadade. Kansliet anställer tjänster,57 med löne-9varav
bidrag. inte medlem iSRF HSO på riksnivå. Förbundet sinär somser
viktigaste uppgift arbeta intressepolitiskt och arbetar för närvarandeatt
bl.a. inom rehabilitering, arbetsmarknad, habilitering, färdtjänst och
skolfrågor. skerArbetet uppvaktningar, politi-remissvar,t.ex.genom
kerkontakter och via massmedia. medlemsnäraDen verksamheten be-
drivs till delen på den lokala nivån med bl.a. kurser, träffar ochstörsta

Förbundet service till sina medlemmar form tid-iävenresor. ger av
ningar och studiematerial överförda till punktskrift, ledarhundsverk-
samhet, rekreations- och fritidsverksamhet. Förbundet deltar i in-även
ternationellt samarbete.
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andvårdsskadefärbundet, TF:T

Förbundethar cirka 500 medlemmar.och 12Förbundet bildades 1978
distriktsföreningar.lokalföreningar och 24 För-medrikstäckande 25är

med löne-anställda på tjänster, bådakansli med två 1,5bundet har ett
och desjälva drabbade övrigastyrelsens ledamöter 9bidrag. 16Av är

informerarriksnivå. Förbundetmedlem i påHSOanhöriga. TF är
tandvårdsskador. Vidare ska-allmänhetenvården ochmedlemmar, om

myndigheter, poli-försöker därmed påverkaopinion ochförbundetpar
sjukdomareliminera risken förminska ellervårdgivaretiker och att

Förbundet och följertandvårdsskador. bevakarförorsakats avsom
dockTyngdpunkten iTFs verksamhet liggerområdet.forskning inom

främja utbyte erfarenhet, anordnamed medlemmarna;i kontakten att av
stöd och hjälp tvister sjuk-träffar ilokala motöppna möten, samt ge

Förbundet med i europeiskt samarbete.myndigheter.vård och är ett

Övriga statsbidragssökande organisationer för4.3.3

och/eller 1999år 1998

Cochlea Implantat:Riksförbundet för medBarnBamplantoma -

har cirka 600 medlemmar. Föreningenbildades ochFöreningen 1995
lokal töräldragrupp. Föreningen organi-lokalföreningarhar två samt en

Implantat; hörhjälpmedelhar Cochleamed barnfamiljer ettsomserar
inte med i på riksni-Föreningen HSOtill viss del inopererat. ärärsom

för sprida information förvill verka CIBamplantomavå. att samtom
samarbetarmellan medlemmarna. Bamplantomagemenskapstöd och

förmedlar kontakter mellan sjukvår-sjukvården ochmed inomCI-team
del fö-Informationverksamhet viktigtmedlemmarna.den och är en av

bl.a. anordnarföreningen producerar broschyrer,reningens arbete och
internationellttidning. Föreningeninformationskurser ärsamt utger en

iorganisationersamarbetar med Europa.aktiv och

Riksförbund:Riksförbund,syndrom EDSEhlers-Danlos

medlemmar, inklusive cirkaoch har 30Förbundet bildades 1992 175
okänd, ärftligEhlers-Danlos syndrom relativtstödmedlemmar. är en

cirka mäxmiskor i Sverigefinns troligtvis 1 700betingad sjukdom. Det
lokala föreningar, där-Förbundet har ingasjukdomen.bär på mensom

styrelsele-princip alla län. förbundets sjui Avkontaktpersoneremot
Förbundet inte medlem i HSO på riks-fem sjukdomen.damöter har är

för och mindre handikapp-projekt små kändadeltar i HSOsnivå, men
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huvudsyfte framFöreningens aktuell informationär att tagrupper. om
informationensjukdomen och tillgänglig för allmänheten, med-göra

lemmama för vårdpersonal.och Förbundet har producerat broschyrer
och beskriver sjukdomen.bärarkort Föreningen har med-ett som en

har initieratlemstidning vetenskapligt råd och stiftelse församt ett en
forskning och utvecklingstödja inom området. Medlemsmöten ochatt

ungdomsvecka Föreningen deltar i håller föredragmässor,arrangeras.
artiklar i Föreningenskriver deltar i nordiskt och inter-ämnet.samt ett

nationellt samarbete.

för och liknande diagnoser,Föreningen AMC AMC-jöreningen:

iFöreningen bildades 1998 och har omkring medlemmar,120mars
ochdiagnosbärare resterande45 anhöriga eller vårdpersonal.ärvarav

Föreningen har inte några lokalavdelningar. AMC Artrogryphos be-
tecknar medföddasyndrom felställningar i flertal leder. I Sve-ett ettav
rige finns cirka 350 med sjukdomen. Föreningen inte med-ärpersoner
lem i på riksnivå, deltar iHSOsHSO projekt för små och mindremen
kända handikappgrupper. Föreningen verkar för stödja medlemmar-att

erfarenhetsutbyte, social och information med-na genom samvaro om
speciella behov vidlemmarnas habilitering och hjälpmedel. Föreningen

verkar för kompetenscentraockså etableras och deltar iatt ett ett nor-
diskt samarbete.

Hörselskadadeför ochFöreningen medDöva Barn Familjer, FHDBF:

År lokalföreningbildades i Stockholm1993 och i januari bil-1999en
från lokalföreningardades riksförbund i Stockholm, Norrbotten ochett

Medlemsantalet i dessaGöteborg. föreningar sammanlagt fa-222är
miljer. organiserar hörselskadadeFöreningen barn, döva bam, barn
med språkstörda bam, med familjer.CI och Föreningen inte medlemär
i riksnivå. Föreningen arbetar intressepolitisktHSO inom flerapå om-

Lokalföreningenrådet i samhället. i Stockholm arbetar med verksamhet
för intressepolitisktfamiljen, och med utbildning medlemmarna.av

kollo, familjeläger,Föreningen ordnar ungdomsläger, bamläger och
teckenspråksläger. Förening med i Nätverket för Barnkonventionen.är
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ochJämlikhet, Gemenskap:JAG, AssistansFöreningen

Föreningen har inte några lokal- eller läns-bildades 1992.Föreningen
har medlemmar, stödmed-Föreningen 656 330föreningar. ärvarav

kan enligt stadgarna den bli har fleraFullvärdig medlemlemmar. som
nedsättning sin intellektuella förmåga.funktionshindersvåra samt en av

alla flera funktionshinder och sittledamöter harsjuStyrelsens utövar
igod Föreningen inte medlem HSO påmed hjälpuppdrag ärman.av

underförening heter Brukarkooperati-Föreningen harriksnivå. somen
finns dagligpersonlig assistans, i vilken JAG-centerJAG även ettvet

huvud-Underföreningen självñnansierade. dockDetverksamhet. ärär
intressepolitiska arbetet. Föreningen arbetarsköter detföreningen som

medlemmarna bl.a.med de frågor berör såsomintressepolitiskt som
daglig verksamhet, sjukvård.assistans,personlig

Iktyosföreningen:

bildades och har cirka medlemmar,Iktyosföreningen 1988 370 varav
ärftliga hudsjukdomar. Föreningen hariktyos enflertalet har grupp av

länsföreningar har istället delat verksamhetenelleringa lokal- utan upp
med kontaktperson i varje region.regioner; syd,i fyra väst, öst, ennorr,

nuvarande styrelsens åtta ledamöter har sju iktyos ochdenAv ären
kansli följd projekt-Föreningen har inte något har tillanhörig. men av

halvtidstjänst. Projektmedlen upphör höstenfinansierakunnatmedel en
medlem i HSO på riksnivå, deltar iFöreningen inte1999. är men

Förening-små och mindre kända handikappgrupper.projekt förHSOs
besöker drabbade. telefonråd-stöd Föreningen harråd och samten ger

kursverksarnhet för medlemmar och deras anhöriga.ordnargivning och
för sjukvårdens ordnar före-i kongresser personal,deltarFöreningen

forskningen forsk-vårdpersonal hjälper hittaläsningar för samt att
informationsmaterial,Vidare föreningen framningspatienter. uttar ger

och interna-deltar i Föreningen har nationellatidning mässor.samten
andra föreningar.medkontaktertionella

Riksförening Sverige:Infertilas iIRIS-

och har cirka medlemmar. Föreningenbildades 1985 4 900Föreningen
har istället omkring huvudombudlokalavdelningar 25har inga utan

medlemsträffar och infonnation till medlemmarna iförmed ansvar
kontaktpersoner kanLokalt finns medlemmarnadistriktet. även som

fem leda-individuell rådgivning och stöd. styrelsenstill för Avringa
drabbade ofrivillig barnlöshet. läkaresamtliga Två är ävenmöter är av
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Föreningen intesakkunniga.adjungerandestyrelsen ärknutna till som
information ofrivilligspriderpå riksnivå. IRISmedlem i HSO om

arbetarfaktabok i Föreningengivitoch harbarnlöshet ämnet.ut en
ochförbättra behandlingsalternativenpåverka samhälletföräven attatt

stödjs. Med-inom områdetForskningför medlemmarna.villkoren
ochstöd till medlemmarnagenomförs föraktiviteterlemsnära att ge

huvudombudsträffarmedlemmarna. Tvågemenskap mellanbidra till
verksamhet iplanering föreningensutbildning ochförhålls år avper

medlemskap i världs-internationelltarbetarlandet. Föreningen genom
IFIPA.organisationen

Kultursällskapet KSL:Lejonet,

syfte tillvara,bildades i Växjö 1987 medLejonetKultursällskapet att ta
60dövas kulturarv. Organisationen hardeoch levandegörabevara

finns femlokalföreningar. På kanslietinte någraoch harmedlemmar
Organi-ALU-anställda och praktikant.lönebidrag,anställda på tre en

riksnivå. Dövkultur definierarpåmedlem i HSOsationen inteär orga-
värderingar ocherfarenheter, kunskaper,denisationen normersom

förteckenspråket blirochoch spridsbearbetas gemensamtgenomsom
verksamhet består bl.a. arkivverksam-Kultursällskapetdövgruppen. av

museiverksamhet, utställningsverksamhet,biblioteksverksamhet,het,
interna-verksamhet. Organisationen har brettsocialochutbildning ett
hemsi-Universitetsnivå. Organisationen hartionellt nätverk på en egen

välbesökt.www.ksl.g.se, mycketSwedenda, Deafnet ärsom

Behov NOBAB:för Sjuka Sverige,Barns iNordisk Förening

bildadesför sjuka Behov,Nordisk förening BarnsFöreningen NOBAB,
Norden. SvenskaNOBAB-förening i varje land ifinns1980. Det en
enskildaMedlemmar såvälmedlemmar.har 184NOBAB är personer

medlem i påsjukvården. inte HSOinom NOBABinstitutioner ärsom
verka för tillgodose sjukaorganisationenmedriksnivå. Syftet är att att

sjukhusvistelse.och efterföre, underbams behov en

Immunbrist Organisation:PIO Primär

regionavdelningar kontaktper-har 16ochbildades 1978PIO samttre
stödjan-cirka medlemmar, 100Organisationen har 450 ärvaravsoner.

oförmågaimmunbrist betyder medfödd, ärftligPrimärde medlemmar.
inte i HSO på riksnivå.infektioner. PIO medlemsigförsvara ärmotatt
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Organisationen har sin huvuduppgift informera de fort-sett attsom om
farande okändarelativt sjukdomarna. sjukdomarna inte svåra di-är att
agnostisera svåra misstänka, eftersom klassiska sjukdomsteck-attmen

saknas. informerar utbildarPIO och medlemmarna, myndigheter ochen
allmänheten förmedlar kontakt med specialist för utredning. Ensamt
ungdomsverksamhet håller på byggas Organisationen haratt upp. nor-
diskt, europeiskt och internationellt samarbete.

Prostatabröderna:

Föreningen bildades 1993 och har medlemmar.300 Föreningen har 16
länsföreningar i landet. föreningensAv styrelseledamöter har alla dia-

Föreningen inte medlem i riksnivå.HSO på Föreningensärgnosen.
målsättning fram information och bedriva utbildning kringär att ta
sjukdomen, förverka bra samarbete med sjukvården och andraett
myndigheter, bedriva opinion kring sjukdomen erbjuda stödatt samt att
och gemenskap till drabbade. Föreningen har bl.a. producerat fyra vi-
deofilmer kring sjukdomen, informerat sjukdomen uppvaktatsamtom
politiker och myndigheter.

Riksföreningen Ananke:

År bildades föreningen1990 har omkring medlemmar1 500som nu
och lokalföreningar. Föreningen14 organiserar människor drab-som
bats tvångssyndrom. MedlemmarnaOCD liderärav personer som av
OCD, deras anhöriga och professionella. Enligt stadgarna skall majori-

i förbundets styrelse människor med OCD eller anhörig.teten näravara
Föreningen inte medlem i på riksnivå.HSO Föreningen arbetar medär
informationsverksamhet för allmänhet och yrkesverksamma. Informa-
tionsverksamheten innebär bl.a. tryck informationsmaterial, med-av
verkan i media, föredrag, utbildning for vård- och skolpersonal samt
tidningsutgivning. Föreningen ordnar utbildningar för Skolkurator och
skolsköterskor. Föreningen har medlemsnära verksamhet medäven
bl.a. daglig telefonjour, kontaktpersoner, träffar och film OCD.en om
Kontakter mellan medlemmar och specialister inom området förmedlas

föreningen. Organisationen deltar i internationellt samarbe-även ettav
te.
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och Bulemi:Riksföreningen Anorexi

har och lo-bildades 1996. Föreningen medlemmar 10Föreningen 450
med löne-föreningar. Föreningen anställer på halvtidkala en person

styrelse sju totalt ledamöter ätstörning-bidrag. föreningens har åttaI av
anhörig. Föreningen inte ansluten till HSO påoch ledamot ärärar en

lokalföreningar enskildastöd till sina tillriksnivå. Föreningen samtger
har cirka telefonsamtal till sittFöreningen 6 000 åretmedlemmar. om

föreningen vårdintressepolitiskt arbete arbetar för brakansli. Genom
Inforrnationsverksamhetenför medlemmarna.och bra vårdkedjor anses

bl.a. deltagit i och föredragviktigt och föreningen har TV radio, hållit
ochseminarier. Föreningen har ordnat anhöriggmpperanordnatsamt

självhjälpskurser.

Riksföreningen för Adrenogenitalt Syndrom, AGS:

har medlemsfamiljer, inklu-bildades 1992. Föreningen 81Föreningen
sjukdomen.medlemmar har Vidare har föreningen 75derande 97 som

Föreningen inte lokalföre-stödmedlemsfamiljer. har några läns- eller
Förening-ledamöterna i styrelsen har sjukdomen.ningar. Av tre av sex

riksnivå. Föreningensinte med i HSO på störstaär gemensammaen
anordnas varje fåraktivitet familjelägret Under lägretär som sommar.

möjlighet träffas och utbyta erfarenheter lyssnamedlemmarna att samt
fö-inbjudits. Varje anordnastill föreläsningar vårexperterav som en

angående forskningsrönreläsning AGS.nya om

Riksföreningen C:Hepatit

november lokalfö-Föreningen bildades i 1998. För närvarande finns en
Föreningen har för avsikt bygga fler lokal-rening i Stockholm. att upp

blod ochföreningar i landet. Hepatit virus överförsC är ett som genom
har harFöreningen 30 betalande medlemmar,blodprodukter. men

Föreningen i påmed cirka 50-60 inte medlem HSOkontakt ärpersoner.
föreningen stödja bärare Hepatitriksnivå. Syftet med Cär att genomav

sjukdomen, stödja forskning, med andrainformera samarbetaatt om
påverka media och myndigheter. Föreningenorganisationer samt sam-

Noaks ark eftersom Hepatit vanligt förekom-arbetar med C ärnära
HIV-smittade.mande bland
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Koalition för Amputerade:Riksföreningen -

bildades och har medlemmar. harFöreningen 1988 400 Föreningen 12
lokalföreningar och regionavdelningar. föreningens2 I stadgar uppges

föreningens ordförande skall amputerad. nuvarandedenAvatt vara
funktionshindrade.styrelsens ledamötersju Föreningen inteär ärsex

riksnivå. Föreningen vill arbetamedlem i HSO på för bra hjälpmedel,
får brabra amputerade så vård och rehabiliteringproteser samt att en

möjligt. Föreningen har tidning kommer 3-4 gångerutsom en som per
givit informationsfolderår. Föreningen har och produceratäven ut en

affisch.en

Riksföreningen Fibromyalgi,Mot RAW:

bildades och har cirka medlemmar.Föreningen 1989 200 Föreningen
lokal- eller länsföreningar. Fibromyalgihar inte några sjukdomär en

värk i heladär den drabbade har kroppen och muskelstyrka.nedsatt
Även förekommerandra såsom trötthet, sömnproblemsymptom samt
domningar och stickningar i muskulaturen. föreningensI styrelse är sex

totalt sju ledamöter drabbade fibromyalgi. Föreningen inteärav av
medlem i på riksnivå. Föreningen arbetar med spridaHSO informa-att
tion forskaresjukdomen, samarbeta med och läkare och stödja sinaom
medlemmar. arbetar för ñbromyalgisjukasFöreningen till del-även rätt
aktighet jämlikhet alla områden i samhället.och på Föreningen utger

tidning.en

Riksföreningen Vuxendöva Sverige, VIS:i

År bildades och föreningen har1995 VIS 480 medlemmar, inklusivenu
stödmedlemmar. VIS uppdelad i sju regionsföreningar. styrelsensAvär

samtliga vuxendöva. Föreningensju ledamöter inte medlem i HSOär är
riksnivå. Kommunikation mycket viktigt förpå medlemmarna i VIS.är

Till följd vuxendöva inte behärskar teckenspråket och endast harattav
begränsad hörseltekniska hjälpmedel, kommunika-harnyttaen av

tionsmetoden tecken stöd utarbetad själ-TSS de vuxendövasom av
kommunikationsmetoden.blivit den vanligaste genomförva VIS ut-

träningbildning och i TSS. Riksförbundet andra kur-ävenarrangerar
konferenser och seminarier förbundstidning. VISsamt utser, ger en

anordnar därutöver medlemsnära aktiviteter rekreationsresor, kul-som
turella och träffar. har inlettVIS populärvetenskapligevenemang en
småskriñserie med paraplytiteln VIS-Akademin. Riksföreningen
deltar i nordiskt samarbete.även ett
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Svenska Alopeciföreningen, SvAF

Föreningen bildades 1993 och har cirka 600 medlemmar. Föreningen
har lokala föreningar inom fem distrikt. Alopeci betyder skallighet och
föreningen organiserar drabbade formär någonpersoner som av av
håravfall och deras anhöriga. I styrelsen alla ledamöter drabbadeär av
alopeci. Föreningen inte medlem i HSO på riksnivå.är Föreningen ver-
kar för stödja medlemmar för få till ståndatt sammankomstersamt att
för gemenskap och utbyte erfarenheter mellan medlemmarna. Före-av
ningen arbetar vidare med sprida information sjukdomenatt och harom
bl.a. hatt kampanjer i radio och tidningar för nå med sitttv, bud-att ut
skap. Föreningen infonnerar vårdpersonaläven och försöker påverka
landsting till bättre vård och bättre hjälpmedel för medlemmarna.en
Föreningen arbetar för få till ståndäven forskningatt på området.mer
Föreningen tidning, PAPILLEN, fyra gångerut år.ger en per

Svenska förFöreningen Tuberös Skleros:

Föreningen bildades 1991 och har 230 medlemmar. Medlemmarna är
med tuberös skleros, deras anhöriga vårdpersonal ochpersoner samt

institutioner. Tuberös skleros ärftlig sjukdomär med mycket varie-en
rande såsom bl.a. karaktäristiska hudsjukdomar,symtom epilepsi, ut-
vecklingsstörning och autism. Till föreningen knutet expertrådär ett

består inom barnneurologi,experter neuropsykiatri, genetik,som av
pedagogik och odontologi. föreningensAv styrelse nio ledamöter ärom
samtliga föräldrar till drabbade bam. Föreningen inte medlem i HSOär
på riksnivå. Föreningen bedriver verksamhet för gemenskap och utbyte
mellan medlemmarna, bl.a. medlemstidning, farniljeveckor ochgenom
anhörigverksamhet. Föreningen arbetar för öka kunskapenäven att om
sjukdomen och bedriver därför utbildning för vårdpersonal och anhöri-

bevakar aktuell forskning deltar i Föreningen deltar isamt mässor.ga,
internationellt samarbete.

Svenska Paniksyndromsällskapet, PS:

bildadesPS 1991 och har 12 lokal- och länsavdelningar. Organisatio-
har cirka 1100 medlemmar, huvudsakligen drabbatsnen personer som

panikångest, paniksyndrom och social fobi. Ett antal medlemmarav
lider dock också generaliserad ångest eller tvångsmässigt beteende.av
Av organisationens 14 styrelseledamöter samtliga drabbadeär någonav
form ångeststöming. Organisationen inte medlem iär HSO på riks-av
nivå, har ansökt medlemsskap. Organisationens syftemen ärom att
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ång-informeratill medlemmarnakamratstöderbjuda samt att om
verksamhetenkamratstödjandesamhället. Denutåteststömingar mot

öppethusverksam-Stödgrupper,till medlemmarna,informationinnebär
med organi-arbetetidning ochorganisationensutgivandehet samt av

ditkontaktpersonerOrganisationen har 40hemsida. ävensationens an-
verksam-utåtriktadestöd.och få Denringadrabbade kanhöriga och

tilloch broschyrerutbildningarinformationskampanjer,innebärheten
medlemmar-samhälletinstanser iövriga mötervårdpersonal samt som

na.

föreningen, RP:Svenska PigmentosaRetinitis

Sverigecirka medlemmar. Ioch har 7001988bildadesFöreningen
retinitis pigmentosa,drabbade000omkring 3 ärfinns avpersoner som

påmedlem i HSOinteFöreningenögonsjukdom.ärftlig ärvilket är en
ioftaLokala aktiviteter,lokalföreningar.ingaharFöreningenriksnivå.

samarbetedock istudiecirklar, anordnasveckoslutsträffar ellerform av
läns-RiksförbundsSynskadadesfolkhögskolor ochsyncentraler,med

all-medlemmar,sjukdomen tillinformerarFöreningenförbund. om
skall be-detförFöreningen arbetarmyndigheter. ävenmänhet och att

ökaföreningenSyftet medsjukdomen.kring ärforskning attdrivas mer
forskningen.ochförbättra vårdensjukdomenkringkunskapen samt

informationsskrifterochhemsida på internetharFöreningen utgeren
tidning fem gångerFöreningenpigrnentosa. ävenretinitis ut engerom

be-Tidningendiskett ochkassett,punktskrift,storstil, e-post.år påper
förening-med vilkariksförbund,Synskadadesmedtillsammanskostas

samarbetar.en

Dysmeliförening:Svensk

fa-och har 435föräldraföreningbildades 1977Föreningen nusom en
ledamöter harsjunuvarande styrelsensdenmedlemmar. Avmiljer som

avsaknadinnebärmedfödd skadaDysmelidysmeli.två är avsomen
indelad i sjuverksamhetFöreningensdel därav. ärellerben geo-arm,

Lokalakontaktfamiljer.totaltdet finns 45 mö-i vilkaregionergrafiska
riksnivâ,påmedlem i HSOinteFöreningenhålls i regionema. ärten

infor-medFöreningen arbetarsmågruppsparaply.i HSOsdeltarmen
ochmyndighetermedlemmarna,till allmänheten,dysmelimation om

omfattande läger-föreningens arbeteiviktigt inslag ärvården. Ett en
med lägrenSyftetanordnades fem läger. ärunder 1998ochverksamhet

förbättraöka ochmedlemmarnamellangemenskapenöka samt attatt
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samarbetet med inbjudna specialister från vården. Föreningen utger en
tidning två gånger år. I maj 1999 skall föreningen anordna Nordiskper
Dysmeliförbunds konferens i Sverige.

Svensk Touretteförening:

År 1992 bildades Svensk Touretteförening. Tourettes syndrom är en
neuropsykiatrisk diagnos kriterier utgår från så kallade tics; ljud,vars
ryckningar eller rörelser inte kan behärskas. Föreningen harsom om-
kring 400 medlemmar. Föreningen har fåtal lokalföreningar.ett Därut-

finns cirka kontaktpersoneröver 20 med för det lokala arbetet.ansvar
Om behov finns bildas lokalaäven nätverk kontaktpersonema.runt
Föreningen inte medlem i HSOär på riksnivå. Syftet med föreningen är

sprida information till enskilda,att sjukvården, skolor, daghem och in-
stitutioner Tourettes syndrom. Föreningen skall arbetaävenom som
kontaktorgan och stöd för med Tourettes syndrom och deraspersoner
anhöriga. Informationsspridningen sker på olika bl.a. bro-sätt, genom
schyrer, böcker, översättning vetenskapliga artiklar, film och hemsi-av
da. En viktig del arbetet består samarbete med lokala barn- ochav av
ungdomspsykiatriska mottagningar. Förbundet tidning.även utger en

Sverigefinska Synskadeförbundet, SFSF:

SFSF bildades 1993 och har 550 medlemmar. I Sverige finns cirka
8 000-9 000 finsktalande synskadade. Förbundet har 20 lokalavdel-
ningar och länsavdelningar.2 Kansliet har anställd med lö-en person
nebidrag. Av de 11 styrelseledamötema alla synskadade.är SFSF är
inte medlem i HSO på riksnivå. Föreningen arbetar med informa-
tionsverksamhet, bl.a. i form taltidning, kurser och föredrag. Före-av
ningen arbetar med medlemsnäraäven aktiviteter träffar och akti-som
viteter.

Sveriges ibromyalF giförbund, SFF:

Förbundet bildades i april 1998 och har omkring 1 900 medlemmar.
Förbundet har lokalföreningar.19 Av förbundsstyrelsens nio ledamöter
har samtliga fibromyalgi. Förbundet har anställd på halv-en person en
tids API-plats. Förbundet inte medlem iär HSO på riksnivå. Förbundet
stöder föreningarna i deras medlemsnära verksamhet att t.ex. tagenom
fram underlag för studiecirklar och informationsmaterial. Förbundet
samlar information från olika instanser i samhället, sammanställer och
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ochbeslutsfattarepåverkar berördaFörbundetföreningarna.informerar
principiellaoch driverremisserpåsamhället,imyndigheter svarar

ärenden.

THF:riksFörening,alHandikappadesT

lokalföreningarnågrahar inteFöreningen1989.bildadesFöreningen
harFöreningenkontaktpersoner.med 15nätverkbildathar iställetutan

talhandikappade,cirka 8 000idagfinnsSverigemedlemmar. I250 var-
samtligastyrelseföreningenshandikapp. I ärandraharflertalet ävenav

Förening-riksnivå.påmed i HSOinteFöreningentalhandikappade. är
talhandikappadesförbättra dearbete förintressepolitisktbedriver atten

politikerochmyndigheterpåverkaförsöker attFöreningensituation.
skerSamarbetei samhället.talhandikappadeförtillgänglighetenöka

projekt-erhållitårhar underFöreningentolkstöd.och tretaltjänstmed
bemannatid kunnatunder dennaocharvsfondenAllmärmastöd från

anställd.medsitt kansliet en

Överviktigas riksförbund:

harFörbundetlokalförening.och harbildades 1992Riksförbundet en
styrel-vårdpersonal. Avcirka 100 ärmedlemmar,omkring 400 varav
i HSOmedleminteFörbundetöverviktiga.12 ärledamöter är15sens

övervik-förlivsvillkorenförbättraförverkarFörbundetriksnivå.på att
Infoma-överviktiga.attitydemaförändraför gentemottiga och att

opini-skapamedarbetetviktig ochmycket atttionsverksamheten även
före-arvsfonden harAllmännamedel frånViafetma.mediavia omon

fetma.och universitetskolorpåförelästningen om

Sammanfattande kommentar4.3.4

organisationerdesärskiltfaktauppgifter kan poängterasFöljande om
harUppgifternaverksamhet.allmännatill sinstatsbidragsöktsom

utredningensfrånochredovisatsmaterialdethämtas en-ovansomur
kätf

ansöktantalethar organisationerårenUnder de omsenaste som0
ansökte 651997verksamhet ökat. Förallmännatillstatsbidrag sin

4 Bilaga 2.
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bidrag.organisationer För 1998 ansökte 65 ochorganisationerom
för 1999 ansökte 70.
Sammanlagt har olika72 ansökt statsbidragorganisationer för0 om

och/eller1998 1999. Dessa består enskilda71 organisationerav
Handikappförbundens Samarbetsorgan, HSO.samt

enskildaDe 71 dagensorganisationerna, svenska handikapprörelse,0
cirka 500 000 medlemmar. Påpekas kan dockrepresenterar att

dubbla medlemskap flera föreningari relativt vanligt förekom-är
mande-5

statsbidragsberättigadeDe 44 för bestårorganisationerna 19990 av
enskilda43 förbund HSO.samt

De enskilda43 statsbidragsberättigade organisationerna0 represen-
terade cirka 484 000 de totalt cirka 5 00 000 medlemmarna allaiav
sökande statsbidragsberättigadeorganisationer. De organisatio-

har 11i 254 medlemmargenomsnitt och de icke-nerna
statsbidragsberättigade 660 medlemmar.igenomsnitt
Av 43 enskilda statsbidragsberättigade 33organisationernao är
medlemmar HSO därmed indirekti drygtrepresenterarsom
400 000 medlemmar.
Tillsammans har de enskilda71 sökande omkringorganisationerna0
2430 lokala föreningar och 720 regonala föreningar. Organisatio-

har genomsnittlig medlemsavgift på cirka kronor110nerna en per
ar.
De 43 enskilda bidragsberättigade förbunden har genomsnittligt0 ett
bidrag kronor259 medlem. sHSO 33 medlemsförbund harom per

genomsnittligt bidrag kronor227ett medlem och de övrigaom per
bidragsberättigade10 harorganisationerna genomsnittligt bi-ett

drag kronor429 medlem.om per

Utredningen det svårt samladär bild de olikaatt attanser ge en av or-
uppbyggnadganisationernas och verksamhet då dessa på markantett

sig i frågaskiljer ålder, antalet medlemmar,sätt antalet anställdaom
och inriktring. flertaletDe de 71 organisationerna dockstora ärav
uppbyggda eller efter bygga organisationensträvar enligt tradi-att upp

treplansmodelltionell med riksförbund, länsföreningar och lokalföre-
ningar. vissa fall detta dock inte möjligt dåI målgruppenär för liten.är

enskilda bidragsberättigadedeAv 43 organisationerna har beman-42
kanslier för sinnade verksamhet. Antalet anställda på kansliema varie-

från anställdingen alls till omkring SO-tal. Möjligheten till fman-ettrar

5Enligt uppgift från Statistiska Centralbyrån, SCB, uppgick antalet medlem-
i handikapp- eller patienttörening 1992/93 till 280 000. Se SCB, Politiskamar

och aktiviteter 1978.1994-s.resurser
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demindre förnaturligtvispersonalanställdkansli ochsiering är or-av
utanför bidragssystemet.stårganisationer som

enligthandikapporganisationförverksamheten är,typiskaDen en
Intressepolitisk verk-följande.beskrivningar,organisationernas egna

tillbeslutsfattaremyndigheter ochpåverkaförsamhet att gynnsamma
samhällsområden,flertalinommedlemmarnabeslut för ett gemen-

medlemmar-information tillochserviceaktiviteter,skapsbefrämjande
främjafunktionshindret. Attinformationspridandesamt omavna
arbeteinternationelltbedrivafunktionshindretkringforskning samt att

varierarintressepolitiska arbetetTyngdpunkten detvanligt.ocksåär av
förbundenmycket. Någradetta olikaförbund betonardock och olika av

vården.oftafåtal områden,inomintressepolitiska arbetesittinriktar ett
iintressepolitiskt arbeteviktenförbund betonar gentemotAndra av

fallskillnad kan i vissasamhällsområden. Dennaallastort sett vara en
förbundet.tillgängliga förfinnsdeföljdnaturlig somresurserav

undersamhällsutvecklingenframgårmaterialetAv även att senare
och krav.uppgifterinförhandikapporganisationemahar ställtår nya

förstärkt sitt bevak-följd häravharriksorganisationerFlera som en
organisatio-Vissaden lokala nivån.påverkansarbete påochnings- av

landets kom-ekonomiska situationen idenhar även uppgett attnerna
vissde tvingatsinnebäralandsting kommit övertaoch attattmuner

samhällsverksamhet.

handikapprörelseninomSamarbete4.4

de olikamellanomfattande samarbetefinnshandikapprörelsenInom ett
organi-olikaområden och ipå olikaSamarbete skerorganisationerna.

regionallokal,sker i Sverige påSamarbetetkonstellationer.satoriska
nedaninternationellt. Beskrivningenocksåskerdetoch riksnivå, men

ihandikapprörelsensamarbetet inomförformernaviktigastedetar upp
finns.samarbete Enolika formerallaintesäkertSverige somavmen

handikapprörelseninomallt samarbetebeskrivningheltäckande av
eftersommycket kort tidunderaktuellendastskulle dock sam-envara

behovsamhället förändras. Nyataktförändras iarbetet samma som
samarbete.formerskapar avnya

och1800-taletbildades slutethandikappförbunden iförstaDe re-av
samarbete såorganiseratupplevde de behovet stort attdan 1942 ettav

hetteOrganisationenbildades.samarbetsorganisationenden första
antyderArbetsföra ochPartielltförsamarbetskommittén namnetsom

för-arbetsmarknadsfrågoma. Fyrabevakauppgiftprimäradess attvar
FöreningBlindasi kommittén;medlemmar Debörjanfrånbund var

RiksförbundLungsjukasRiksförbund, SRF, DeSynskadadesidag
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idag Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, Riksorganisationen De Van-
föras Väl idag HandikappadesDe Riksförbund, DHR och Svenska
Föreningen för Dövas Väl idag Hörselskadades Riksförbund. Vid
denna tid fanns ytterligare handikappförbund, nämligenett Svenska
Dövstumförbundet idag Sveriges Dövas Riksförbund, SDR. Detta
förbund valde dock ställa sig utanför samarbetsorganet.att

bytte1949 samarbetsorganet till Rikskommittéen för partielltnamn
arbetsföra och Sveriges Dövas Riksförbund hade då blivit medlem.
1962 bytte samarbetsorganet igen, till Handikapporganisationer-namn

Centralkommitté, HCK. De Blindas Förening och Sveriges Dövasnas
Riksförbund trädde organisationen, vilket gjorde antaletut medlems-ur
förbund till sju stycken.

1965 gick Sveriges RiksförbundDövas och BlindasDe Förening in
i igen.HCK Under 1960- och 1970-talet ökade antalet medlemsorgani-
sationer kraftigt. Samarbetsorganet försvagades dock 1971 DHRnär
utträdde organisationen och några år följde SRF ochävenur senare

efterfSDR
1993 ändrades till det organisationen harnamnet idag Handi-namn

kappförbundens samarbetsorgan, HSO. Organisationen har idag 33
medlemsförbund tillsammans har drygt 400 000 medlemmar.som
Samtliga medlemsförbund har statsbidrag.

deAv enskilda43 organisationer erhåller statsbidrag för 1999som
följande 33 medlemmar iär HSO:

Afasiförbundet i Sverige
Astma- och Allergiförbundet
Bröstcancerföreningarnas riksorganisation, BRO
Förbundet blödarsjuka i Sverige, FBIS
Förbundet Funktionshindrade Med Läs- och skrivsvårigheter, FMLS
Föreningen för E1- och Bildskärmsskadade, FEB
Föreningen Sveriges Dövblinda, FSDB
Hjämkraft Riksföreningen för rehabilitering skallskadadeav-
Hjärtebamsföreningen
Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund
Hörselskadades Riksförbund, HRF
ILCO Svenskt förbund för stomioperarade
Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR
Reumatikerförbundet
Riksförbundet Cystisk Fibros, RfCF
Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn, DHB
Riksförbundet för HIV-positiva, RFHP

6 Persson, M.m.fl., HCK-50 år. s.3ff.
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Tarmsjuka, RMTochförRiksförbundet Mag-
RNjNjursjuka,förRiksförbundet

och Ungdomar, RBURörelsehindrade BarnförRiksförbundet
Mental hälsa, RSMHochSocial-förRiksförbundet
Polioskadade, RTPTrañk- ochförRiksförbundet

och FUBUngdomar Vuxna,Utvecklingsstörda Barn,förRiksförbundet
Autism, RFARiksföreningen

KärlsjukdomarHjämansRiksförbundetSTROKE mot-
Celiakiförbundet, SCFSvenska
Diabetesförbundet, SDSvenska
Epilepsiförbundet, SEFSvenska
Laryngförbundet, SLFSvenska
Parkinsonförbundet, SPASvenska
Psoriasisförbundet, PSOSvenska

Riksförbund, SSRStamningsfcireningarsSveriges
Tandvårdsskadeförbundet, TF

utanför HSO:såledesstårorganisationerbidragsberättigadeFöljande

i SverigeAlzheimerföreningen
Riksförbund, DHRHandikappadesDe

FfdNNeurosedynskadade,deförFöreningen
Dyslektiska barnförFöräldraföreningen

Schizofreni, Riks-IFSIntresseförbundet för
Blodsjuka, RFBförRiksförbundet

Demensförbundeträttigheter,dementasförRiksförbundet
Migränförbundet, SMIFSvenska

Riksförbund, SDRSveriges Dövas
Riksförbund, SRFSynskadades

beslutan-högstaföljande Detuppbyggt påorganisatoriskt sätt.HSO är
Påverksamheten.styrelse ledaårsmötetde attutserärorganet som

förriktlinjernamedlemsorganisationemadrarårsmötet samar-upp
utskott,ordförandemöten,styrelsen,arbete. Genombetsorganets ar-

samarbetsor-sittorganisationernapåverkarnätverkbetsgrupper, mm
länsamtligairiksnivå, såpåförutom ävenfinns, gottHSO somgan.

organisationenled iVarje är-landets kommuner.majoritetenioch av
organisato-friståendehelt1996vid årsmötetstadgeändringefter en -

medinklusive 6sitt kansli,anställda påhar 21HSOriskt personersett.
medlemsavgiften.Årsmötet Förstorleken påbeslutarlönebidrag. om

1.80och förbundårkronoravgiften 18 000 samtnärvarande är perper
medlem.

för medlem-ställsstadgariHSOsenligt § 12kravDe momsom
organisationernaställs påkravdeltilli HSOskap är stor somsamma
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för de skall erhålla statsbidrag. Enligt stadgarna skall handikappför-att
bundet rikstäckande, demokratiskt uppbyggt och bygga på enskil-vara
da medlemskap med fritt tillträde för alla uppfyllerpersoners som
medlemsförbundets medlemsvillkor. medlemskapFör krävs även att
förbundet skall bestå medlemmar med funktionshinder eller i till-av
lämpliga fall närstående skall ha det avgörande inflytandet isom orga-
nisationen förbundet representativt för den handikappgruppärsamt att
det företräder.

Enligt i stadgarna1 § 4 har HSO flertal uppgifter såväl påettmom
riksnivå lokal nivå.på På riksnivå skall HSO verka för med-attsom
lemsförbundens intressen i och övergripande frågor tasgemensamma
tillvara i samhället, underlätta och stödja medlemsförbundens arbete

utrednings-, kontakt-, utbildnings-, och informationsverksarnhetgenom
medlemsförbundensstödja administrativa och ekonomiskasamt ut-

veckling. regional och lokalPå nivå skall HSO arbeta för det i varjeatt
län och kommun finns samarbetsorgan eller andra samarbetsformerett
mellan handikappförbunden initiativ till och utbildning,samt ta genom
information och administrativt stöd främja samverkan mellan handi-
kapporganisationerna på regional och lokal nivå. Slutligen skall HSO

enligt sina stadgar, stimulera den handikappolitiskaäven, debatten in-
handikapprörelsen mellan de lokala, regionala och centrala nivåer-om

na.
viktig paragraf iEn HSOs stadgar 4 § den1 s.k. hjärtefrå-är mom,

Enligtgeparagrafen. denna paragraf får årsmötet fatta beslut i för med-
Årsmötetlemsförbunden frågor. får dock inte uttala sig igemensamma

frågor enskilt förbund förbundet sig det,rör s.k.ett motsättersom om
hjärtefrågor. paragrafDenna tillkom för tydligt markera medlems-att
förbundens suveränitet i frågor speciella eller typiska för de oli-ärsom

förbundenka
har tidigare underHSO lång tid erhållit statsbidrag. Som be-ett eget

skrivs i avsnitt beslutades dock5.2.2. 1994, i samband med införandet
Statens handikappråds SHR femåriga fördelningsmodell, detattav

direkta bidraget till HSO skulle awecklas. dåvarandeHSOs bidrag,
skulle enligt506 000 kr, beslutet7 avvecklas under fyraårsperioden

med 1995/96.början Medlen frigjordes skulle de första åren delassom
till medlemsförbunden i HSO och de två sista åren till allabidragsbe-ut

rättigade organisationer. samband medI tillkomsten denna utredningav
korn dock, tidigare den femåriga modellen frysasnänmts, påattsom

Även bidraget1997 års nivå. till frystesHSO därmed på 1997 års nivå.
förDetta innebär HSO närvarande har hälften det tidigare bidra-att av

7 Stadgar för Handikappförbundens samarbetsorgan. Fastställda årsmötetav
1997-05-22.

3 19-1485statsbidragtill. . .,
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kronor i direkt bidrag. Medlemsorganisationema idvs 0003 753get,
direkt betala samarbets-beslutat till HSO tillbaka deHSO har dock att

till organisationerna organisa-medel delats 129 414 kronorut persom
tion.

samarbete haft och har mycket vikt in-fonnHSO är storav somen
dock långt ifrån enda samarbetethandikapprörelsen. HSO detärom

handikapporganisationema. finnsmellan blandDet storat.ex. tre orga-
utanför Handikappades Riksförbund,nisationer står HSO; De Syn-som

och Riksförbund samarbete iskadades Riksförbund Sveriges Dövas ett
RDS,Samarbetet kallas Rörelsehindrade, ochnätverksfonn. Döva

innebär regelbundna överläggningar mellan för-Synskadade och det
vid behov olika intresse-ordförande. RDS ibundens gemensamtagerar

politiska frågor. Tillsammans driver RDS Handikappor-HANDU,t.ex.
Utredningsinstitut. organisationerna bakomganisationemas De RDStre

medlemmar deomkring 56 000 totalt cirka 484 000representerar av
enskilda statsbidragsberättigademedlemmarna i de handikapporga-43

nisationema för 1999.
samarbete mellan och de förbunden ifinns HSODet även ett tre

samarbetet Handikappförbundens Ekono-Exempel på HEFF,RDS. är
Försäkringsförening. tillfälligt ocksåmiska Mer samarbete förekommer

utarbeta plattform inför valrörelser och attt.ex. att gemensam ge-som
uppvakta politiker.mensamt

direktformer för samarbete HSO-medverkanAndra ärutan t.ex.
förSvenska Centralkommittén Rehabilitering och SHIA,SVCR,

Handikapporganisationers Biståndsförening.Svenska Internationella
förening med 15-tal svenska handikapporganisa-ideellSHIA är etten

tioner medlemmar. SI-HAs finansiär med-SIDA är största mensom
projektmedlemsförbunden bidrar dessutom egeninsats i varje Etten

mellan flertal organisationer, såväl riks-samarbete påettannat som
Handik@pp.se; föreninglänsnivå, föreningen förär en gemensamma

-frågor.IT
inleddes projekt med syfte organisera småHSOs regi 1995I ett att

Projektetkända handikappgrupper. finansieradesoch mindre genom
Socialstyrelsen ochprojektmedel från avslutades 1999.sommaren

och mindre kända handikappgmpper skulleProjektets mål småattvar
handikappförbund skapahitta hemvist i något större ävensamt att etten

alternativ för de handikappgrupper väljer inteorganisatoriskt attsom
handikappförbund. alternativ gick underingå i något Detta senare pro-

smågruppsparaplyet. novemberjekttiden under Den 19987namnet
förbund; Riksförbundet för och mindrebildades småpermanentett

paraplyorganisation föreningarkända handikappgrupper, förärsom en

8 verksamhetsberättelse 1997.SHIAs
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sällsynta diagnoser och funktionshinder.organiserar dem harsomsom
från Allmänna Arvsfonden förorganisationen har erhållitsMedel för en

med juniperiod från och 1999.1,5 årav
definitionen och mindre kända han-svenska begreppet småDen av

Ovanliga sjukdomar och skador leder tilldikappgrupper är som om-:
finns högstfunktionshinder och hos 100fattande som personer per en

invånare.° Smågruppsprojektet har under projekttiden kommit imiljon
sådana diagnoser/smågruppsföreningar.med 60-talkontakt ett

kända handi-i Riksförbundet för små och mindreEnligt § 31 mom
stadgar förbundets syfte samarbetsorgankappgruppers är att ettvara

kända handikappgrupper och bevaka och tillvarataoch mindreför små
Enligt i stadgarnaintressen i samhället. §deras 1 4gemensamma mom

uppgifter öka kunskaperna i samhället små ochförbundetsär att om
främja intressepolitiskamindre kända handikappgrupper, gemensamma

medlemsföreningarna i utbildnings- informa-stödja ochmål samt att
Förbundet har enligt sina stadgar till uppgifttionsverksamhet. även att

administrativa och ekonomiska utveck-stödja medlemsföreningamas
delaktighetför full och jämlikhet på samhällets alla områ-ling, arbeta

in-företräda medlemsföreningama inför myndigheter,den, vid behov
medlemsföreningamas arbetestitutioner och organisationer, stödja

utveckling och forskning för respektive diagnosgruppkring attsamt
eller enskilda där endast fåtalsärskilt stödja de ettgrupper personer

i landet.med diagnos finnssamma
Riksförbundet för och mindre kända handikapp-Medlemskap i små

erhållas demokratiskt uppbyggd, rikstäckande föreningkan avgrupper
riksförbundetsi överensstämmelse med syfte.ändamål står Förvars

kan uppfylla dessa finns undantag.diagnosgrupper inte krav docksom
s.k. fri grupp jämställs medlemsfö-kan istället skapaDe somen som

i riksförbundet rikstäckanderening och åtnjuter statussamma somsom
medlemsförening.

mellan handikapporganisationema rikt riksnivåsamarbetet påAtt är
ovanstående redogörelse. Dock finns på läns- och lokalnivåvisar även

inom handikapprörelsen. tidigaresamarbeteolika former Somav
nivå samtli-finns på regional och lokal i såHSOnämnts gottt.ex. som

Ävenlandets kommuner. formerlän och i majoriteten andraav avga
Med stöd medel från Allmänna arvsfondenförekommer.samarbete av

län s.k. Kronobergsmodellen arbetats framhar i Kronobergs dent.ex.
projekt startade länsnivå harflerårigt 1994. HSO påett somgenom

projekttidens slut upphört sin till förmånefter med verksamhetnumera
Handikapprörelsensför det samordningsorganet Idé- och Kun-nya

skapscenter, samordningsorganet, bildades höstenIKC. Det nya som

9 1992/93:159 5.135.Prop.
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renodlad serviceorganisation inte1998, samordnings- ochär somen
skall intressepolitiskt arbete istället bedrivasbedriva arbete. skallDetta
i föreningarna fristående Nätverken skallde enskilda i nätverk.samt
arbeta föreningarnas fråga eller problem undermedöver gränser etten

begränsad tid. Nätverken kan få administrativ hjälp från IKC.en
IKC.handikapporganisationer medlemmarSamtliga i länet iär

inomSlutligen bedriver handikapprörelsen inte enbart samarbete
världsomfattan-nordiskt, europeiskt ochSveriges gränser ävenutan ett

de samarbete pågår. exempel på sådant samarbete Euro-Ett EDF,ärett
Disability för närvarande 66Forum. EDF är sammansatt euro-pean av

organisationer inom handikappområdet och depeiska icke-statliga na-
Europeiskationella samarbetsorganen från varje medlemsstat inom

Unionen. Nationella samarbetsorgan i EES-medlemsstatema och ar-
betsmarknadens har obervatörsstatus. handikappinter-HSO ochparter

deltar i samarbetet EDF."nationalemas inom Ytterligareeuropaorgan
exempel på internationellt samarbete HSO deltar iär ävenatt ett nor-

Handikapporganisationemasdiskt Råd ochsamarbete, HNR Nordiska
i styrelsen.där har två ledamöter

1°Hultgren, Nätverkssamarbete och samverkan, s.1ff, Hultgren,P., P., Demo-
kratiaspekter på nätverk, lfl och Hedquist, G., Förnyad samverkan handi-is.

s.1f.kapprörelsen,
http://www.edf.unica1l.be.
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tillSamhällets stöd5

handikapprörelsen

Sammanfattning1

handikapporganisa-stödjerkommunernalandstingenSåväl staten, som
allmännabidrag till organisationemasbidrag. Statenmedtionerna utger

huvudsak-och projekt.särskilda verksamheter Avtillverksamhet samt
sedan 1960-statsbidragdeutredningenforligt intresse är statensom
verksamhet.alhnärmahandikapporganisationemastilltalet lämnat

dettanärvarande till kronor. Hurför 129 248 000uppgåranslagDetta
i förordning 1994:951reglerasanslag skall hanteras stats-ytterst om

medhandikapporganisationer. definieras vadDärbidrag till som avses
handikap-statsbidragsberättigadrespektivehandikapporganisationen
skall ske.bidragenadministrationen kringhurporganisation samt

femårig för-organisationerna enligtmellanfördelasStatsbidragen en
delmindrehandikapprâd,utarbetad SHR. EnStatensdelningsmodell av

hand-Socialstyrelsentill samarbetsorganet, HSO.fördelasanslagetav
till fördel-förslagansökningar och utarbetatorganisationemaslägger

beslut iregeringen fattarsedan ären-statsbidragen. Detning är somav
uppföljningochmed styrningorganisationsbidragAnslagetdet. är ett

omfattning.i mindresida endastfrån statens
allmännahandikapporganisationemastillstatsbidragenFörutom

bidrag tillandra statligahandikapprörelsenerhåller ettverksamhet
bidragkronor. dessa220 000 000 Av ärsammanlagt värde närmareav
bidragenarvsfondenfrån Allmärmalämnasde projektbidrag samtsom

funk-för medviss verksamhetBidrag tillunder anslag B4 personer
detionshinder, största.

och regi-handikapporganisationer på läns-tillbidragLandstingens
till handi-till statsbidragrelateradeutsträckningionnivå statensär stor
landsting-delverksamhet. Ialhnärmakapporganisationemas storen av

riksorganisa-statsbidragsberättigadmedföreningardet endastär enen
sammanlagtlandstingenlandstingsbidrag. 1998erhållertion gavsom

handikapporganisationernabidrag tillkronor i00080 000närmare
bi-Vad gäller kommunernaslandsting.kronor000cirka 3 770 per
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dragsgivning till handikapporganisationema framgår utredningensav
underlag kommunerna, i till landstingen, har mycket olikaatt motsats
regler för sin bidragsgivning till handikapporganisationema. Många
kommuner har inte särskilda bidragsregler för handikapporganisatio-

har regler för bidragsgivning till hela föreningslivet iutannema samma
kommunen. Utredningen har inte gjort någon beräkning kommuner-av

sammanlagda till handikapporganisationema.stödnas

5.2 stödStatens

Allmänt5.2.1 statliga bidrag till föreningslivetom

Omkring 60 statsbudgetens totala utgifter används tillprocent stats-av
bidrag i olika fonner. Något mindre hälften transfereringar tillän utgör
hushållen. Omkring 30 statsbidrag till kommuner ochutgörprocent
landsting, medan bidragen till privata företag uppgår till cirka 13 pro-

de totala bidragen. Internationella transfereringar uppgår tillcent av
cirka 5 Statliga bolag för cirka 2 bidragen.procent. procentsvarar av
Olika organisationer och ideella föreningar för omkring 3svarar pro-
cent.

Statens motiv för statsbidrag varierar. vanligaste moti-Detatt utge
för statliga bidrag önskan fördelningspolitiskauppnåvet är statens att

målsättningar. Lite hälñen de totalaän statliga bidragen har be-mer av
räknats fördelningspolitisktutgå i syfte. Ett motiv förannat att utge
bidrag för fallmotverka s.k. marknadsmisslyckanden, vilkaär tillatt av
exempel kan uppkomma vid monopolism. Vidare kan statsbidrag an-
vändas i stabiliseringspolitiskt syfte, för motverka arbetslöshett.ex. att
under lågkonjunktur. Slutligen finns olika motiv, därrestposten en av

för bidrag baseras på dessa eller tjänster andraargumenten att varor av
orsaker särskilt angelägna och där verksamheten har ka-närmastanses
raktären nationell angelägenhet. Många bidrag naturligtvisärav en av-
sedda tjäna flera dessa syften.att av

Statsbidrag till föreningar och organisationer har utbetalats under
lång tid. Det övergripande motivet för dessa statsbidrag är att staten
önskar stödja verksamheter bedöms angelägna för samhället.som som
Organisationer driver för samhället och för organisationens med-som
lemmar önskvärd verksamhet skall bidraget förutsättning attgenom ges
existera, utvecklas och leva vidare. Därutöver tillkommer i vissa fall

andra syften med bidragsgivningen.även Staten kan bidragt.ex. genom

z Ds 1992:46 s.7.
3 Ds 1992:46 s.7f och s.16ff.
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förfull tillgänglighet i samhälletutvecklingpåverkaönska moten
bedömningen han-sådana fall kanfunktionshindrade. I göra attstaten

arbetet.viktig roll i dethardikapporganisationema en
statliga budgetprocessen genomgått flerahar dentidUnder senare
riksdagen beslutat rambudgetmo-bl.a. harförändringar,större om en
offentliga utgifterna förutgiftstak för de och 27dell med ut-ett ramar

med förändringarna budgetprocessen harsambandgiftsområden. I av
finansieradpåpekat vikten all statligttillfällenvid flerariksdagen attav

kompletteringspropositionregeringens vårenresultatstyrs. Iverksamhet
förändringarna i budgetprocessen1994 regeringenuttalade ävenatt

styrning sakpolitikenförstärka riksdagensavsedda samt attatt avvar
ställ-omfatta totala verksamhet. Dettaskallresultatstyrningen statens
före-således de statliga bidragen tillinnefattadeningstagande även

ningslivet.

till handikapporganisationemasStatsbidragen5.2.2

Verksamhetallmänna

Inledning

bidrag till handikapporganisationer-1960-talet lämnathar sedanStaten
1992/93Anslaget uppgår sedan budgetåretverksamhet.allmännanas
mednuvarande organisationsstödet,kronor.till 248 000 Det129 ett

börjanunder Socialdepartementet, infördes ianslaggemensamt av
1970-talet.

handikapporganisationemas allmänna verk-tillstatsbidragenHur
regleras i förordning 1994:951skall hanterassamhet ytterst stats-om

förordningen beskrivs vadhandikapporganisationer. Itillbidrag som
handikapporganisation och vad handi-krävsmed som av enavses en

skall berättigad till bidrag, hur organi-kapporganisation för denatt vara
Socialsty-hur ansökningarna skall hanterassöker bidrag,sationerna av

uppföljningen utbetalade bidrag skall ske. Däremotrelsen och hur av
bidragsberät-fördelningen medlen mellan de olikahurbeskrivs inte av

skall ske.tigade organisationerna
de nuvarande formerna för ansökan ochbeskrivsavsnittet nedanI

definitionen handikapporganisationnuvarandebeslut, den re-av en
statsbidragsberättigad handikapporganisation, modellen förspektive

mellan organisationerna, statsbidragen tillbidragenfördelning sam-av
uppföljningför och utvärdering.formernaarbetet, samt

1996/97:l20 s.3.Reg.skr
5 1993/94:150 s.105.Prop.
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för ansökan, beredning och beslutFormer

Under till och med hadeperioden 1971 1994 Statens handikapprâd
för beredningen ansökningarnaSHR statsbidragansvaret samtav om

för förslag till fördelning statsbidragen lades fram till regeringenatt av
för beslut.

handikappråd bildadesStatens 1965 samarbets- och kon-ettsom
myndigheternataktorgan mellan och handikapprörelsen mellansamt

handikapporganisationema inbördes. SHR samlade in och förmedlade
uppfattningarhandikapprörelsens i olika frågor, anordnade mel-möten

lan företrädare för olika myndigheter och berörda organisationer, spred
information följde handikappfrâgomasoch ställning hos olika myndig-

forsknings- och utvecklingsarbete.heter, inom
Organisationemas ansökningar statsbidrag bereddes inom SHR.om

Styrelsen för fattade sedan beslut förslagSHR till fördelningom av
styrelse ingick bl.a.statsbidraget. SI-IRs frånI handi-representanter
vilketkapporganisationema, innebar handikapporganisationemaatt

fråganhade direkt inflytande i fördelningen statsbidragen.ett om av
förslag översändes till regeringen fattadeSHRs beslut i ärendet.som

Efter förslag från 1989 års handikapputredning avvecklades SHR
i samband med inrättandet Handikappombudsmannen.1994 Handi-av

föreslogkapputredningen Socialstyrelsen skulle föratt överta ansvaret
ansökningar förslagberedning och till beslut och i propositionenav om

Handikappombudsmarmen instämde regeringen i det förslaget. Sålun-
da det för närvarande Socialstyrelsen handlägger organisatio-är som

ansökningar och utarbetar förslag till fördelning statsbidra-nemas av
sedan regeringen fattar beslut iDet ärendet.ärgen. som

Definition handikapporganisation respektive statsbidragsberättigadav
handikapporganisation

statsbidragförordningen 1994:951 till handikapporganisationerI om
i med handikapporganisation1 § organisationattanges avses en som

består till följd varaktiga funktionshinder möterav personer som av
betydande svårigheter i sin dagliga livstöring eller anhöriga till sådana

och ändamål förbättra de funktionshindrades livs-är attvarspersoner
deras intressen.villkor och bevaka Vidare i förordningen attanges en

förhandikapporganisation skall, statsbidragsberättigad,att anses vara

6 bil s.56f ochSOU 1970:64, RRV., Statens handikappråd och styrelsen för
vårdartjänst, s.3ff och s.19f.
17SOU 1992:52 S.360f.
18 1993/942219Prop. 5.21
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med lo-organisationriksomfattandeha ettuppbyggd,demokratiskt en
obun-religiöstpartipolitiskt ochföreningslivkalt förankrat samt vara

påfrån kravetskäl får undantagsärskilda görasföreliggerdetden. Om
föreningsliv.förankratlokaltmedorganisationriksomfattande etten
statsbidragsbe-respektivehandikapporganisationDefinitionen enav

till han-statsbidragförordningenihandikapporganisationrättigad om
januarifastslog iriktlinjer SHRdebyggerdikapporganisationer som

omfattande och de-punkterpå någradock1990.. Riktlinjerna är mer
vidkomplementdärföroch har använtsförordningentaljerade än som

bestårriktlinjerSHRsansökningar.organisationernasbedömningen av
punkter:följande åttaav

människorsammanslutninghandikapporganisationMed avavses
betydande svårig-funktionshinderbestående möterföljdtill avsom

livsföring.dagligai sinheter
samhällsförändringarförskall verkahandikapporganisationEn2. som

medmänniskorlivsvillkor föriskillnadernaminskasyftar till att
situationbättrefunktionshinder och skapamänniskoroch utan en

organisatio-innebärföreträder. Detorganisationen attför den grupp
förhål-för bättrearbetedelen åttillverksamhet ägnasstörstanens

ekonomi,boende,arbete,samhällsområden,flertallanden på tett ex
vård.ochutbildning Irehabilitering,kultur, ettkommunikationer,

organisationnaturligt för ägnadet attkaninledningsskede envara
medicinskfåproblem-akutamedlemmarnas atttarbetet mest ex

intressepolitiskabredda detföröverlevavård för att ar-att senare-
inriktningenintressepolitiskasamhällsområden. Dentill flerbetet

verksamhetsberättel-stadgar ochbekräftas iskallverksamhetenoch

se.
organisationen.iinflytandeavgörandehaskaFunktionshindrade ett

ochstyrelsesammansättningåterspeglas ibörinflytandeDetta av
föräld-skallorganisationer för barnförsamlingar. Ibeslutandeandra

inflytandet. Dettaavgörandeha detanhörigaandraeller närararna
detfunktionshindretorganisationer, görandragällakan även om

angelägenheterhandha sinasjälvenskildeför denomöjligt att som
rättigheter.sinatillmedlem och ta vara

obunden.religiöstpartipolitiskt ochskallOrganisationen4. vara
tillträdemed frittmedlemskapenskiltpåskall byggaOrganisationen

medlemsdefinition.stadgansuppfyllerför alla som
uppbyggd.demokratisktskallOrganisationen vara. riksomfattande.skallOrganisationen vara.

g 493/89.Dnr
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Organisationens verksamhet ska grundas på lokalt förankratett
föreningsliv. Där så inte möjligt, förär antalet in-t.ex. att personer

alltför litet kan föreningsverksamhetenär grundasom gruppen
exempelvis län eller regioner.

Dagens bidragssystem för statsbidrag till handikapporganisationema
innebär således definition handikapporganisationatt respektiveen av
statsbidragsberättigad handikapporganisation visserligen finns i förord-
ningen SHRs riktlinjer används komplementatt vid be-ettmen som
redning statsbidragsansökningar. Utredningen försök be-gör ettav att
skriva hur förordningen, i kombination med SHRs riktlinjer, har tol-
kats vid beredningen ansökningar. Utredningen har dock valtav att
förlägga denna beskrivning till avsnitt 8.2. i anslutning till utredningens
förslag för definition handikapporganisation respektive statsbi-ny av
dragsberättigad handikapporganisation.

Fördelningen statsbidragen mellan handikapporganisationemaav

Under den tid hadeSHR för föreslå fördelningenansvaret att stats-av
bidraget mellan handikapporganisationema 1971-1994 ökade bidra-

kontinuerligt fram till 1992/93. Under dennaget period fanns inte några
fastslagna riktlinjer för hur bidraget skulle fördelas. Den kontinuerliga
ökningen anslaget fick dock regel till följd de organisationerav attsom

tidigare år erhållit bidrag erhöll visst procentuellt påslagett varjesom
år. Nya organisationers statsbidrag vanligen från bruttoökningentogs

anslaget. Det förekom således i princip inte bidragsberättigadeav att
organisationer tvingades minska sitt bidrag för bereda plats föratt nya
organisationer. Eftersom ökningen bidragen beräknades i procentav av
tidigare erhållna bidrag gynnades sådana, vanligtvis äldre, organisatio-

redan erhöll relativt höga bidrag.ner som
maj tillsattesI 1992 arbetsgrupp inom SHR med uppgift atten ar-

beta fram långsiktiga principer och fördelningsmodell för statsbidra-en
till handikapporganisationema. Arbetsgruppenget bestod av represen-

från handikapporganisationematanter tjänstemän på SHR. Ar-samt av
betsgruppen lade fram förslag på femårig fördelningsmodellett meden
början 1994/95. Modellen beslutades SHR 1994. När Socialstyrel-av

hanteringen statsbidragenövertog från SHR påbörjades1994sen av
introduceringen fördelningsmodell.SHRsav

2° Protokoll nr.2/94 och nr.3/94. Statens handikappråds styrelsesammanträde
1994-04-20 respektive 1994-05-20.
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medlemsbi-grundbidrag,delar,bestod femFördelningsmodellen av
föreningsbidrag.utvecklingsbidrag och Demerkostnadsbidrag,drag,

erhöll1993/94under budgetåreterhöll statsbidragorganisationer som
med1993/94 minskatderas bidragbaserades pågrundbidragett som

modellensåledes enligtskulleorganisationerår. Dessafem procent per
erhållit 1993/94.det bidrag de Pro-vissfåi grundbidrag procent aven

tillkontinuerligt från 1994/95, 90 %95 %minskaskullecentsatsen
till 1999.och %till 80 % 1998 751997,till %1995/96, 85

omfattadeserhöll organisationerdegrundbidragUtöver ett avsom
merkostnadsbidrag,medlemsbidrag,kalladefördelningsmodellen så

utgjordesMedlemsbidragetföreningsbidrag.ochutvecklingsbidrag av
medlem,1994/95 krbidrag 5medlem. Dettaviss pervarsumma peren

krmedlem, 1998 12krmedlem, 1997 101995/96 kr10 perperper
medlem.kroch 18medlem 1999 per

förbundenefter de kostnaderberäknatMerkostnadsbidraget somvar
bedömdes hatillgänglig; olika förbundverksamhetenförhade göraatt

funktionshindretsberoende påför anpassningkostnader art.olika höga
fördelningsmodellen in iintroduceringenviddelades treörbundenF av

Merkostnademasmerkostnadema.hade dedär störstaettgruppgrupper
följande:varje enligtför årstigaandel skulle

199919981995/96 19971994/95Grupp
l 150 000050 000750 000 l400 0000002001

000300250 000000 175 0001000002 50
000000 7537 500 6025 0000003 15

elleri 1skillnad mellanmycketdetSom stor attär gruppvaraensynes
förtidpunktenerhöll bidrag vidorganisationeroch De2 somgrupp

nedan. Någraindelades enligt schemamodellen 1994beslutet avom
infö-modellensbidragsberättigade vidi 3organisationerna grupp var

bidragsberättiga-tillkomnatillkommit Deharrande senastutan senare.
Hjärtebamsföre-Alzheimerföreningen i Sverige,organisationernade -

förFöräldraföreningenochMigränförbundet SMIFSvenskaningen,
merkostnadsbidrag.erhållit någothar intebarnDyslektiska -

Grupp l
Riksförbund, DHRHandikappadesDe

Dövblinda, FSDBSverigesFöreningen
Ungdomar ochUtvecklingsstörda Barn, Vuxna,Riksförbundet för

Riksförbund,Handikappades NHRNeurologiskt
riksförbund, HRFHörselskadades

Rörelsehindrade och Ungdomar, RBUBarnförRiksförbundet
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Astma- och Allergiförbundet
Reumatikerförbundet
Riksförbundet för Social och Mental hälsa, RSMH
Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade, RTP
Sveriges Riksförbund,Dövas SDR
Synskadades Riksförbund, SRF

Grupp 2
Afasiförbundet i Sverige
Förbundet blödarsjuka i Sverige, FBIS
Intresseförbundet för Schizofreni, Riks-IFS
ILCO, Svenskt förbund för stomiopererade
Riksförbundet Cystisk ibros, RfCFF
Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka, RMT
Riksförbundet för Njursjuka, RNj

Diabetesförbundet,Svenska SD

Grupp 3
Riksföreningen Autism, RFA
Bröstcancerföreningarnas riksorganisation, BRO
Riksförbundet för dementas rättigheter, Demensförbundet
Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn, DHB
Föreningen för de Neurosedynskadade, FfdN
Förbundet Funktionshindrade Med och skrivsvårigheter,Läs-
Hjämkraft- Riksförbundet för rehabilitering skallskadadeav
Laxyngförbundet
Svenska Psoriasisförbundet, PSO
Riksförbundet för Blodsjuka, RF B
Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund
Svenska Celiakiförbundet, SCF
Svenska Epilepsiförbundet, SEF
Sveriges Stamningsföreningars Riksförbund, SSR

RiksförbundetSTROKE- Hjämans Kärlsjukdomarmot
Tandvårdsskadeförbundet, TF
Svenska Parkinsonförbundet, SPA
Riksförbundet för HIV-positiva, RFI-IP
Föreningen för El- och Bildskärmsskadade, FEB

Föreningsbidraget utgick enligt fördelningsmodellen från och med
1997 med kr lokalförening.250 per

Utvecklingsbidraget delades till förbund inte hade det högstaut som
merkostnadsbidraget för dessa skulle få möjlighet bygga sinatt att uten
medlemsservice.
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handi-bidragsberättigadegodkändesorganisationerNya somsom
in-fördelningsmodellensefterdvs1993/94,efterkapporganisationer

organisa-bidragsåret. Dessaförstavisserhölltroducerande, summaen
bidragsåretförstafördelningsmodellen utanisåledes intedeltogtioner

dockpåbörjadesbidragsåretAndragrundbidrag.vissterhöll endast ett
organisationer.dessaförinslussning i ävensystemeten

och 19971995/961994/95,budgetårenunderföljdeSocialstyrelsen
fördel-tillförslagsinavidfördelningsmodellenfemårigaprincip deni

Införförslag.Socialstyrelsensenligtbeslutaderegeringenochning
följdeinteregeringenmedsambandi attdockavbröts1998 processen
bidra-beslutadeiställetfördelning atttillförslagSocialstyrelsens utan

tillsattesDärefter1997.underfördelas på sättskulle somsammagen
bidra-fördelningenhararbeteutredningensUnderutredning. avdenna

fördelningsmodellfemårigaSHRsför 1999. Avändratshellerinteget
sista åren.de tvåintesåledesgenomfördes

handikapprörelsensamarbetetill inomstödStatligt

samarbeteorganiseratpåbörjades 1942kapitel 4.4. ettibeskrivitsSom
PartielltförSamarbetskommitténformihandikapprörelseninom av

handikapp-församarbetsorgansamarbetskommittén ettArbetsföra. var
Antaletförbund.anslutnafyratidpunktenvid denhadeochförbunden
antaletnärvarandeoch för ärunder årenökatdockharmedlemsförbund

HandikappförbundensNuvarandemedlemsförbund 33. samar-namn,
1993.HSObetsorgan antogs

lämnatHSOtillstatsbidragtillbakatidlångsedanharStaten genom
dockföreslogapril 1994handikapprörelsen. Iinomsamarbetetstöd till

SocialstyrelsenSedanavvecklas.skulletill HSOstatsbidragenSHR att
Socialstyrelsenföreslogbidragenhanteringenövertagitår avsamma

skulletill HSOkronor,506 0007dåvarande bidraget,detregeringen att
Bidra-1995/96.budgetåretmedfyraårsperiod staxtunderavvecklas en
skullemedelfrigjordaochfjärdedel årmedminskasskulle perget en

organisationermellan delikafördelastvå årenförsta varde somunder
bidragsberättigadeallamellanlikadärefterochHSOi or-medlemmar

redu-till HSObidragetkombeslut attregeringensGenomganisationer.
1995/96budgetårenförföreslagSocialstyrelsensmedenligheticeras

regeringendockbeslutade atti avsnittetbeskrivitsoch Som1997. ovan
påfördelasskulle sättoch 19991998för un-statsbidragen somsamma

genomför-avvecklingsmodellfyraårigaSocialstyrelsensAvder 1997.
närvarandeförHSOinnebärvilketsista åren, attde tvåintealltsådes

z 1998-01-29Regeringsbeslut nr
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har hälften det tidigare bidraget, dvs 3 753 000 kronor i direkt bi-av
drag. Medlemsorganisationema i harHSO dock beslutat direkt tillatt
HSO betala tillbaka de samarbetsmedel delats till organisatio-utsom

129 kronor414 organisation.nerna per

Statens påverkan, ochstyrning uppföljning

Vad gäller uppföljningen bidraget skall bidragsberättigad handi-av en
kapporganisation, enligt förordning7 § 1994:951 statsbidrag tillom
handikapporganisationer, utgångentvå månader eftersenast bi-av
dragsåret lämna Socialstyrelsen redogörelse för sin verksamhet. Or-en
ganisationen skyldigär även på begäran Socialstyrelsenatt ochav
Riksrevisionsverket tillhandahålla det underlag behövs för dessasom
myndigheters granskning. Enligt 6 § förordning skall bidragettsamma

lämnats felaktigt eller förmed högt belopp betalas tillbaka.som
Någon form krav på motprestation i förhållande till utgivetannan av

statsbidrag inlämnande redogörelseän för verksamheten finns inte iav
den nuvarande förordningen statsbidrag till handikapporganisatio-om

hellerInte har i förordningen formuleratstaten någotner. övergripande
mål eller syfte med bidraget. Det nuvarande bidragssystemet innebär
således låg nivå påverkan och styrning från sida. I enlig-en av statens
het med den låga nivån styrning från sida kan anslaget tillstatensav
handikapporganisationemas allmänna verksamhet kategoriseras ettsom
s.k. organisationsbidrag Ds 1997:36 s.73.

5.2.3 Andra statliga bidrag till
handikapporganisationema

Enligt sina direktiv Bilaga 1 skall utredningen redovisa och beskriva
vilka statliga bidrag handikapporganisationer får vid sidan bidragetav
till den allmänna verksamheten. dettaI avsnitt redovisas övriga statliga
bidrag till handikapporganisationema.

Statens bidrag och ekonomisktsätt stödja ideellaatt organisationer,
däribland handikapporganisationer, olika slag.är Bidragen kan delasav
in i två huvudgrupper, indirekta och direkta.

Indirekta stöd särskildaär regler fört.ex. ideella organisationer när
det gäller lönebidrag; ideella organisationer kan erhålla högre löne-
bidrag för anställda med arbetshandikapp efter särskild ansökan. Han-
dikapporganisationema s.k. allmännyttigaär ideella organisationer,
vilket innebär de i huvudsak skattebefriade.att är Ideella organisationer
har också särställning det gällernär spel och lotterier.atten arrangera
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ochberäkna,stöd svårt ut-ekonomiska ärindirekta attdettaVärdet av
kart-i dennabeloppettotaladetberäknaförsökingetredningen attgör

bidra-direktaövrigaendast desåledesredovisarUtredningenläggning.
handikapporganisationema.tillgen

Socialdepartementet,frånbidragenstatligadekommerHuvudsakligen
Utrikesdepartementet.ochKulturdepartementetNäringsdepartementet,

frågorvilkaberoende påfrån årområden årolikapåvarierarBidragen
redo-anslagvarjevidintevaltharUtredningenprioriterade. attärsom
olikadefrånbidragerhållithandikapporganisationervilkavisa som

erhållerorganisationerVilkaomfattning.vilkenielleranslagen som
till år. Av-årmån fråni vissvarieraromfattningvilkenibidrag samt

endastsåledesnedan attsammanställningen ärmed unge-ge ensikten
Utred-årligen.totala bidragendet statenuppfattningfärlig gersomom

naturligtvisstatliga bidragredovisadenedanpåpekadockvillningen att
till godo.handikapporganisationerallakommerinte

uti-föreningslivetbidrag tillkan styras12.3.2..avsnittredovisasSom
projektbi-ochverksamhetsbidragorganisationsbidrag,nivåer;från tre
verksam-allmännahandikapporganisationemastillStatsbidragendrag.
nivånden lägstainnebärvilketorganisationsbidrag, avhet utgörs ettav

vilkahandikapporganisationema,Övriga tillbidragstatligastyrning.
projektbidrag.verksamhetsbidragsåvälnedan,redovisas utgörs somav
bidragen.klassificeringutredningensframgårredovisningenAv av

tillbidragendirektadevärdetredovisartabellNedanstående av
Differensemaför 1999budgeteller i1998handikapporganisationema

departe-Däreftersammanhanget. görsförsumbar imellan åren enär
innehåll.bidragensolikadegenomgångmentsvis av

1998. To-handikapporganisationemaÖvriga tillbidragdirektaTabell.
Tkr.huvudman.beviljandetalt per

PROJEKTVERKSAMHETHUVUDMAN

78 394Socialdepartementet -

8623Socialstyrelsen -
83872Arvsfonden -
5002Hjälpmedelsinstitutet -

3002Folkhälsoinstitutet -

Näringsdepartementet
AMS

1007Mål 3 -
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Europeiska socialfonden 1 210-
Otraditionella medel 100-

SIS 300-

Utrikesdepartementet
SIDA 29 000-

Kulturdepartementet 17 5 18 -
SISUS 3 552 -

Utbildnipnggdepartementet
Skolverket 114-

SUMMA 101 764 117 024

Socialdepartementet

Under Socialdepartementet finns anslaget B4 Bidrag till viss verksam-
het för med funktionshinder. Anslaget uppgår innevarandepersoner
budgetår 1999 till 78 394 000 kronor. Bidraget är ökaavsett att orga-
nisationernas möjligheter själva driva vissaatt verksamheter bety-av
delse för funktionshindrade. Medlen enligt diskussionenär i föregå-
ende avsnitt betrakta verksamhetsbidrag.att Verksamheten in-som är

områdena; stöd för ökad sysselsättning, ledarhundsverksamhet,om tid-
ningsutgivning, pollenrapportering till Naturhistoriska riksmuseet,
rehabilitering, hjälpmedelsutställning och rekreationsanläggningar.

Arvsfondsdelegationen myndighetär lyder under regeringenen som
och har två kansliet inom Socialdepartementet respektive Kulturdepar-

Allmänna arvsfondentementet. tillförs medel gåva, testa-genom arv,
fönnånstagarförordnandemente, i försäkringsavtal eller dom-genom

stolsbeslut. Fonden förvaltas Kammarkollegiet. Allmänna arvsfon-av
dens ändamål finns beskrivet i lag 1994:243 Allmärma arvsfon-om
den. Paragrafema fem och bild intentioner medstatenssex ger en av
fonden.

§5 Allmänna arvsfonden har till ändamål främja verksamhetatt ideellav
karaktär till förmån för bam, ungdomar och med funktionshinder.personer

6 § Stöd fonden skall i forsta hand lämnas till verksamhetur ärsom ny-
skapande och utvecklande. Sådant stöd får också, det bedöms sär-om som
skilt angeläget, lämnas till anläggningar, lokaler och utrustning.

n Prop. 1998/99: utgifcsområde s.94.
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Arvsfondsdelegationen fattar beslut stöd tillfondenom ur upp
kr. Beslut belopp fattas300 000 regeringen, intestörreom av om rege-

beslutatringen i särskilda fall på Regeringen redovisar årli-sätt.annat
projekt beviljatsutförligt vilka medel i skrivelse till riksda-gen som en

totaltUnder 1998 delades 528 miljoner242 000 till olikautgen. pro-
jekt handikappomrâdet. dessa erhöll handikapporganisationemapå Av

kronor till projekt.huvudmän 72 838 000 136som
samband med beslutet lag 1993:387 stödI och service tillom om

vissa funktionshindrade, LSS, riksdagen medel för två olikaavsatte
Stimulansbidrag. Bidragen utgår inte längre, vissa medel återstårmen

flerårigaför redan beviljade, projekt. bidragenEtt föravsettav var spe-
cifika utvecklingsinsatser inom habiliterings- och rehabiliteringsområ-
det. Syftet påskynda utvecklingen habiliterings- och rehabi-att avvar

framför alltliteringsverksamhet, på regional nivå nationellpåävenmen
nivå. Delar bidraget har utbetalats 1998 till pågående tlerårsprojekt.av

handläggande myndighet,Socialstyrelsen och under utbetala-1998är
tilldes kronor 17 projekt med handikapporganisationer3 862 500 som

huvudmän.
ytterligare Stimulansbidrag, för kompetensutveckling,Ett fanns in-

hjälpmedelsverksamheten. Avsikten med medlen påskyndaattom var
utvecklingen olika insatser med huvudsaklig inriktning påav grupper

hjälpmedelsbehovmed avancerade och handikappgmppersmå med
hjälpmedelsbehov.specifika Projektmedlen utbetalas Hjälpme-av

delsinstitutet f.d. Handikappinstitutet. dessaAv medel återstod under
medel för utbetalning till1998 vissa pågående flerårsprojekt. Totalt

gick kronor till handikapporganisationer.2 500 000
Folkhälsoinstitutet verksamhetsbidrag till organisationeravsätter

verksamhet inom folkhälsoområdet.bedriver insti-1998Försom gav
Riksförbundet för HIV-positiva bidrag med kronor.2 300 000tutet

Näringsdepartementet

Direkta till enskilda organisationerbidrag mycket ovanliga inomär ar-
betsmarknadsområdet. projekt berörDe arbetshandikappade drivssom
oftast direkt inom Arbetsmarknadsverket, Handikapporganisa-AMV.

oftationema däremot inblandade i lednings-, projekt-, eller referens-är
Projekten innebär dock sällan organisationerna erhållerattgrupper.

statsbidrag. Arbetsmarknadsstyrelsen,Inom finns s.k. otraditio-AMS,
nella medel för nyskapande verksamhet. Budgetåret finns1999 50
miljoner och del dessa medel avsedda för projektäravsatta en av som

23Riksdagens 1994/95:96 2§.prot.
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Undermed arbetshandikapp. det dock endastberör 1998 varpersoner
genomfördes handikapporganisation; iHSO Väs-projektett av ensom

drevs tillsammans med arbetsförmedlingen och be-Projektetterbotten.
bedriver oftauppgick till 000 kronor.viljat bidrag 100 Kommuner

området.projekt inom
arbetsmarknadsområdet finns EU-medel söka. DetInom äräven att

handikapporganisation huvudman förnågondock ovanligt är ettatt
också det alltid i dessaprojekt.sådant Värt äratt notera att samman-

delfinansiering från varför sökande organisatio-fråga EU,hang är om
ekonomi.relativt godhamåste egenner

främstHandikapporganisationema berörda medel från Euro-är av
och där mål gemenskapsinitiativensocialfonden 3peiska samtav

syftar till slussa ungdomaroch Adapt. Mål 3 in påEmployment att ar-
bekämpa långtidsarbetslöshet och stödjabetsmarknaden, sompersoner

från arbetsmarknaden och det administrerasriskerar utestängasatt av
fem projekt beviljats till handikapporganisatio-AMS. mål har3Inom

totala beloppetoch uppgår till 000under 1998. Det 12 8751997ner
projekten löper flera år och för disponeraskronor. Flera 1999överav

kronor.100 0007
Gemenskapsinitiativet Employment har till syfte utveck-att genom

jämställdheten på arbetsmarknaden förbättralingsprojekt öka samt
arbetshandikappade, ochtill arbete förmöjligheterna utsatta grupper

ungdomar. Gemenskapsinitiativen ärtransnationella, vilket innebär att
partnerskap medgenomförs i liknande projekt i minst tvåprojekten

Svenska EU-programkontoret administrerarmedlemsländer.andra pro-
projektEmployment finns Horizon medel tillUnder som gergrammen.

Vid ansökningstillfallet, erhöllhandikappområdet. 23på 1997,senaste
projekt drivs handikapporganisation ochmedel. Endastprojekt ett av en

tilluppgick 000 kronor. Egeninsatsen i projektetbeviljat bidrag 1 210
vilket illustrerar EU-medel inte sökakronor, går276 0001 att attvar
ekonomisk satsning.betydandeutan egenen

Sverige, hari SIS, statliga bidrag till bl.a.Standardiseringen
Ungefär miljon kronor för olikafrämjandeprojekt. 1 disponeras än-

Konsumentråd. Under erhöll handikapporgani-1998damål SIS treav
projektmedel inom standardiseringsområdet sammanlagtpåsationer

kronor.300 000

24 utgiñsområde1998/99:1, 14 s.54.Prop
750p.cit. s.55.
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Utrikesdepartementet

tillUtrikesdepartementet via SIDA stöd SI-HA ärger som en ramorga-
nisation handikapporganisationermed 16 medlemmar. SHIAsom ger
bidrag i utvecklingsländer. Organisationernaför projekt söker som re-

beviljargel medel från 90% projektkostnaden ochSHIA, reste-som av
rande finansieras organisationen driver projektet. bud-10°/c Försomav

anslaget från 000 kronor.getåret SIDA 29 0001999 är

Kulturdepartementet

Kulturdepartementet bidrag till produktion videogram på tecken-ger av
Verksamheten drivs Sverigesspråk. RiksförbundDövas Dö-av genom

Bidraget uppgår till 17 518 000 kronor förTV. 1999.vas
institut för särskilt utbildningsstöd, bidrag förStatens SISUS, ger

studiematerial inom folkbildningenanpassning för medav personer
Bidraget,synskada och dövblinda. verksamhetsbidrag, ad-är ettsom

Riksförbundministreras Synskadades och uppgick till1998av
kronor.3 552 000

TÖI,Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet, an-
statsbidrag till folkhögskolelagdför fördelning teckenspråks-svarar av

utbildning, för döva, dövblindatolkutbildning och vuxendöva samt
teckenspråkslärawtbildning. Bidraget föruppgår till1999 33 147 000
kronor.

handikapporganisationer har helt fristående ungdomsförbundMånga
erhåller bidrag från Ungdomsstyrelsen. bidrag uppgickDessasom egna

till miljoner för del handikapporganisationercirka 1998. I3.8 ären
del huvudorganisationen. dessaungdomsrörelsen Bidrag till haraven

kronor undermed Medlen öronmärkta förutgått 1 080 000 1998. är
och därför inteungdomsavdelningen medtagna i sammanställningen.är

Utâildningsdepartementet

mindreSblverket vissa projektmedel främst till organisationeravsätter
skolområdet. Underarbetar på erhöll Föräldraföreningen för1998son

kronordyslektiska barn 000 i projektmedel.114
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Övrigt samhällsstöd5.3

handikapporganisa-helhetsbild det samhällsstödfåFör att somaven
organisa-vikt undersöka vilket stöddeterhållertionema är stor attav

och landsting.får från kommunertionerna
med Landstingsförbundet ochsammanträffatharUtredningen

avseendegjort enkät till landstingenKommunförbundet,Svenska en
uppgifterKommunförbundets hjälp erhållitmedbidragderas samt om

landets kommuner.ibidragsgivningen 29 av
landstingen ellerkring bidragsgivningen isamlad statistikNågon

sigtill landstingenenkätenfinns inte. Genomkommunerna ut-anser
handikappor-god bild bidragsgivningen tillerhållitredningen ha en av

utredningenVad gäller kommunerna hari landstingen.ganisationema
liknande dem redovisas avseendeberäkningarvalt inte redovisaatt som

landstingens bidrag.

Landstingens bidrag5.3.1

handikappor-frågor sina bidrag tillhar besvarat någraLandstingen om
inkommit från de landstingen.har 20 21ganisationema. Svar av
bidragen i de olika landstingenVariationema mellan är stora, en va-
beror på befolkningsunderlaget. Enriation inte enbart samman-som

landsting Göteborg och Stockholmvisar tvåställning frän 1996 att
ungefär kronor invånare. Sexmotsvarade 18bidragett persomgav

Östergötland,fem kronor invånare.landstingsbidrag understeg per
Södermanland och Kristianstad.Skaraborg,Kalmar, Dalarna,

nedan.för 1998 redovisasMedelvärdet bidragenav
kronor,bidrag: 770 000Medelvärde 3

lägst kronor.och 647 000högst 33 000 000
000 kronorlandsting 75 400Summa: 20

erhåller bidrag redovisas nedan. Gö-organisationer I VästraAntal som
länsföreningarsammanslagning skett och flerataland har aven

erhåller bidrag. Antalet organisationer där 90,organisation ärsamma
därför inte medräknat i medelvärdet nedan.landstingoch detta är

erhåller bidrag: 43Medelvärde antal 34,organisationer som max
och 25.min

regler för sina bidrag. Mångahar olikaLandstingen säger att ett
komma fråga riksorganisatio-överhuvudtaget ikriterium för är attatt

de18 svarande 78%har statsbidrag. Det 14är attsom uppgeravnen
Övriga har regelverk.statliga reglerna.följer de egna
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Även skall ha statligthuvudorganisationenpåhar kravetde attsom
kriterierofta ytterligareskall beviljas harlandstingsbidragförbidrag att

detskall få bidrag och hur högtorganisationervilkaför avgöraatt som
medlem-krav minstai huvudsak följande; påKriteriernaskall ärvara.

omfatt-bedömning verksamhetenstäckning inom länet,santal, viss av
ning.

de endast räknar medlemmarfå, stycken,Några atttre somanger
de fördelar bidraget.funktionshinderhar när

iproblemdet finns någratillfrågats deLandstingen har attom anser
landstingfördelningen bidraget. Det 15samband med som sva-varav

finns problem.ansåg det Somoch demfrågan, 12rade på att pro-av
ochlandstingsanslaget varit låstfjärdedelarblem att anta-atttreangav

söker ökar.organisationerlet som

bidragKommunernas5.3.2

erhållitKommunförbundethjälp SvenskamedUtredningen har upp-av
underla-kommuner. Dåbidragsgivningen i landets 28929gifter avom
fonninteutredningen valtlitet harmycket göraattärget avsamma

gäller landstingens bidrag.redovisats vadberäkningar ovansom
regler förhar mycket olikaframgår kommunernaunderlagetAv att

handikapporganisationema. Många kommunertillbidragsgivningsin
harbidragsregler för handikapporganisationemasärskildahar inte utan

i kommunen.bidragsgivning till hela föreningslivetförreglersamma
handikapporgani-bidragsgivningen tilluppfattningUtredningens är att

verksamhetbedömning deni kommunernasationema styrs av en av
inte vilkenbedriver i kommunen ochorganisationen typ av or-avsom

frågaganisation det är om.
har uppgivit det krävssvarande kommunernade attIngen attav

organisationenstatsbidrag för den lokalaharriksorganisationen att
bidrag.skall erhålla

grundbidrag,bidraget enligtberäknaskommunernaflertaletI av
Även aktivitetsstöd,kriterierhyreskostnader.ochmedlemsbidrag som

ekonomi förekommer dock.föreningensinvesteringsstöd och
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övriga nordiskaFörhållandena i6

översiktkortländer -

Sammanfattning6.1

fleralång tradition medi Norden harHandikapporganisationema en
gäller statligaflera olikheter. sak detmed Sammalikheter ävenmen

länderna.handikapporganisationema i de olika nordiskastödet till
medhandikapporganisationerländer stödjer sinanordiskaSamtliga

och Finland, kommerländerna, Danmarkmedel. tvåekonomiska I av
övriga länderspelverksamhet medan det istödet fråndet ekonomiska

förutom Islandstatsbidrag. samtliga länderdirekta Istöd i form avges
i lag ellertill handikapporganisationema regleratstödetdet statligaär

Sverige, pågårländerna; Danmark ochflera Norge,förordning. I av
organisationerna.pågått bidragen tillhareller nyligen överöversynen

erhåller bidrag varierar, från Islands 9organisationerantalDet som
99.organisationer till Norges

Fordel-för medlens fördelning det i NorgeVad gäller formerna är
tilskudd funksjonshemmedes organisasjonertilningsnemnda for som

beslut fördelningen medlen.beredning och Iför nämn-av avansvarar
kanfrån organisationerna och beslutetfmnsden över-representanter
Socialmi-Danmark detHelsedepartementet. ISosial-klagas till och är
bidragetsFinansministeriet beslutarhörandeefternisteriet omsomav

be-Penningautomatföreningen, PAF,detFinlandfördelning. I är som
HälsoministerietSocial- ochförslag tillframreder ärendena och lägger

frånstyrelse finnsärendet.beslut PAF sfattar i I representantersom
fördelningenbeslutetIsland fattasmedlemsföreningar. PåPAF s avom

departementsnivå.på Ihandikapporganisationematillstatsbidragen
ansök-bereder organisationemasSocialstyrelsendetSverige är som

där-beslut fördelningen. Detförslag tilllägger fram ärningar och om
fattar beslut i ärendet.regeringenefter som

Funksjonshem-samarbetsorganetför närvarandeerhållerI Norge
istatsbidrag. BidragssystemetFellesorganisasjon direktaFFOmedes

År 1998.
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ÄvenNorge dock under utredning, ändringar höstenär 1999.väntas
Samarbetsorganet för små och mindre kända handikappgrupper, Felle-

forsorgansasjon små sjeldne funksjonshemmede FOSSog grupper
erhåller för närvarande direkta statsbidrag för sin verksamhet. I Dan-
mark fördelas bidraget mellan samarbetsorganet SamvirkendeDe In-
valideorganisationer, DSI och samarbetsorganet för små och mindre
kända handikappgrupper Kontaktudvalget till Mindre Sygdoms- och
Handicapföreninger, KMS. finskaDet Samarbetsorganet, Handikappfo-

direkterhåller inte bidrag till sin verksamhet. Organisationernarum,
dock ha för samarbetsorganets sekretariat och denturas attom ansvar

för sekretariatetorganisation erhåller bidrag förextrasom ansvarar
merkostnadema. samarbetsorgan förNågot små och mindre kända han-
dikappgrupper finns inte i Finland. I Sverige erhåller Samarbetsorganet,
HSO, för närvarande direkt bidrag till sin verksamhet. Riksförbundet
för och mindre kända handikappgruppersmå erhåller dock inte bidrag i
Sverige.

Någon rättvis jämförelse mellan storleken på bidragen till handikap-
de olika nordiskaporganisationema i länderna låter dåsig inte göras

ländernas bidragssystem uppbyggda på olikaär sätt.

6.2 Inledning

Utredningen har inhämtat skriftliga och muntliga uppgifter från Norge,
Danmark och Finland. Utredningen har inhämtat uppgifter frånäven
Nordiska Samarbetsorganet för Handikappfrågor, NSH. Genomgången

schematisk.stöden Redogörelsen fokuserar på hur det ekonomis-ärav
ka handikapporganisationerstödet till fungerar idag och i viss mån om

finnsdet planer förändringar.på Utredningens beskrivning situatio-av
begränsar till de uppgiftersig de departements-presenteratsnen som av

från NSH utredningen varit irepresentanter samt representanter som
kontakt med och erhållit från.material Detta innebär beskrivningar-att

i mån har blivit olika heltäckandeviss och olika långa.na

6.3 Norge

I Norge det Fordelningsnemnda for tilskudd til funksjonshemmedesär
organisasjoner för statsbidragen till handikapporganisa-som ansvarar
tioner. Fordelningsnemnda lyder under Sosial- och Helsedepartementet

tillsätter närrmdens ledamöter. nämndenäven I finns representan-som
från handikapporganisationema.ter
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De huvudsakliga statliga bidragen till handikapporganisationema är
bidrag till handikapporganisationers allmänna verksamhet, bidrag till

funktionshindradeverksamhet för i regi olika frivilligorganisationer,av
bidrag till lokal och regional verksamhet for funktionshindrade samt

handikapporganisationemasbidrag till likemannsarbeid.
Statsbidragen till handikapporganisationemas allmänna verksamhet
avsedda rikstäckande handikapporganisationersför kostnader förär

praktisktadministration, arbete och medlemsaktiviteter. För att en or-
ganisation skall bidragsberättigad handikapporganisa-utgöraanses en
tion följande villkormåste uppfyllda:vara

Organisationen och för funktionshindrade eller anhöriga tillär0 av av
funktionshindrade har svårt själva tillvarata intres-sinaattsom egna
sen

funktionsnedsättningMedlemmarnas skall innebära konflikt0 en
medlemmarnas förutsättningarmellan och samhällets funk-krav på

tioner områdeninom väsentliga för etablera ochär upprätt-attsom
hålla människors självständighet och sociala tillvaro.
Organisationen skall förrepresentativ den handikappade0 vara grupp
den företräder.
Organisationen skall intresseorganisation arbetar för0 vara en som
funktionshindrades fulla delaktighet och lika ställning i samhället.

skallOrganisationen ha medlemmar från hela landet
Organisationen skall bygga på individuellt medlemskap och stå öp-

för till höralla dess målgrupppen som
skall demokratisktOrganisationen uppbyggd.0 vara

handikapporganisationerUnder 1998 ansågs 99 uppfylla kraven för att
erhålla statsbidrag till sin allmänna verksamhet. bidragsberättigadeDe
organisationerna erhöll sammanlagt omkring miljoner norska kronor50
i statsbidrag till sin allmänna verksan1het. Enligt fördelningsmodellen

organisationernaerhåller lika basbelopp l promille detett stort av
sammanlagda anslaget, belopp för antalet medlemmarett ettsamt
skönsmässigt belopp. skönsmässigaDet beloppet reflekterar graden och
omfånget funktionshindret och den merkostnad detta innebär samtav
graden lokal och regional verksamhet.av

statsbidrag till handikapporganisationersFörutom allmänna verk-
samhet kan frivilligorganisationer bedriver verksamhet för funk-som
tionshindrade erhålla statsbidrag från två särskilda anslag. Organisatio-

inte uppfyller villkoren för erhålla bidrag handikapp-attner som som
organisation erhålla statsbidragkan till olika projekt för ftmlsztionshind-
rade, rekreationsvistelser. Verksamheten måste delta-dock omfattatex.

från fylkerfler lån. Därutöver kan organisationerän tregare som
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skall ordna lokala projekt för funktionshindrade erhålla statsbidrag.
Med lokala projekt projekt omfattar deltagare från maxi-menas som
malt fylker. Projekt genomförs funktionshindradestre som av egna or-
ganisationer prioriteras.

Förutom nämnda anslag finns statsbidrag till handikapporgani-ovan
likemannsarbeid,sationers vilket innebär hjälp, stöd och Vägledning
från funktionshindrad till andra med funk-som ges personer samma

skall frivilligt,tionshinder. Arbetet oavlönat och kan ske frånvara en
eller i Statsbidragettill kan enbart erhållasannanperson en grupper. av

handikapporganisationer uppfyller förkraven bidrag till all-sinsom
verksamhet.männa

Vad gäller FFO, erhöll det omkring 6 miljoner norska kronor år
Även erhöll direkt bidrag drygt1998. FOSS på 50 norska kronor.OOO

norska bidragssystemet liksom detDet svenska under utredning.är
förändringarBeslut eventuella i hösten 1999.väntassystemet tasom

Under utredningens gång har de olika delarna i stödet diskuterats, lik-
det direkta bidraget till samarbetsorganen, för minstagränssom en an-

tal medlemmar för lägsta medlemsavgift.gränssamt en

Danmark6.4

Danmark får handikapporganisationerna bidragI till verksamhetsin
erhålla del överskottet från den spelverksamhetattgenom en av som

Danskdrivs Tipstjenste A/S. Dansk A/i regi När Tipstjenste S inrät-av
tades lagen "Lov spil, lotterier vaeddemål1948 visse ochgenom om
beslutades överskottet skulle tillfalla idrotten, välgörenhetkulturen,att

ändamål.och andra allmännyttiga
År medlen fördelade fonder, fonder1995 på 14 däribland tilltrevar

det sociala området. fonder fondenDessa till danskaDSI dentre var
Övrigamotsvarigheten till HSO, fonden till landstäckande allmännyt-

och fonden till Andra allmännyttigatiga organisationer ändamål. De tre
fonderna utgjorde tillsammans cirka ll de medlentotalaprocent av
från spelverksamheten.

förFonden till DSI avsedd fördelning mellan medlemsförening-var
i och eventuellt andraDSI organisationer fungerar intres-arna som som

för funktionshindrade,seorganisationer kroniskt sjuka m.fl. Finansmi-
nisteriet fördelade medlen efter förslag från DSI. Bidragen avseddavar
för den driftenlöpande organisationernas verksamhet. Bidragsberät-av
tigade organisationer rikstäckande organisationer, hade existe-var som

mellan och under3-5 år den tiden minst haft medlemsantal mel-rat ett

Lov 278 af9 juni 1948nr
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lan medlemmar.300-500 vissa fall kunde undantagI från kravet på
minsta medlemsantal göras.

Fonden till övriga rikstäckande allmännyttiga organisationer förde-
lades till humanitära, sociala, kyrkliga, mellanstatliga och allmännyttiga
ändamål. statsbidrag till organisationer juridiskagavs som var perso-

hade funnits i minst två år, rikstäckande eller hade till syfte attner, var
bli rikstäckande hemmahörande i Danmark. skulleHärutöversamt var
organisationen ha haft omsättning och verksamhet relativten en av om-
fattande slag. fondGenom denna erhöll sådana organisationer inom det
sociala området statsbidrag inte kunde erhålla statsbidrag via DSI-som
fonden. Statsbidrag fick användas till den löpande driften organisa-av
tionema.

Fonden för andra allmännyttiga ändamål fördelade enligt praxis bi-
drag till konkreta projekt såsom rekreationsverksamhet och socialt.ex.
verksamhet. Medel normalt inte till organisationemas löpandegavs
driftskostnader. rikstäckande handikapporganisationerDe erhöllsom
stöd från DSI-fonden och fonden till övriga rikstäckande organisationer
kunde erhålla stöd från fonden till andra allmännyttiga ändamål.även

erhållaFör stöd krävdes organisationerna inlämnade årsberättel-att att
och redovisning sina räkenskaper föreningen hade exis-samt attser av

några år.terat
Våren ändrades Lov1998 visse spil, lotterier och vaeddemålom

Ändringen innebär medlen från spelverksamheten fördelas depåatt
olika fackministeriema, istället för tidigare på Finansministeriet,som
för fördelning till organisationer, projekt Socialministeriet till-ut etc.
delas miljonercirka 138 danska kronor skall användas för attsom
stödja frivilliga organisationers arbete. Genom ändringen i lagen sker

omfördelning projektmedel till fasta fonder statsbidrag tillen av av or-
ganisationerna. Organisationerna kan dock i fortsättningen i be-även
gränsad utsträckning ansöka projektbidrag.om

de miljoner danska kronorAv 138 Socialministeriet förfogarsom
ingårfondmedel fyra olika fonder. Dessaöver ärsom

fonden till handikapporganisationer
fonden till äldreorganisationer
fonden till rikstäckande frivilliga sociala organisationer
fonden till särskilda sociala ändamål

Fonden till handikapporganisationema har ändamål stärka deattsom
rikstäckande organisationemas och föreningarnas arbete det socialapå
området. Fonden vänder sig till de organisationer och föreningar som

28Aendringslov af438 26 juni 1998.nr
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männi-intressen och i vilkamänniskorsfunktionshindradetillvaratar
for sigför någotoch arbetarfunktionshinder göraskor med möts att

danska kronor.miljonerfinns medel 65,1fondenandra.själva och I om
och smågruppspa-samarbetsorganet, DSIdanskaerhåller detFör 1999

Handicapföreningermindre Sygdoms-Kontaktudvalget tilraplyet, og
Resterandedanska kronor.respektive 000l 30000063 300KMS

administrationförSocialminsterietkronor erhållerdanskadel, 500 000
mellan sinasin del bidragetfördelarSamarbetsorganenbidraget. avav

medlemsorganisationer.
organisa-ändamål stödjatilläldreorganisationer harFonden till att

för tillvarataoch arbetarmedlemmarhar äldretioner attsomsomsom
äldre. fondensocial insats för Imänniskors intressenäldre görsamt en

kronor.miljoner danskamedel 20,8finns om
har tillsociala organisationerfrivilligarikstäckande än-förFonden

socialtharfrivilligorganisationerrikstäckandestödjadamål ettatt som
fokushar särskilt påorganisationerstödjasärskiltändamål och attsom

miljonermedelfonden finns 41,5insatser.sociala Ifrämja frivilliga om
kronor.

med kon-ändamål syftar till bidrasocialasärskildaförFonden att
viatäckasutgifter inte kanextraordinärabl.a.utgifter såsomkreta som

förening-tillbudget, bidragföreningens allmännaellerorganisationens
utgifterrikstäckandepåuppfyller kravetinte samtatt somvaraar som

börorganisationSökandeorganisationer.antalberör störreett var en
syfte.socialt Fon-eller liknande medföreningtrivilligorganisation, ett

initiativ och projekt.till särskildaanvändasden skall kunna

Finland6.5

verksamhetstöd till sinhandikapporganisationemaerhållerFinlandI
spelverksamhetfrån denöverskotteterhålla delatt somavengenom

PAF regi.Penningautomatföreningensbedrivs i
anskaffamed syftetorganisation1938bildadesPAF att me-ensom

Lotterila-verksamhet regleras ifrivilligorganisationer. PAF sdel för
tillståndPenningautomatförordningen.3° harPAFgen och attensam

Penningautomat-Avkastningenpenningautomatverksamhet.bedriva av
organi-understöd tillårligenutdelasspelverksamhetföreningens som

område. Un-hälsovårdenspå social- ochverksammasationer ärsom
välfärd.socialhälsa ochför främjandeanvändasskallderstöden av

och stiftel-allmännyttiga föreningarprövning,etterbeviljas,Understöd

29 1965/491.författningssamling, FFS,Finlands
3° 1967/676.FFS
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rättsfönnåga införda i förenings-har och eller stiftelseregist-ärser som
PenningautomatförordningenEnligt kan understöd beviljas organi-ret.

sationer verksamma inom något följande områdenärsom av
fördelningen isummoma finska mark år 1998:avser

Folkhälsoarbete, 336 517 000
Bamskyddet, 839114 000

sinneshandikappade och hörsel,Vård syn- 111 958 000av
Åldringsvård, 358 356 000
Invalidvård, 412 360 000
Ungdomsfostran, 36 295 000
Katastrofberedskap, 26 224 000
Semesterverksamhet, 91 449 000
Nykterhetsarbete och vård missbrukare, 002 00057av

Till ordförande,s styrelse hör två viceordföranden övrigaPAF och ll
väljsmedlemmar. Medlemmarna för år. Regeringen förordnar ord-tre

föranden, första viceordföranden och fem övriga medlemmar. styrel-I
ingår alltid från Social- och hälsovårdsministeriet,representantsen en

från Inrikseministeriet och från inansministeriet. Styrelsens and-Fen en
ochvice ordförande övriga medlemmar med-PAF sutsesra sex av

lemsföreningar.
till fördelning understödenFörslag bereds Förslaget till-PAFav av .

ställs och hälsovårdsministerietSocial- därefter föredrar ärendenasom
för Statsrådet fattar därefterstatsrådet. beslut och administrerarPAF
utbetalningen.

utdelades miljoner mark till organisatio-För 1998 l 545 över tusen
fleraUnderstöd söktes 700 organisationer. fördelning-1 Huränner. av

mellan olika områden utföll för beskrivs1998 i tabellen Huren ovan.
del stödet handikapporganisationema exakterhöll finns intestor av som

beräknat cirka 60 rikstäckande handikapporganisationer erhöllmen
för fonderna för Folkhälsoarbete,stöd främst Vård sinnes-1998, ur av

handikappade Invalidvård. fonderoch Ur dessa erhöll dock andraäven
organisationer stöd, såväl rikstäckande kommunalaregionala ochsom
organisationer.

Understöd kan beviljas såsom allmänt eller riktat verksamhetsunder-
stöd, investeringsunderstöd och projektunderstöd. uppgick1998För

tillverksamhetsunderstödet 831,9 miljoner mark, investeringsunderstö-
det till miljoner mark och projektunderstödet miljoner418,6 till 294,5
mark.

3 verksamhetsberättelse år 1998 5.23.PAFs
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verksamhetsutgifterbeviljas för organisationsunderstödAllmänt en
riksomfattande organisationer vilkasbeviljas i regeli allmänhet. Stödet

och omfattning uppfyller understödskriteri-betydelseverksamhet i sin
företablerade. Allmänt understöd beviljas inteoch dessutom attärema

allmäntinleda sin verksamhet. heller beviljasskall Inteorganisationen
bedriver verksamhet inomorganisationerunderstöd till som samma

tidigare erhåller bidrag.organisation sedan redanområde somsom
kan söka och erhålla bidrag för smågrupperorganisationerStörre även

Villkoren för allmärma understödorganisationen.finns inom ärsom
gäller understöd ochutformade det riktadeinte lika exakt när spe-som

cialunderstöd.
för funktion eller verksam-verksamhetsstöd beviljasRiktade en en

verksamhet.avskilts från organisations allmännahetssektor ensom
verksamhetsunderstöd kan understödriktadeexempel påSom nämnas

hemtjänst, regionsekreterarverk-anpassningsträning,beviljats försom
dagcenterverk-stödpersonsverksamhet för arbets- ellersamhet, samt

allmän-verksamhetsunderstöden påminner delsriktadesamhet. De om
projektunderstöd. ofta fortlöpandedels Deunderstöd, är av na-omna
understöden, och beviljas för funktionerallmännaliksom de ärtur, som
Användningsvillkoren för riktade verksam-etablerade. derelativt väl

dem gäller for projektun-påminner dockhetsunderstöden mer om som
gäller alhnärma understöd. Understöd hardemderstöd än somom som

funktion eller sektor f°ar enligt understödsvillkorenvissbeviljats för en
de särskilda kostnader funktionen orsakar.användas endast för som

eller kalkylerade kost-administrativa kostnader andraAllmänna
i riktade verksamhetsunderstöd.får inte inkluderasnadsposter
beviljas för anskaffning lösa anlägg-Investeringsunderstöd kan av

servicebostäder förverksamhetslokaler eller stöd- ochningstillgångar,
för sanerings- och nybyggnadsprojekt. kanspecialgrupper Detsamt

ADB-anläggningar inven-anskaffa ochfråga system,t.ex.attvara om
ochverksamhetslokaler kanslieroch olika Medtarier apparater. avses
ochanvänds inom verksamheten servicecenterandra lokaler samtsom

Investeringsunder-för serviceproduktionen.andra lokaler behövssom
bestämda projektspecialunderstöd anknutna tillstöd alltid ärär som

del de totala kostnadema.och endast täcker en av
för utgifter särskilda för-Projektunderstöd beviljas orsakassom av

forskningsprojekt. regel beviljas projektun-utvecklings- eller Isöks-,
verksamhetskostnader hänför till projekt,för de sigderstöd ettsom

undantagsfall för anskaffningprojektunderstöd i kan beviljasäven om
Projektunderstöd alltid tidsbestäm-anläggningstillgångar.mindre ärav

kostnader.användas endast för särskilda projektrelateradeda och kan
syftari första hand för innovativa projektunderstöd beviljasDessa som

försök med verksamhetsformer, metoderutveckla ellertill göraatt nya
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alltidProjekten skall förenade med rapportering och utvärde-osv. vara
ring. samband medI projekt förutsätts utomstående utvärdering.större

Samarbetsorganet, Handikapporganisationemas Samarbetsråd, har
inte erhållit direkt bidrag från fondmedlen. Samarbetsorganet har varit
ettinformellt forum där handikapporganisationema har haturats attom
sekretariatet. Dock har den organisation haft för sekreta-ansvaretsom
riatet erhållit bidrag för de kostnader detta medfört. 1998Höstenextra
ombildades samarbetsorganet till Handikappforum. forumetDet ärnya

bli fonnellt uppbyggd samarbetsorgan för handikapp-avsett att ett mer
organisationema i Finland. Finland finns inteI i nuläget någon paraply-
organisation för små och mindre kända handikappgmpper.

Island6.6

fördeladesFör 1998 cirka 37 miljoner iISK statsbidrag till 21 organi-
sationer inom det sociala området. Av dessa utgjorde miljoner21 ISK
bidrag till handikapporganisationer.9 Statsbidraget till handikapporga-
nisationema inte lagstadgat.är

Under Socialministeriet finns särskild fond, handikappadesDeen
projektfond, anslag till olika former service för märmiskor,som ger av

anpassnings- och utredningsprojekt. Fonden leds Styrelse-samt av en
nämnd för handikappfrâgor. I Styrelsenämnden finns representanter
från handikapporganisationema.

Islands lagEnligt handikappservice skall handikapporganisatio-om
upprätthåller service och rehabilitering for människor medner som

funktionshinder i enlighet med lagen erhålla ersättning från staten.
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utgångspunkterAllmänna och7

övergripande syfte medstatens

statsbidraget

det viktigt syfte bidragetUtredningen medäratt att statensanser
föreslår följande övergripandetydliggörs och syfte.
statsbidragetSyftet med stödja handikapporganisationer iär att

deras arbete för fall delaktighet och jämlikhet samhället föri perso-
fimktionshinder.medner

och andra demokratiFolkrörelser organisationer i en

demokratin byggersvenska på det folket, medborgarna,Den äratt som
uttrycks det allbestämmer. grundlagen så, offentlig makt i Sveri-I att
svenska folkstyrelsen bygger åsiktsbild-utgår från folket. på friDenge

ning och lika förverkligasoch på allmän Denrösträtt. ettgenom repre-
parlamentarisktsentativt och statsskick och kommunal självsty-genom

relse.
grundlagen bestämmer således medborgarna medEnligt attgenom

deltalika i valen till riksdagen, valen till landstings-allmän och rösträtt
valen till kommunfullmäktigefullmäktige, och i rådgivande folkom-

form medborgarbestämmande riksplanetröstningar. Någon påannan av
i finns inte det demokratiskaeller kommunerna Inämnt. öppna sam-

hället frivilliga organisationer och medborgarnas idockär engagemang
Organisationercentral del. nödvändiga för demokra-dessa attansesen

skala.skall fungera i Organisationerna också möjlighe-tin öppnarstor
deltagande i beslutsprocessematill vidare i samhällsarbetet.ter ett

moderna sekellångSverige har det organisationsväsendet drygtI en
och föreningslivethistoria och folkrörelserna tillmäts idag vikt istoren

törvaltningspolitiken.offentliga genomsnitt de svenska med-den I är
borgarna, år, medlemmar i olika foreningstyper och16-84 2,9närmare
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förening. Andelen invånareåtminstonemedlem ihela 92 ärprocent en
procent.förtroendeuppdrag uppgår till 29innehar någotsom

utredningens arbete Sveri-utgångspunkt igrundläggandeEn är att
styrka för utvecklingenhar varit ochföreningslivrika är avenges

finns därför goda skäldemokratin.berikar Detsamhället. Det attäven
föreningsliv.engagerande, idérikt och nyskapandefritt,slå vakt ettom

kallashandikapprörelsen, brukarorganisationer, däriblandVissa
definition begrep-entydig, allmänt vedertagen,Någonfolkrörelser. av

utkristalliseratsantal punkter har dockinte.folkrörelse finns Ettpet ur
Följandede årtiondena.förts underdefmitionsdebattden senastesom

definitionen,vanligast förekommandeenligt denkriterier har, ansetts
folkrörelse.karaktärisera en

ideologi logisktskall ha ideologi. MedfolkrörelseEn menas enen
driver in iidéer folkrörelse måsteidé.utvecklad De sättas ettsom en

hursamhället- och idéhelhetssyn påsammanhang omvara enen-
utvecklas.samhället bör

tycker felbilda sig det denfolkrörelse måste opinion, ärEn motsätta
den förändring den på.och krävai samhället trorsom

samhällsutvecklingenskall få inflytandefolkrörelse påFör ettatt en
medlem-bestå mängdmåste den viss numerär, storutgöra av enen

mar.
organisationha geografisk spridningfolkrörelse måste4. En en en-

tillgängligi landet. Om rörelsen finnslokalföreningarmed runt om
byalag, lokala ak-och begränsad del landetendast för liten aven

folkrörelse.den inte räknastionsgrupper kan som
förhindrasskall för alla. skallfolkrörelse IngenEn oppenvara

omfatta ideolo-folkrörelse, förutsatt villmedlemskap i att manen
gm.

arbetar demokratiskt.folkrörelse9 En
och kom-oberoende ställning tillfolkrörelse skall ståEn i staten

mun.
deskall innebära gemenskap. förutsätterfolkrörelse DetEn att som

demhar något binderkommer gemensamt samman.somsamman
ideologisk gemenskap, värdegemen-omfattafolkrörelse måsteEn

skap.
Tillfäl-skall kontinuitet tiden.folkrörelse haVerksamheten ii enen

folkrörelser.intesåledes någraliga aktionsgmpper är

32 och aktiviteter 1978-1994 s.8.PolitiskaSCB, Resurser
33 S.20f.SOU 1993271



AllmännaSOU utgångspunkter1999:89 och 93statens...

handikapprörelsen folkrörelseUtredningen i denärattanser en ovan
beskrivna bemärkelsen. utredningen beskriver handikapprörelsenNär

således enligt dennafolkrörelse det bemärkelse.ärsom en

övergripande syfte med stödet till handikapporganisationerStatens

det centralt såväl direkt berördaUtredningen indirektattsom somser
känner till varför samhälletberörda bidraget lämnar stöd till handi-av

kapporganisationer. därför viktigt det i förordningen förDet är att
till handikapporganisationer införs tydlig formuleringstatsbidrag en om

bidraget.övergripande syfte medstatens
beskrivits utgångspunkt i utredningens arbete detSom är attenovan

demokratiaspekt finns goda skäl slå vakt det fria och fri-att omur en
organisationsväsendet. organisationsväsendetvilliga I ingår naturligt

viktig folkrörelse.handikapprörelsen statligt stöd till handi-Ettsom en
kapporganisationer framstår då värdefullt demokratiaspekt.som ur en

handikapprörelsen har dock samhälletsVad gäller skäl bidragatt utge
djupare demokratiskytterligare mening. Handikapprörelsenäven en

till följd sina funktionshinderbestår i fallmångapersoner som avav
sig hörda i samhället. Handikapporganisationemahar svårt hargöraatt

dessadärmed kommit starka i samhället.utgöra röstatt personers egna
utgångspunkten alla människors likaFrån värde och lika rätt ärom

detta mycket viktigt demokratiaspekt och därmed skälviktigtettur en
för samhället bidrag till handikapporganisationema.att utge

handikapporganisationema sina medlemmars iAtt utgör röst sam-
fått till följd organisationerna förändringarhället har arbetar för iatt

samhället förbättrar medlemmarnas livsvillkor. s.k. intresse-Dettasom
organisationemaspolitiska arbete och roll opinionsbildare har haftsom

betydelse för de förbättringaravgörande i samhället uppnåttsen som
med funktionshinder. Organisationemas intressepolitiskaför personer

kommer enligt utredningens mening vikt iarbete ävenatt storvara av
med målendet fortsatta arbetet uppnå för handikappolitiken; jämlik-att

levnadsvillkor och full delaktighet ihet i samhällslivet för personer
funktionshinder. Utredningen därförmed syfte medatt statensanser

bidraget till handikapporganisationema bör stödja organisatio-attvara
fulli arbete för delaktighet och jämlikhet i samhället förderasnerna

med funktionshinder. Utredningen föreslår således detattpersoner
syftet med bidraget skall lyda: Syftetövergripande med statsbidraget är

handikapporganisationer deras arbetestödja för full delaktighetiatt
samhället för medoch jämlikhet fimktionshinder.i personer

34Reg.skr 1996/972120 s.3.
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kunna bedriva kraftfullt intressepolitiskt arbete i enlighetFör ettatt
med det övergripande syftet har organisationerna starkabehov ochav
demokratiskt väl fungerande organisationer riksnivåsåväl på påsom
läns- och lokalnivå. handikapporganisationer har bl.a. kamrat-Dagens

för sinastödjande aktiviteter medlemmar, sprider infonnationsmaterial
till medlemmar, sjukvården och olika makthavare samtalspart-ärsamt

till samhället i olika situationer. Utredningen dessa ochattner menar
verksamhet naturligliknande former och nödvändig grundutgör enav

för organisationemas intressepolitiska arbete. därförUtredningen anser
organisationerna, länge de arbetar i linjeså med det övergripandeatt

skallsyftet med bidraget, fritt kunna välja hur bidraget skall fördelas
mellan olika verksamheter.

Definition handikapporganisation och statsbidragsberättigadav
handikapporganisation

i utredningensEn utgångspunkt arbete det viktigt skilja påär äratt att
och med handikapporganisationtydliggöra vad och vadavses ensom

statsbidragsberättigadmed handikapporganisation. Uti-som avses en
från allmärma utgångspunkterdet syfte och de medhar detstatensom
aktuella bidraget utkristalliseras de krav ställer handi-påstatensom en
kapporganisationen för denna skall erhålla statsbidrag. ställerStatenatt
alltså vissa villkor för vad skall med statsbidragsbe-upp som avses en
rättigad handikapporganisation. Vad däremot skall medsom avses en

ingenhandikapporganisation har anledning ställa särskildastaten att
krav det utredningens förhoppningpå. Tvärtom utredningen kanär att

handikapporganisationfinna definition begreppet allmäntären av som
kanaccepterad och användas utgångspunkt i andrasom som samman-

hang rörande handikapporganisationer, bidrag från kommuner,t.ex.
landsting, arvsfondenAllmänna och andra fonder.

dela påAtt resurserna

handikapporganisationemasStatsbidragen till verksamhetallmänna har
oförändradde åren legat på nivå. Bland de organisationersenaste som

bidrag skillnadernahar idag i bidragsnivåer flerFler ochär stora. orga-
nisationer ansöker dessutom varje år få statsbidragen.delatt taom av

direktivEnligt utredningens skall utredningens förslag kostnads-vara
neutrala.

ambitionUtredningens det anslag finns till förfogandeär att som
skall fördelas mellan de statsbidragsberättigade handikapporganisatio-
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så enkelt, rättvist och tydligt möjligt. Organisationer såvälnema som
inom utanför bidragssystemet skall kunna del och förståtasom av en-
ligt vilka kriterier statsbidragen fördelas.

Samarbete

finnshandikapprörelsen omfattandeInom samarbete mellan de olikaett
handikapporganisationema. Samarbete sker på olika områden och i oli-
ka organisatoriska konstellationer. Samarbete sker i Sverige på lokal,
regional och riksnivå, det sker internationellt. Samarbetetävenmen
förändras samhället förändras.då behovNya skapar formernya av
samarbete. Utredningens utgångspunkt samarbetet mellan handi-är att
kapporganisationema och har varit, vikt för handikapprö-är, störstaav
relsens utveckling. organiseradeDet samarbetet mellan handikappor-
ganisationema vikt för möjlighet upprätthållaär även stor statens attav

väl fungerande kommunikation med handikapprörelsen.en

frivilligafria och folkrörelsenDen

Statsbidraget till handikapporganisationema skatteme-utgörs ytterst av
del. har därförStaten såväl handikapporganisatio-ett gentemotansvar,

samhället i övrigt, ställa vissa krav i förhållande tillattnema som upp
det bidrag lämnas till handikapporganisationema tydlig isamtsom vara
fråga vad vill uppnå med statsbidraget. uppgifterStatensstatenom

politiska mål och den förvaltningspolitiska kräverstyrs av processen
offentlig insyn och kontroll. målDessa och offentlighetskrav måste

frivilligorganisationemas självklara fria och obe-vägas rättmot att vara
roende. Statens bidrag måste därför utformas på sådant detsättett att
stödjer och stimulerar sådan verksamhet ideella organisationer isom
demokratisk ordning fattat beslut Utredningens utgångspunkt ärom.
därför ställer krav i förhållande till de bidrag lämnasatt statenom som
till frivilligorganisationema bör dessa utformas så behovatt statens av

tillfredsställsåterrapportering samtidigt organisationemas obero-som
ende respekteras.
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statsbidragsberättigadDefinition8 av

handikapporganisation

sammanfattningiförslagUtredningens8.1

enligtdefinierashandikapporganisationföreslårUtredningen att en
organisationhandikapporganisationMed§följande: 3 somavses en

funktionshindervaraktigatill följd möterbestår avsompersonerav
fall, närståen-tillämpligaeller,dagliga livetidet isvårigheterstora

livsvillkorförbättraändamålochsådana ärde till attvarspersoner
bevaka derasfunktionshinder och intressen.medför personer

handikappor-statsbidragsberättigadföreslårUtredningen att en
följande:enligtdefinierasganisation

statsbidrag:skall för fåhandikapporganisation4§ En att
samhällsområdenflertalsamhällsförändringar inomverka för1 ett

. jimktionshin-medförlivsvillkorenförbättrasyftei att personer
der.

uppbyggddemokratisktvara
obundenreligiöstpartipolitiskt ochvara

A regionaltlokalt ellermedriksomfattande organisationha etten
10 länföreningslivförankrat i minst

två år.underverksamhet minstbedrivitha
medlemmar500ha minst

för vissaundantagförordningendet iföreslår görsUtredningen att
ikraven 4§.av

understatsbidragskäl fårsärskildaföreligger eta-det§ Om5 en
till handikapporganisationerlämnasårbleringsperiod äventreom

§ 4-6.villkor 4de iuppfyller angesinte somsom
till handikapporganisationerstatsbidrag lämnasfall fårI annat

det före-endast§ 4-6villkor 4de iuppjllerinte omangessomsom
skäl.synnerligaligger
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8.2 Bakgrund

Handikapporganisation

Som tidigare beskrivits, i avsnitt definieras5.2.2., i i den1 § nuvarande
förordningen 1994:951 statsbidrag till handikapporganisationer,om

handikapporganisation organisation beståren som en som av personer
till följd varaktiga funktionshinder betydandemöter svårighetersom av
dagliga livsföringi sin eller anhöriga till sådana ochpersoner vars

ändamål förbättra de funktionshindradesär livsvillkoratt och bevaka
deras intressen.

Enligt förordningen skall således handikapporganisation beståen av
med funktionshinder eller anhöriga till sådanapersoner personer.

Funktionshinder dock inte någotär entydigt begrepp tydligt pekarsom
avgränsad människor.ut Enligt den definition Världshäl-en grupp som

soorganisationen WHO presenterade 1980 funktionshin-är ett
der/funktionsnedsättning den begränsning eller det hinder gör attsom

människa till följd skada inte kan utföra aktivitet detpåen sättav en en
eller inom de kangränser normalt. Begreppet funktionshin-som anses
der skall skiljas från begreppet handikapp. Handikapp de negativaär
följderna funktionshindret i förhållandet mellan individen och hansav
omgivning. Funktionshinder i sig självt såledesär inget handikapp men
kan bli det den miljö eller den situation den funktionshindradeom som
befinner sig i sådan tillvaronär försvåras. Handikappatt beteck-är en
ning för de konsekvenser följer funktionshinder. alltidett Det ärsom av
något relativt och förstuppstår i samspelet mellan individ och denen
omgivande miljön. En med funktionshinder kan såledesperson vara
handikappad i viss miljö eller i viss situation för den skullen utan atten

det i andra. s.k.Denna miljörelaterade handikappsyn allmäntvara är
accepterad och används också i de standardregler antagits För-som av

Nationema FN för tillförsäkraenta människor med funktionsned-att
sättning delaktighet och jämlikhet.

I FN s standardregler ingen åtskillnadgörs på sådana skador, till-
stånd eller sjukdomar leder till funktionsnedsättningar ärsom som av
bestående och sådanaart övergåendeär denI nuvarandenatur.som av
förordningen statsbidrag till handikapporganisationer ingår defini-iom
tionen handikapporganisation den skall beståatt medav en av personer
varaktiga funktionshinder. En organisation för med tillfälligapersoner
besvär enligt denna definitionär således inte någon handikapporgani-
sation. Vad med varaktiga naturligtvisär något får be-som menas som
dömas från fall till fall klart det skallär sig relativtatt röramen om
långvariga besvär dock inte behöver bestående. En jämförelsesom vara
med närliggande lagar där funktionshinder och någon fonn varak-av
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till lagenförararbetenaEnligtresultat.följandetighet nämns ger
funktionshindrade, LSS,till vissaoch service ärstöd ett1993:387 om

tillfälligfunktionshinder intefunktionshinder ärvaraktigt ett som av
1962:381natur. kap lagenEnligt 9 4 §övergåendeeller ommer

till följdtill Vårdbidrag för barnförälderförsäkring harallmän rätt som
minstundertillsyn eller vårdsärskildi behovfunktionshinder är avav
förut-föreligger under vissalagEnligt kap 2 §månader. 9 sammasex

tidavsevärdförhandikappersättning förtillsättningar rätt person som
minstAvsevärd tid harnedsatt.funktionsförmåga ansettsfått sin vara
följdtillskall denriksfärdtjänst1997:735Enligt lagenår.ett somom

särskilt kost-påfunktionshinder måstevaraktigtoch ettett stort resaav
Medresekostnader.ersättning förtillvillkor hapå vissa rättsättsamt

alltframförförarbetenaenligtfunktionshindervaraktigtochstort avses
ellerrörelsehinderorienteringssvårigheter, svåra ärhardem gravasom

service.enskildbehovdärför harflerhandikappade och av
beståhandikapporganisation skallkallasorganisation förAtt atten

sådanaanhöriga tillfunktionshinder ellermed personerav personer
tol-förordningen och kannuvarandei den ävenutvecklas inte närmare

medlemsantalsitthandikapporganisationer baserarkas olika. Vissa en-
medräknarmedan andrafunktionshindermed ävenmedlemmarbart på

organisationermedlemsantal. Vissasittistödmedlemmarövriga s.k.
Utvecklingsstördaför Barn,Riksförbundetskäl tideologiskahar exav

medlem-registrera vilkavalt inteFUBochUngdomar Vuxna, att av
funktionshindrade. Yt-och vilkastödmedlemmar ärär somsommarna

HIV-positiva,Riksförbundet förorganisationer, bl.a.andraterligare
begreppetöverhuvudtaget.medlemsregister Inågothar inteRFHP,

hafunktionshindrade skallkrav påinräknasbestå av kan attäven ett
styrelseplatser ii organisationen,inflytandeavgörande t.ex.ett genom

han-krav ställde Statenssådantförsamlingar. Ettbeslutandeandraoch
Socialstyrelsen iochbevilja bidragfördikapprâd SHR ävenatt synes

funktions-antalethänsyn tillorganisationernavärderingarsina taav
styrelsen.hindrade i

livsfö-den dagligabetydande svårigheter igäller begreppetVad
avgränsningklarnågonheller detta begreppinteinnebärringen av en

betydan-funktionshinder. Ordetmedbegränsadviss personeravgrupp
allvar-funktionshindret såmåstenaturligtvisindikerarde att passvara

skallsvårigheternasvårigheter. Attrelativtorsakardetligt storaatt ge
skalldeinnebäralivsföringen tordedagligai dentill känna attsig ge

miljöer.situationer ochoch i olikadagligenkänna såsig till gott som

35 s.56.1992/93:159Prop
36 bil s.l3.1992/932150,Prop.
37 avsnitt 5.2.2.Se



100 Definition avstatsbidragsberättigad... 1999:89SOU

jämförelseEn med närliggande lagar där uttryck återfinnssamma
följande resultat. lagenI 1993:387 stöd och service till vissager om

funktionshindrade, LSS, används uttrycket betydande svårigheter i
den dagliga livsföringen. förarbetenaI till LSS med dettaattanges
uttryck bl.a. den enskilde inte på hand kan klaraattmenas egen var-
dagsrutiner toalettbestyr och hygien, påklädning, mathållning,som
kommunikation direktt.ex. samtal med andra och telefonering, för-
flyttning inomhus eller utomhus, sysselsättning och nödvändig träning
och/eller behandling. kan ocksåDet handla sig förståddgöraattom
eller förstå sin ekonomi. Uttrycket kan användasäven om en person

på grund funktionshinder löper risk bli isolerad från andraattsom av
människor. Enligt 9 kap lagen2§ 1962:281 allmän försäkringom
har med funktionshinder i vissa fall till handikappersätt-rätten person
ning han i sin dagliga livsföring behöver tidskrävande hjälpom mera

annan. RiksförsäkringsverketsI Allmärma råd Handikapper-av om
sättning l985:5 exempel personlig omvårdnad, hushållsar-ges som
bete och tillsynsbehov sådant bör med i bedömningentassom som av

behov hjälp i den dagliga livsföringen.personens av
Enligt förordningen statsbidrag till handikapporganisationer ärom
organisation består med varaktiga funktionshinderen som av personer

och till följd härav betydande svårigheter i denmöter dagliga livs-som
föringen inte enbart härför handikapporganisation det krävsutanen

organisationen har till ändamåläven förbättra de jimktionshind-att att
rades livsvillkor och bevaka deras intressen. Något krav på bredd i
verksamheten och organisationen skall arbeta för bättre livsvillkoratt
inom flertal samhällsområden ställs dock inte. de riktlinjerett I som
Statens handikappråd uppställde för bidrag farms däremot sådantett
krav på bredare intressepolitiskt arbete och uppfattningenett finns inom

delar handikapprörelsen sådant brettstora arbete krävs föratt ett attav
organisation skall fullvärdig handikapporganisation.en anses vara en

Av de organisationer erhåller bidrag för 1999 framkom i utred-som
ningens enkät majoriteten ansåg bidrag endast skulle tillatt att ges or-
ganisationer bedrev intressepolitiskt arbete inom flera samhällsom-som
råden. Av de organisationer inte erhåller bidrag för 1999 ansågsom
däremot endast fåtal sådant brett intressepolitisktett arbete skulleatt ett
krävas för erhålla bidrag.att

38Prop. 1992/93: 159 5.56.
39 avsnittSe 5.2.2.
° Medelvärde i skala7.8 1-10.en
4 Medelvärde 1.4. skala l-10.en
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handikapporganisationStatsbidragsberättigad

enligthandikapporganisationskallbidragsberättigadFör enatt anses
demokratisktstatsbidragenförordningennuvarande upp-den varaom

före-förankratlokaltmedorganisationriksomfattande etthabyggd, en
förelig-detobunden. Omreligiöstochpartipolitisktningsliv samt vara

riksom-påkravetfrånundantagdockkan görasskälsärskilda enger
föreningsliv.förankratlokaltmedorganisation ettfattande

demokra-obundenhetreligiöst samtpartipolitisk ochpå enKravet
bedömningarnavidproblemnågravållatinte avuppbyggnad hartiskt

organisationenpåkravet attDäremot äransökningar.organisationernas
kravföreningslivförankrat ettlokaltmedrikstäckande somskall vara

företräderorganisationerVissadiskussioner. enmycketvållat som
möjlighethaintesiglitenrelativtfunktionshindrade är ansersomgrupp

förordningennuvarandedenlokalföreningar. Iregion-såvälhaatt som
medorganisationriksomfattandepåkravetfrånundantagfinns även ett
skälSådanaskäl.särskildafinnsdetföreningslivförankratlokalt om

därmedochlitenmålgruppföreningens ärföreliggahar ansetts om
föreningsliv.förankratlokaltomöjliggör ett

1999och1998årstatsbidragssökande organisationerFakta om

organisationeransökte 70och 1999organisationer omansökte 651998
organisationerdessa44verksamhet.allmännatill sinstatsbidrag av

statsbidragsberättigadmedvadpåuppfylla kravenansågs enavsessom
och1998understatsbidragdärmederhöllochhandikapporganisation

1999.
bilagaenkät,utredningensfrånhämtadefaktauppgifter ärFöljande

ansökningarfalli två1999föransökningarorganisationernasoch
exklu-föreningarna,statsbidragsberättigadeenskilda431998. Defrån

medlem-000cirka 484uppgifter,enligtHSOsive representerar, egna
relativtföreningari flera ärmedlemsskapdockkanmar. attNämnas

Centralbyrån,Statistiskauppgift frånEnligtförekommande.vanligt
patientföreningellerhandikapp-imedlemmarantaletuppgickSCB,

gamla,årgenomsnitt 33i000.44 Organisationerna ärtill 2801992/93
harorganisationenminstaår. Denäldsta 110denochtvå ården yngsta

Även vadmedlemmar.58 000omkringdenoch störstamedlemmar220
regionfö-från 0variationenregionföreningar stor;ärochlokal-gäller

till 214.lokalföreningaroch från 0till 24reningar

42 bilagaSe
43 1998.December

s.9.1978-1994,och aktiviteter44 PolitiskaSCB, resurser
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Organisationerna har i genomsnitt 2 918 kronor000 i bidrag eller 259
kronor medlem. Organisationemas bidrag varierar mellan 100 000per
kronor och kronor.11 725 000

Sammanlagt det 28 organisationer ansökte statsbidragvar som om
för sin allmärma verksamhet för 1998 och/eller 1999 inte ansågsmen
uppfylla kraven för vad med statsbidragsberättigad han-som avses en
dikapporganisation och därmed inte erhöll statsbidrag.

De icke-statsbidragsberättigade föreningarna enligtrepresenterar,
uppgifter, cirka 16 500 medlemmar Organisationerna iegna är ge-

nomsnitt 8,5 år gamla, den under l år och den äldstayngsta 22 år. Den
minsta organisationen har 30 medlemmar och den omkringstörsta
4 600 medlemmar.

8.3 Redovisning utredningens förslagav

8.3. 1 Inledning

En utgångspunkt i utredningens arbete har varit det viktigtäratt att
skilja på och tydliggöra vad med handikapporganisationsom avses en
och vad med bidragsberättigad handikapporganisation.som avses en
Det till följd den föreningsfrihetär, råder i landet, självklart såav som

och har bilda vilkenatt föreningrätt att helst och dåvar en ävensom
vilken handikappförening helst. Det dock ingenär självklarhetsom att
samhället ekonomiskt skall stödja alla organisationer eller föreningar

bildas i landet. hellerInte föreligger någon sådan självklarhetsom när
det gäller handikapporganisationer bildas eller för funktions-som av
hindrade människor. Utifrån det mål eller syfte samhället har medsom
det aktuella bidraget utkristalliseras de krav samhället ställer påsom en
handikapporganisation för denna skall erhålla bidrag.att Samhället
ställer alltså vissa villkor för vad skall med bidrags-upp som avses en
berättigad handikapporganisation. Vad däremot skall medsom avses en
handikapporganisation har samhället ingen anledning ställa särskildaatt
krav på skiljer sig från den uppfattningengängse inom handikapp-som
rörelsen eller i andra regelverk.

45Se bilaga
December 1998.
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Handikapporganisation8.3.2

utredningensenligtbör,redovisatsvadmedenlighet me-I ovansom
alltförintehandikapporganisation snäv utangörasdefinitionenning, av

handikappor-vaduppfattningen utgörfrån denutgå gängse ensomav
ganisation.

handikapporganisation idefinitionenredovisatsharavsnitt 8.2.I av
denhandikapporganisationer. Avtillstatsbidragförordningdagens om

organisationermed de 72genomförtutredningen an-somenkät som
demajoritetenframgår1999/elleroch1998 attförbidrag avsökte om

definitionennuvarandedenorganisationerna att ensvarande avanser
där-bra." Utredningenförordningenihandikapporganisation är anser

utred-Dockbehållas.skallhuvudsakidefinitiondagensför anseratt
följandeföreslårUtredningenbörförtydliganden göras.vissaningen att

be-organisationhandikapporganisationMeddefinition: somenavses
funktionshindervaraktigaföljd mötertill storastår avsompersonerav

tillnärståendefall,tillämpligaeller,livetdagliga idetsvårigheter i
förlivsvillkorförbättraändamåloch är attsådana per-varspersoner

derasbevakaoch intressen.funktionshindermedsoner
självklartdetutredningen attbeståuttrycketgällerVad anserav

skall haanhöriga- avgö-falltillämpligai ettellerfunktionshindrade -
iplatsernamajoritetenbl.a.organisationen,iinflytanderande avgenom

acceptabeltinteförsamlingar. Det attbeslutande ärandraochstyrelse
funktionshindradefördrivsvisserligenorganisationer menkalla som

tveksamthandikapporganisationer. Merförandra anserpersoner,av
skall baserasmedlemsantalorganisationemasdetutredningen omvara

funktionshindradeeller påmedlemmarfunktionshindradeenbart på
Utredningenfunktionshinder.stödmedlemmaroch utanmedlemmar

skallmedlemmarnamajoritetövervägandedock varaatt avenanser
närstå-falltillämpligaiellerfunktionshindersjälva harpersoner som -

sinbehållaskallorganisationen tro-förtill sådana attende personer -
därförföreslårUtredningen atthandikapporganisation.värdighet som

skallmedlemmarnatredjedelartvåomkringpåställasbörkrav att avett
funktionshinder.medpersonervara

avsnittitidigarefunktionshinder harvaraktigauttrycketRörande
funktionshinder.definitionaccepteradeallmäntdenredovisats8.2. av

detellerbegränsningdenfunktionshinderdefinitiondenna ärEnligt
utförainte kanskadaföljdtillmänniska enhinder gör att enavensom

normalt. Ut-kandeeller inom gränserdetpåaktivitet sätt ansessom
aktuelladenitillämpligdefinitionen ävenden ärredningen attanser

varaktighetkravetinnebärvaraktighetengällerVadförordningen.

47Bilaga 2.
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organisation föratt med tillfälliga besvär inteen han-utgörpersoner en
dikapporganisation, det krävs relativt långvarigautan besvär. Besvären
behöver dock inte bestående. Vad med varaktighet fårvara som avses
bedömas från fall till fall i enlighet med i avsnitt 8.2. redovisademen
bedömningar inom andra regelverk utredningen minst åratt ettanser
kan riktmärke.ettvara

Avseende uttrycket svårigheter det dagligai livetstora dettaersätter
den tidigare formuleringen betydande svårigheter i den dagliga livsfö-
ringen i förordningen. Anledningen till utredningen föreslåratt en
ändring det kan olyckligtär att formuleringatt användsanses samma

i lagen 1993:387 stöd och service till vissa funktionshindra-som om
de, LSS, eftersom uttrycket i sin användning i den aktuella förordning-

delvis har betydelse i LSS. Utredningenän önskaren såledesen annan
med ändringen det,poängtera det böratt sigtrots att röra svå-storaom
righeter, inte enbart sig sådanarör grundläggande funktionerom som

i förarbetena till LSS.tas Orden svårigheter indikerarupp stora att
funktionshindret måste relativ allvarligt Att svårigheternavara art.av
skall sig till känna i det dagliga livet torde innebära det skallge att vara
fråga svårigheter sig till kärma så dagligen ellerom igottsom ger som

fall leder till återkommandevart svårigheter. Svårighetema skall även
sig till känna i olika situationer och miljöer.ge
Rörande uttrycket närstående har det ordet anhöriga.ersatt Någon

definition begreppet närstående kan inte då uppfattningengörasav om
vad med detta begrepp skiftar från tid tillsom Utredning-avses annan.

det dock viktigt markera släktskapatt inte behöveren förelig-anser att
för skall ståatt Begreppetga närmast.en person närstå-anses en annan

ende vanligtvis familjen, släkt ellernära sammanboendeavser arman
kan också nära Förvän. skallvännermen att närståendevara en anses

skall det dock fråga djup vänskap. Enbart bekanta eller vanligavara om
goda kan intevänner närstående.attvara anse som

Vad gäller det tillägg gjorts avseende närstående, dvsi tillämp-som
liga fall, det endast förtydligandeär vadett tidigare har ansettsav som
gälla. Således skall handikapporganisation bestå meden av personer
funktionshinder i sådana fall därutom organisationen bam eller därrör
organisationen består med funktionshinder detettav görpersoner som
svårt för den enskilde själv handha sinaatt angelägenheter medlemsom
och till sina rättigheter.ta sådanaI fall ska föräldrarna eller andravara
närstående, eller farföräldrar,tex make/maka, sambo, barn ochmor-
syskon, träda i den funktionshindrades ställe. I sådana organisationer

48Se avsnitt 8.2.
49Se avsnitt 5.2.2.
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närstående avgörande infly-skall föräldrarna eller andra ha detsåledes
tandet i organisationen.

avseende ändamålet med organisationen, utredning-Slutligen anser
organisation för handikapporganisation ävenattatten anses vara enen

ändamål den skall arbeta för förbättra livsvillkor förmåste ha till att att
funktionshinder och bevaka deras organi-med Enintressen.personer

med funktionshinder enbartbestårsation personer men somsom av
träffas inte någon handikapporganisation.för umgås Däremotäratt

utredningens mening någon anledning uttala krav påfinns inte enligt att
förbättra funktionshindradesorganisationen skall arbeta med deatt att

flertal samhällsområden för organisation skalllivsvillkor inom ett att
handikapporganisation. organisation kan såledesEn t.ex.anses vara en

sjukvårdsfrågorenbart för bättre utbildning eller enbart med ocharbeta
Ändringenhandikapporganisation. från uttrycketändå vara en

funktionshindrades livsvillkor " till "livsvillkor för med funk-personer
ändringtionshinder" endast språklig någon i sak såledesärär art,av

inte avsedd.

Statsbidragsberättigad handikapporganisation8.3.3

nämndes utredningen ingen anledning definitio-Som göraattovan ser
alltförhandikapporganisation Tvärtom utredningensnäv.nen av seren

för handikapprörelsen dendet positivt och styrka visa påattensom
förekommermångfald organisationer såväl på riksnivå påsom somav

regional nivå. Dock utredningen vad gäller definitionenlokal och anser
naturligtstatsbidragsberättigad handikapporganisation det ärattav en

definition knyter till syfteformulera detnäraatt som an som sam-en
bidraget. sådan defminition innebär ytterligarehället har med En att

definitionen på handikapporganisation, ställskriterier, utöver uppen
erhålla bidraget.för handikapporganisationen skall det aktuellaatt

utredningens mening, inte innebära handikap-borde, enligtDetta att
diskvalificeras från erhålla andra bidrag där syftetporganisationer att

annorlunda, bidrag från kommuner, lands-med bidraget kan t.ex.vara
arvsfonden och andra fonder.ting, Allmänna

förordningen handikapporganisationden nuvarande skallEnligt en
tillför erhålla bidrag sin allmänna verksamhet demokratisktatt vara

riksomfattande förankratha med lokaltuppbyggd, organisation etten
ochföreningsliv partipolitiskt religiöst obunden.samt vara

kravet på demokratisk uppbyggnad innebär det enligtVad gäller ut-
mening krav på och varje medlem skall haredningens ett att var en - -

väcka förslag, påverka beslut och erhålla förtroen-möjlighet attsamma
Arbetsformema skalldeuppdrag. bygga på de gmndvärderingar som
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organisationendemokrati vilar Härmed blir demokratiskvår på. en
forum där demokratinskola för medlemmarna och kan utvecklasett

vidare. flertalet de sökande handikapporganisationemaDet ärstora av
uppbyggda den representativa demokratins princip med flera olikapå
nivåer där medlemsintresset förutsätts kanaliseras indirektoch genom

Utredningen föreslår ingen ändring förordningen ivalda företrädare. i
detta hänseende.

riksomfattandegäller kravet på med lokalt förank-Vad organisation
detta traditionellt inneburit organisationerna harföreningsliv har attrat

eftervarit uppbyggda, eller bygga organisationen, enligtsträvat att upp
treplansmodell med riksförbund, länsförbund och lokalförening. Aven

från utredningens enkät har framkommit flertaletresultaten detatt stora
i skallorganisationerna instämmer kravet på organisationenattav vara

rikstäckande för erhålla bidrag till sin allmänna verksamhet. Bilagaatt
utredningens med handikapporganisationema dock2 Under harmöten

lokalt förankrat föreningslivframkommit kravet på inte haratt samma
starka stöd från organisationerna. Vissa organisationer det lo-attanser
kala föreningslivet självklar del för säkra den representativaär atten

organisationen och för klara de allt kravdemokratin i störreatt av som
lokala nivån. Andra dagensställs på den samhälle med ökatattanser

i arbetslivet och ändrade attityder till föreningslivet kravet pågörtempo
lokalt förankrat föreningsliv föråldrat och hindrar nytänkande i handi-

lokalt förankratkapprörelsen. Istället för föreningsliv användaskan
vilket skullenätverk och aktionsgrupper öka möjligheten för rörelsen

fler Bristande förs framtill ocksånå ettatt ut personer. resurser som
varför lokalt förankrat föreningsliv byggaskäl till svårtett attanses

Vissa de mindre organisationerna inte erhållit statsbidragsomupp. av
i moment 22-situation. bidragsig ha hamnat erhåller inteDeenanser

inte har lokalt förankrat föreningsliv, kan grundför de påatt ett men av
inte ekonomiskt finansiera lokaltuteblivna bidrag uppbyggnaden ettav

förankrat föreningsliv.
Utredningen kravet på organisationen skall rik-att attanser vara

Vad gällerstäckande skall kvarstå. kravet på lokalt förankrat före-
utredningen organisationernas verksamhetningsliv lokala ärattanser

bevara denförutsättning för representativa demokratin i organi-atten
för folkrörelse dess bas; medlemmen och den-sationen. Grunden ären

möjlighet påverka organisationens beslut. i och fördockDet ärattnes
hindrar före-sig olyckligt bidragssystemet nytänkande eller tvingarom

sina organisationer hindrarningarna bygga på sättatt ettupp som ny-
möjlighet skulle därför kunnatänkande. behålla kravet påEn attvara

kräva verksamhetenlokal verksamhet den skall bedrivas iutan att att
traditionell föreningsform. Utredningen, inte lokalaatt t.ex.som anser

lokala aktionsgrupper tillräckliga inätverk eller för demokratinär att



Definition 1071999:89 avstatsbidragsberättigad...SOU

upprätthållas, har dock från före-skall kunna avståttorganisationen att
då det i nuläget svårt alternativen till deslå sådan förändring är atten se

upprätthållandetdet gäller demokratin ilokala föreningarna när or-av
ganisationen.

förankratvad med lokalt föreningslivsakEn är menasannan som
antalet lokala och regionala föreningar. bidragsberät-det gäller Denär

exklusive har i genomsnitt cirka lo-organisationerna HSO 54tigade
föreningar.och cirka 16 regionala organisa-kala föreningar Ingen av

lokalföreningar i varje kommun. lokalt förankrattionerna Kravet påhar
har således inte tolkats kravföreningsliv i dagens förordning påettsom

i varje län och varje kommun inte heller finns tydligtförening menen
föreningar krävs. Utredningen dennauttalat hur många attsom anser

krav visst antal region-otydlighet olycklig och på minstaär att ettanser
förordningen.lokalföreningar bör finnas i anledningoch Av samma

kravet på lokalt förankrat föreningsliv börutredningen attansersom
demokrati folkrörelseaspekten utredningenkvarstå och attanser--

lokalantal föreningar på regional eller nivå bör relativtkravet på sättas
stycken. Utredningen föreslår således krav förhögt, nämligen 10 att ett

bör organisationen har riksomfattandeerhålla bidrag attatt vara en 0r-
lokalt eller regionalt förankrat föreningslivmed minstganisation iett
vill kravet innefattar krav på minstlän. Utredningen10 poängtera att ett

lokala eller regionala föreningar. således inte till-tio stycken Det är
räckligt ha två regionala föreningar tillsammans har verk-att t.ex. som

i vissa fallsamhet i tio län. sak det skall gåEn är göraatt attannan un-
Möjligheten till undantag finns idag för-från detta krav. redan idantag
kommenteras i detta kapitel.ordningen. Undantagen senare

kraven på organisationen skall partipolitiskt ochVad gäller att vara
utredningen anledning ändra dessa kravobunden ingenreligiöst attser

skall kvarstå i oförändrad formulering. heller in-de Inteutan attanser
handikapprörelsen har framförts några krav på förändring i dettaom

hänseende.
handikapporganisationde krav finns idag på förUtöver attensom

till statsbidrag för sin verksamhetden skall berättigad allmännaanses
diskuterat behovet ytterligare kriterier. kriterierhar utredningen Deav

diskuterat har varit stabilitet, medlemsantal och kravutredningensom
verkar för samhällsförändringar flertalpå organisationen inom ettatt

samhällsområden.
kriteriet organisationen skall verka för samhälls-Vad gäller på att

flertal samhällsområden syfte förbättra deförändringar inom iett att
jåmktionshindrades livsvillkor detta uttryck för den skiljelinjeär ett ut-

mellan vad handikapporganisationredningen vill ochsätta ärsom en

5° ansökningar statsbidrag förOrganisationemas 1999.om
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vad krävs handikapporganisation för den skall få delattsom av en av
det aktuella bidraget. Som tidigare bör definitionen, enligtnämnts ut-
redningens mening, handikapporganisation alltförinte görasav en

Vad gäller organisationer skall erhålla stöd från det här aktu-snäv. som
ella kriterierna förstatsbidraget bör dessa knytas syftettill med bidra-

syftetSom tidigare med statsbidraget stödja organi-nämnts ärget. att
sationerna deras intressepolitiska arbete för full delaktigheti och jäm-
likhet samhället för med funktionshinder. fulli Med ordenpersoner

samhälletdelaktighet och indikeras det organisationeratt är som
arbetar brett intressepolitiskt arbetemed inom flera samhällsornrå-ett

bidraget. Utredningenden omfattas detta börävenattav ansersom
tydliggöras särskilt kriterium skall handikap-lyda:Enettgenom som

skall för få bidrag verka för samhällsförändringarporganisation att
flertal samhällsområden syfte förbättra livsvillkoren föriinom attett

funktionshinder. Vadmed med flertal områdenettsom menaspersoner
fallfår från fall till utredningen krav på minstavgöras att ettmen anser

samhällsområden rimligt ställa. Någon exakt definition på5-6 är att
samhällsområde finnsordet inte, utredningen med uttrycketmen avser

samhället,relativt områden i sjukvård och forskning, utbild-t.ex.stora
sysselsättning, kommunikationer, ekonomi,ning, boende och kultur.

på bidragsberättigade organisationer flertalKravet arbeta inomatt ett
således relativt högtsamhällsområden ställt krav. liggerDetär ävenett

i sakens för organisationerna skall verka föratt attnatur anses sam-
samhällsområdehällsförändringar inom visst krävs kontinuerligt,ett

återkommande arbete inom det aktuella samhällsområdet, inte enstaka
bidragsberättigadaktioner. på handikapporganisationKravet att en

flera samhällsområden kanskall verka i Viss måninom anses vara
bidragsberättigad skallkopplat till organisation beståatt en av personer

följd varaktiga funktionshinder svårigheter dettill imöter storasom av
funktionshinderdagliga livet. Medlemmarnas skall således denvara av

för organisationen finns behov fleraallvarliga det arbete inomattart av
brettsamhällsområden. Inriktningen på intressepolitiskt arbete skallett

stadgar och verksamhetsberättelse.manifesteras i organisationens
på stabilitet för erhållaVad gäller krav organisation skallett att en

bidrag utredningen det rimligt stabilitetställa krav påäratt att ettanser
erhåller bidrag.innan organisation En organisation bör således underen

viss tid visa sig livsduglig på hand innan bidrag från staten.egen ges
Utredningen organisationen bör ha funnits två år, hai minstattanser
ordnade med stadgar, årsmöte och verksamhetsberättelseryttre ramar

Utredningeninnan bidrag bör kriteriet för stabilitet iutges. attanser
förordningen handikapporganisationbör lyda: En skall för bidragatt
ha bedrivit underverksamhet två år.minst
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medlemsantal för erhålla bidrageventuellt krav påVad gäller attett
medlemsantalet varie-verksamhet kan konstaterastill sin allmänna att

från medlemmar tillolika organisationerna, 30mellan dekraftigtrar
de bidragsberättigadeDock det såmedlemmar.omkring 58 000 är att

fler medlemmar de icke bidrags-har i genomsnittorganisationerna än
genomsnittbidragsberättigade organisationerna har i 11berättigade. De

genomsnittbidragsberättigade har i 660och de ickemedlemmar254
de bidragsberättigade organi-medlemmar. kan hävdasviss månI att

fler medlem-bidrag har kunnatmed hjälpsationerna värvastatensav
organisatio-dock de icke-bidragsberättigadetendensen är attmar, men

mindre målgrupp och därmed inte,falli många representerar ennerna
sitt medlemsantal i någonskulle kunna ökastatsbidrag,erhållnatrots

stödjasyfte med bidraget;Med tanke påutsträckning. statens attstörre
fulla delaktighet ocharbete för funktionshindradesorganisationemas

förtydligasdetta syfte i krav påsamhälletjämlikhet i attsamt att ett
inom flertal samhällsområden kan detskall arbetaorganisationerna ett

finnas skäl diskutera krav på visstmeningutredningensenligt att ett ett
skall erhålla bidrag. bredorganisationen Enmedlemmar förantal att

sig natio-inriktning innebär organisationen påtarintressepolitisk ettatt
funktionshindradespråkrör för denständigtnellt att gruppvaraansvar

för förändringar inomföreträder verkaorganisationen ävensamt att
spejarfunktion kräver naturligtvissamhällsområden. Dennamånga

form aktiva medlemmar. kan dis-kapacitet i Detvissa och avresurser
väldigt fåorganisation medrimligtkuteras det är att anta att enom

derasnationella pådettamedlemmar klarar sättett som gynnaransvar
organisationMöjligtvis finnsbästamedlemmar på sätt. gräns nären en

arbetsuppgift. diskuteras det finnskanklarar denna Detinte även enom
demokratisynvinkeldet rimligtsamhället inte att,gräns när anser ur en

till övriga organisationer, stödjaminskadebekostnadpå resurser enav
mycket smalt särintresse. Utredningenföreträderorganisation ettsom

betalandefinns och den bör vid 500sådan sättasgräns attattanser en
tillinnebär organisationen inte når 500medlemmar. Detta att uppom

med funk-två tredjedelar skall medlemmarmedlemmar varav vara
organisationens allmänna verksam-inte stöd utgå tillskalltionshinder

kriteriet för medlemsantal i förordningen börUtredningenhet. attanser
skall för få bidrag ha 500handikapporganisation minstlyda: En att

skäl finns kan dock under etableringspe-särskildamedlemmar. Om en
medlemmar. vidare avsnitt.kravet på 500 Sefrånriod bortses nästa

5 BilagaUtredningens enkät,
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8.3.4 Undantag

Utredningen inser det kan försvårt liten organisation,att utanvara en
statsbidrag till sin allmänna verksamhet, bygga rikstäckandeatt upp en
verksamhet lokalt eller regionalt förankrat föreningslivmed i minst 10
län rekrytera minst 500 medlemmar. kanDet i vissa fallsamt att även

organisationerolyckligt inte kan erhålla stöd förrän de be-attvara nya
drivit verksamhet i två år. Utredningen föreslår därför det före-att om
ligger skall undantagsärskilda skäl kunna från kravenvissagöras av
på statsbidragsberättigad handikapporganisation under treårigen en
etableringsperiod. Undantag skall kunna från kraven lokaltpågöras
eller regionalt förankrat föreningsliv i län,10 500 medlemmar eller

Övrigaverksamhet i två år. krav på statsbidragsberättigad handikap-
porganisation måste uppfyllda. Undantag skall dock endast bevil-vara
jas det föreligger särskilda skäl. Vad särskilda skäl fårutgörom som
bedömas från fall fall,till exempel kan behovett att ett stortvara av
fömyelsearbete föreligger inom det område där organisationen verk-är

Enbart det faktum organisationen liten mål-att representerarsam. en
inte tillräckligt för särskilda skäl kan föreliggaEta-är attgrupp anses

bleringsbidrag erhålls i maximalt år. Varje år de särskildatre prövas om
skälen fortfarande föreligger. Skulle organisationen uppfylla alla kra-

på statsbidragsberättigad handikapporganisation redan efter ettven en
eller två år med etableringsbidrag kan organisationen naturligtvis ansö-
ka statsbidrag enligt kriterier övriga handikapporgani-om samma som
sationer. Organisationen behöver således inte erhålla etableringsbidrag
i år alla uppfylls fortare.kraventre om

Organisationer erhållit etableringsbidrag i år uppnåtre utan attsom
alla de statsbidragsberättigadekrav ställs på organisationer skall isom
princip inte erhålla fortsatt stöd. Utredningen dock det i vissa,attanser
mycket speciella fall kan finnas organisationer efter etable-ävensom
ringsperioden erhålla bidrag. kanbör i vissa, speciellaDet mycketäven
fall finnas organisationer enligt nuvarande bidragssystem erhållersom
statsbidrag och där speciella omständigheter organisationengör att

böri fortsättningen erhålla statsbidrag, alla kraven föräven trots att
statsbidrag uppfyllda.inte Utredningen föreslår därför detär att om

föreligger synnerliga skäl ska uppjzller kravenorganisationer intesom
på statsbidragsberättigade handikapporganisationer kunna erhålla
statsbidrag synnerligaVad skäl får bedömas från fall tillutgörsom.
fall. Utredningen kan emellertid inte undantag på grundänannat attse

synnerliga bör användasskäl med mycket försiktighet förstor attav
inte förordningensurholka ställda krav statsbidragsberättigadepå han-
dikapporganisationer. Undantag bör endast beviljas i fallsådana där
organisationen människor på grundrepresenterar en grupp av som, av
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har behov organi-omständigheter, mycketspeciella stortett en egenav
sammanslagning med organisation objektivtsation däroch settannan

möjlig.inte bedöms
for etableringsbidraget ska undantag kun-gäller endastLiksom vad

förankrat föreningslivpå lokalt eller regionalt i 10från kravengörasna
Övrigaeller verksamhet i två år. krav på statsbi-län, medlemmar500

handikapporganisation uppfyllda förmåstedragsberättigad attvara 0r-
skall få bidrag.ganisationen

från etableringsbidraget bör enligt utredningens meningskillnadTill
för hur organisation kan erhållauppställas längeingen tidsgräns en

Utredningen dock detgrund synnerliga skäl.statsbidrag på attanserav
prövning de synnerliga skälen fortfarande före-varje skeår bör en om

ligger.
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StatsbidragenFördelningen9 av

handikapporganisationemamellan

sammanfattningförslag iUtredningens9.1

modell för fördelningenomarbetadföreslårUtredningen stats-aven
grundbidrag, föreningsbidrag,Modellen bestårbidragen. ettav

föreslårmerkostnadsbidrag. Utredningenochmedlemsbidrag att
förordningen med följande lydelse:regleras idelarmodellens

medlemsbidrag,form grundbidrag,Statsbidrag lämnas§6 i av
etableringsperiodmerkostnadsbidrag. Underochföreningsbidrag

statsbidrag form avetable-lämnas istället§ första stycketenligt i5
ringsbidrag.

bidragsberätti-grund särskilda skälpåOrganisationer ansesavsom
treårig etableringsperiod.etableringsbidrag undergade erhåller en

synnerliga skäl bidragsberät-grundpåOrganisationer ansessom av
statsbi-enligt kriterier övrigastatsbidragtigade erhåller somsamma

organisationer.dragsberättigade

Bakgrund9.2

förordningenavsnitt finns inte reglerat itidigare i 5.2.2.beskrivitsSom
fördelning-handikapporganisationerstatsbidrag till hur1994:951 om

be-mellan de organisationermedel skall tilltillgängliga gå somen av
handikapporganisatio-tillbidragsberättigade. Statsbidragendöms vara

till kronor.verksamhet uppgår totalt 129 248 0001999allmärmanernas
Handikappförbundens Sam-kronor tillmedel går 753 000dessa 3Av

fördelaskronor,Resterande medel, 125 495 000arbetsorgan, HSO.
organisationerna följandebidragsberättigade påenskildamellan de 43

sätt:
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Afasiförbundet i Sverige 626 000l
Alzheimerföreningen i Sverige 100 000
Astma- och Allergiförbundet 724 0005
Bröstcancerföreningarnas riksorganisation 1 499 000

Handikappades RiksförbundDe 11 725 000
Förbundet blödarsjuka i Sverige 1 586 000
Förbundet Funktionshindrade Med Läs- och skrivsvårigheter 767 000
Föreningen för de Neurosedynskadade 494 000
Föreningen för El- och Bildskärmsskadade 358 000
Föreningen Sveriges Dövblinda 4 130 000
Föräldraföreningen för Dyslektiska barn 300 000
Hjärnkmñ-Riksföreningen för rehabilitering skallskadade 680 000av
Hjärtebamsföreningen 500 000
Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund 3 877 000
Hörselskadades Riksförbund 8 606 000
ILCO Svenskt förbund för stomiopererade 2 431 000
Intresseförbundet för Schizofreni 717 000
Neurologiskt Handikappades Riksförbund 5 356 000
Reumatikerförbundet 6 639 000
Riksförbundet Cystisk Fibros 1 505 000
Riksförbundet för Blodsjuka 364 000
Riksförbundet för dementas rättigheter 721 000
Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn 1 856 000
Riksförbundet för HIV-positiva 384 000
Riksförbundet för ochMag- Tarmsjuka 2 160 000
Riksförbundet för Njursjuka 2 225 000
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar 4 708 000
Riksförbundet för Social- och Mental hälsa 5 020 000
Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade 4555 000
Riksförbundet för Utvecklingsstörda Bam, Ungdomar och Vuxna 7 279 000
Riksföreningen Autism 1 334 000
STROKE-Riksförbundet Hjärnans Kärlsjukdomarmot 828 000
Svenska Celiakiförbundet 1 655 000
Svenska Diabetesförbundet 4 872 000
Svenska Epilepsiförbundet 2 244 000
Svenska Laryngförbundet l 435 000
Svenska Migränförbundet 300 000
Svenska Parkinsonförbundet 273 000
Svenska Psoriasisförbundet 3 721 000
Sveriges RiksförbundDövas 7 258 000
Sveriges Stamningsföreningars Riksförbund 780 000
Synskadades Riksförbund ll 223 000
Tandvårdsskadeförbundet 80 0007
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bidragen till organisationerna mellanvarierar 100 000Som stort;synes
kronorkronor till 000 organisation. Organisationerna har i11 725 per

Ävenmiljoner kronor bidrag. räknatomkring 2,9 igenomsnitt per
från cirka kronor till drygt40 medlemmedlem variationenär stor; per

erhåller 259medlem. I genomsnitt organisationerna6 350 kronor per
medlem.kronor per

den femåriga fördelnings-fördelningen baseras pånuvarandeDen
1994/95. Model-utarbetade och introduceradesmodell SHR somsom

Fördelningsmodellenbeskrivitsingående i avsnitt 5.2.2.len har tidigare
gmndbidrag, medlemsbidrag, merkostnadsbidrag,delar;består femav

delarna harföreningsbidrag. Nivån på de olikaochutvecklingsbidrag
Grundbidragetfrusits till års nivå.och 1997under 1999 utgör1998 en

närvarandebidrag år 1993/94, för 85organisationensviss procent av
förviss medlem,Medlemsbidraget utgörsprocent. av en summa per

medlem. Merkostnadsbidraget beräknatnärvarande kronor10 ärper
till-förbunden har för verksamhetenkostnaderefter de göraattsom

bedömdes ha olika höga kostnader förförbundgänglig; olika anpass-
fördeladefunktionshindrets Förbunden ipåberoendening är treart.

Föreningsbidra-hade de merkostnadema.där störstaettgruppgrupper
Utveck-eller lokalförening.regional-kronorutgår med 250get per

merkostnads-har det högstatill förbund intedelaslingsbidraget ut som
medlemsser-skall få möjlighet bygga sinför dessabidraget att utatt en

vice.
handikapporganisatio-statsbidragen mellanfördelningDagens av

förredogörelseendast delvis förklarasdockkan genom ennerna
den del fördelningsmodellenfördelningsmodell. Eftersom iSHRs som

erhållerinnebär organisationerna vissgrundbidragkallas procentatt en
för-fördelning fanns SHRs1993/94 den innanbidrag årsitt är somav

aktuell.kraft 1994/95 hög grad fortfarandeträdde idelningsmodell i
Understatsbidragenför fördelningen 1971.erhöllSHR ansvaret av

formelltfördelades statsbidragen1994perioden 1971 utar-utan en-
handikap-fördelningsmodell. Under dessa år ökade anslaget tillbetad

kontinuerligafram till 1992/93.kontinuerligt Denporganisationerna
regel till följd de organisationeranslaget fickökningen att somsomav

år.erhöll procentuellt påslag varjeerhållit bidrag vissttidigare år ett
vanligen från bruttoölcningenstatsbidragorganisationersNya togs av

föregåendemed påslag påfördelningssystem, ianslaget. Detta procent
mycket för organi-innebar naturligtvis positiv utvecklingårs bidrag, en

erhållit ökaderedan på 1970-talet statsbidrag. Då anslagetsationer som
bidragsberättigadeår förekom det i princip intekontinuerligt varje att

52 december 1998, enkät BilagaMedlemsantal i se
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organisationer tvingades bidrag förminska sitt bereda förplatsatt nya
organisationer.

uppdelning dagens statsbidragsberättigadeEn organisationer uti-av
från hur länge de erhållit statsbidrag visar de organisationeratt som
erhållit bidrag sedan 1970-talet erhåller betydligt i bidrag änmer orga-
nisationer tillkommit dagensAv 43 bidragsberättigadesom senare. or-
ganisationer exklusive har haftHSO 26 bidrag sedan 1970-talet, 6

sedansedan 1980-talet och 1990-talet. Fördelat11 medianensom av
genomsnittligt bidrag medlem har organisationer erhållit bi-per som
drag 1970-talet 402 kronor, organisationersedan erhållit bidragsom
sedan kronor och1980-talet 193 organisationer fått bidrag sedansom
l990-talet kronor. alla bidragsberättigade110 För organisationer är

genomsnittligamedianen det bidraget kronor.medlem 235av per

genomsnittligt bidragDiagram Medianen medlem. Samtliga organi-av per
haj bidragoch de har sedan 1970-taIet, 1980-talet ochsationer 1990-som

talet.

450 kr.

400 kr.

350 kr.
300 kr.

250 kr.
200 kr.

150 kr.
kr.100

50 kr.
0 kr

1970-talet 1980-talet 1990-taIet Samtliga

aspekt på dagens fördelningEn statsbidragen kan att stu-annan av vara
dera hur bidragen fördelas mellan organisationerna i förhållande till
deras storlek. Utredningen har delat in organisationerna i små, mellan-

och föreningar. föreningarSmå har, enligt utredningensstora stora
gruppering, till medlemmar,2 500 mellanstora har mellan 2 501-upp

Medlemsantal decemberi 1998, enkät, Bilaga 2.se
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medlemmar. demedlemmar och 000 4315 000 15 Avöverstora en-
skilda bidragsberättigade organisationerna 12 små, mellanstora19är

medianen genomsnittligt bidragoch Fördelat12 stora. som av per
organisationer kronor, mellanstora kronormedlem har små 1 072 218

och kronor.215stora

medlem. Små, mellanstora,genomsnittligt bidragMedianenDiagram perav
och samtliga organisationer.stora

1 600 kr.
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haftstorleksmässigt mellan de organisationerfördelning 26En som
genomsnitt-visar fördelat medianenbidrag sedan 1970-talet att som av

föreningar kronor, mellanstoraligt medlem har små 1 553bidrag per
i decemberkronor medlemsantal 1998,421 och 215kronor stora se

enkäten, bilaga 2.
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MedianenDiagram genomsnittligt bidrag medlem. Organisationerav per
1970-talet.har bidrag sedan Små, mellanstora och organisationer.storasom

Smá Mellanstora Stora

Vidare kan aspekt dagens bidragsfördelningpå hur bidrageten vara
används fördelat på olika former funktionshinder. s.k.Denav
femgruppsindelningen har ofta försök ringaanvänts ett attsom
olika former funktionshinder. femgruppsindelningenI finns rörel-av
sehinder, hörsel, mentala funktionshinder och medicinska funk-syn,
tionshinder. modell har kommitDenna kritiseras då kandenatt sägas

alltför indelning vad gäller medicinska funktionshinder.göra en grov
Utredningen väljer dock ändå visa hur statsbidragen, vidatt en grov

viduppskattning, fördelas sådan indelning:en

Funktionshinder Bidrag iprocent1998
Rörelsehinder 27

2. Syn 12
Hörsel 14
Mentala funktionshinder 13

funktionshinderMedicinska 33

Slutligen vad gäller fördelningen bidraget fördelningsmodellenspåav
olika delar, dvs grundbidrag, merkostnadsbidrag, medlemsbidrag, före-
ningsbidrag utvecklingsbidragoch utgjorde år 1999 grundbidraget den i
särklass delen, drygt 80 det totala bidragetstörsta procent av
129 248 kronor, inklusive bidraget till000 HSO. Merkostnadsbidrag
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medlemsbidraget cirkacirka 8,5 utveck-3,5utgör procent, procent,
föreningsbidragetlingsbidrag cirka och cirka1,5 0,5procent procent.

del, cirkaResterande 5,8 uppbär HSO; dels di-procent ett egetgenom
rekt bidrag och dels de3 753 000 samarbetsmedel 3 753om genom om

enskilda medlemsorganisationerna000 de i uppbärHSO ettsom som
del sitt bidrag.av

Fördelning statsbidraget på den nuvarande fördelningsmodel-Diagram av
Årlens olika delar. 1999.

Föreningsbidrag
Utvecklingsbidrag

Medlemsbidrag
Merkostnadsbidr.

Redovisning9.3 utredningens förslagav

Inledning9.3.1

statsbidragen handikapporganisationemastill allmänna harverksamhet
de legat på oförändradåren nivå. Som statistiken i avsnitt 9.2senaste
visar skillnaderna i bidragsnivåer bland de organisationerär stora som

flerhar bidrag idag. Fler och organisationer ansöker dessutom varje år
få statsbidragen.del Enligt utredningens direktiv skallatt ta ut-om av

redningens förslag kostnadsneutrala.vara
tidigare i kapitelSom det utredningens ambition de7nämnts är att

anslag finns till förfogande skall fördelas mellan de statsbidragsbe-som
rättigade handikapporganisationema så enkelt, rättvist tydligtoch som
möjligt. Organisationer såväl inom utanför bidragssystemet skallsom
kunna del och förstå enligt vilka kriterier statsbidragen fördelas.ta av
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följerNedan i avsnitt 9.3.2. genomgång utredningens förslagen av
till för fördelning statsbidragen mellan de statsbidragsbe-modellny av

Vilkarättigade handikapporganisationema. krav enligt utred-som,
skall ställas handikapporganisationningens mening, på för denatten

statsbidragsberättigad har tidigareskall redovisats i kapitelanses vara
8.3..

fördelningsmodellenEfter beskrivningen den följer, i avsnittav nya
redovisning utredningens förslag hurpå statsbidragen skall9.3.3., aven

organisationer erhållerberäknas för de statsbidrag enligt undan-som
undantagsfallvilka organisationer, enligt utredningenstagsreglema I

erhålla bidrag de intemening, bör kunna uppfyller alla kraventrots att
statsbidragsberättigade handikapporganisationer har tidigare redovi-

i kapitel 8.3..sats
Slutligen kortfattad beskrivning konsekvensernagörs ut-en av av

förslag.redningens

fördelningsmodellen9.3.2 Den nya

fördelningsmodellUtredningen föreslår innehåller fyra delar;en som
medlemsbidrag, föreningsbidraggrundbidrag, och merkostnadsbidrag.

Grundbidrag

handikapporganisationerAlla har, storlek, grundläggandeoavsett ett
kansliresurser, medel för styrelsemöten, informa-behov årsmöten,av

tion och liknande kostnader. förutsättning för be-Detta kunnaär atten
överhuvudtaget. Utredningendriva verksamhet har vid sina mötenäven

sin fåttmed organisationerna enkät, uppfattningensamt att ettgenom
grundbidrag den majoritetenrelativt organisationernastorastort av av

upplevs den viktigaste delen i fördelningsmodell, grund-Dettasom en
bidrag skulle då grunden i fördelningsmodellen. Vidare harutgöra ut-

organisationemasredningen uppfattat tydliga önskan viss lång-om en
organisationsstödet.siktighet i Organisationerna har upplevt det som

viktigt under förutsättning de uppfyller erhållade, kraven föratt att att
bidrag, kan räkna med visst kontinuerligt stöd från år till år.ett

dagens femåriga fördelningsmodell, beslutades 1994,I SHRsom av
inte grundbidraget fast belopp organi-lika för allautgörs ärettav som

sationer. Istället innebär grundbidraget organisationerna erhålleratt en
viss 1993/94 års bidrag. För 1999 erhåller organisationernaprocent av
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bidrag.85 % 1994/94 års Utredningen dagens grundbi-attav anser
drag visserligen stabilitet till det i längdensystemet ävenattger men
skapar i alltför hög grad konserverar den fördelningett system som

farms mellan organisationerna 1993/94. En ytterligare nackdel ärsom
sådant kan komma upplevasäven orättvistatt ett system att som av nya

organisationer inom och utanför bidragssystemet, då det uppfattas som
äldre organisationer erhåller bidrag enbart till följd sin ålder ochom av

inte till följd den verksamhet de bedriver. Utredningen därförav anser
denna fonn grundbidrag på sikt bör avvecklas. stabiliteten iatt av sys-

skall istället åstadkommas relativt högt grundbidragtemet ett ärav som
lika för alla bidragsberättigade organisationer. Grundbidraget skall,
tillsammans med övriga delar i fördelningsmodellen, tillräckligtvara
högt för täcka grundläggande administrativa kostnader för organisa-att
tionerna. avvägningEn måste dock alltid mellan önskemåletgöras om

relativt högt grundbidrag och den uppmuntring till delningett av orga-
nisationer högt grundbidrag kan upphov till. Grundbidragetettsom ge
bör således inte högtså delning organisationer i praktikenattvara av
innebär ökning bidraget.en av

Utredningens principiella inställning således grundbidraget iär att
framtiden bör fast belopp, lika för alla organisationer.utgöras ettav
Som tidigare redovisats i avsnitt dock9.2. skillnaderna i bidragsni-är
vâer mellan de olika organisationerna historiska skäl mycket stora.av

följdTill dessa skillnader skulle omedelbar introducering detav en av
grundbidraget få mycket drastiska konsekvenser för vissanya av orga-

nisationerna. Utredningen därför det grundbidraget börattanser nya
införas successivt.

Utredningen föreslår grundbidraget under period fem åratt en av
skall bestå dels fast belopp och dels vadett procentsatsav av en av or-
ganisationerna erhöll föregående år. Utredningen har kallat det fasta
beloppet för basstöd och procentdelen för kontinuiteten. Kontinuiteten

under tid till viss del behålla denär gamlasätt fördelnings-ett att en
strukturen och på så vis erhålla långsammare övergång till denen nya
fördelningsmodellen. Kontinuiteten bör läggas relativt högt, utredning-

föreslår organisationerna skall erhålla 80 föregåendeatt procenten av
års totala bidrag. Basstödet kommer lika högt för alla bidrags-att vara
berättigade organisationer och kommer under övergångsperioden att
fungera minimigaranti. Ingen organisation skall få lägreettsom en
grundbidrag basstödet. Detta innebär kontinuitetenän föratt om en or-
ganisation blir lägre basstödet erhåller organisationen basstödetän som
grundbidrag. Under övergångsperioden kommer kontinuiteten ståatt
för den stabilitet i grundstödet sedan skall Utredning-systemet som ge.

54Angående SHRs fördelningsmodell vidare avsnitt 5.2.2.se

5 19-1455statsbidragtill. . .
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förelår därför basstödet inte skall så högt under övergång-att varaen
kronorsperioden. bör läggas på 250 000 år och därefter ökasDet ett

med år under övergångsperioden.successivt 50 000 per
bedömning femUtredningens i dagsläget år tillräckligt förär äratt

införa det grundbidraget och grundbidraget efter dessa fematt attnya
bör fast belopp lika för alla organisatio-år kunna ärutgöras ett somav

olika faktorer, såsom anslagets storlek och antaletTill följd t.ex.ner. av
kan det dock efter fem visastatsbidragsberättigade organisationer, år

för införa det grundbidraget.sig ytterligare tid behövs Enatt att nya
definitiv bedömning införande grundbidraget till fast be-när ettav av

därför efter den femåriga övergångsperioden.lopp möjligt bör görasär

Medlemsbidrag

medlemsbidraget det bidrag beräknat beloppVad gäller med visstär ett
medlem. den nuvarande fördelningsmodellen beräknas medlems-Iper

bidraget utifrån alla betalande medlemmar i organisationerna, såväl
icke-funktionshindrade.funktionshindrade möjligt ändringEnsom

skulle kunna enbart räkna med de medlemmar funk-ärattvara som
tionshindrade, eller i tillämpliga fall anhöriga till sådana medlemmar.

i kapitel docktidigare diskuterats sådan uppdelning svårSom 8.2. är en
organisationerna har registerkräva då flera inte förda medäratt av som

uppdelning medlemmarna i funktionshindrade icke-ochav
funktionshindrade. organisationer ideologis-Det någraär även som av

uppdelningka skäl inte vill sådan sina medlemmar. Detgöra aven
få organisationer medlemsregister alls, dåfinns dessutom några utan

funktionshindrets medlemmarna inte önskar förekomma igörart att
komplikationorganisationens register. Ytterligare fleraär atten av or-

ganisationerna har medlemsgrupp där variationen gradenen avav
funktionshindret mycket varför det i viss kanmån svårtär stor, attvara

medlemmarna har funktionshinder lederhur mångaavgöra av som som
till betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. Utredningen har

valt inte begränsning beräkningmed anledning härav vidgöraatt en av
till endast medlemmar med funktionshinder. Bidrags-medlemsantalet

grundande vid beräkningen medlemsbidraget därför betalande,ärav
enskilda medlemmar.

fråga vid beräkningen medlemsbidraget har varitEn annan av om
medlemsbidraget skall minskas successivt efter visst antal medlem-ett

stordriftsfördelarföljd uppkommer förDettamar. som en av som
organisationer. första medlemmarna med sarmolik-De ärstörre största

het de kostsamma. Utredningen har kommit till slutsatsen attmest en
sådan minskning lämplig och harsuccessiv därför gjort indelningär en
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underorganisationerna i 2 500 medlemmar, mellan 2tre grupper;av
och medlemmar. Gruppen organisatio-501-15 000 15 000 småöver av

medlemmar erhållermed under således högst bidrag2 500 perner
organisationer medmedlem och 000 med-15överstoragruppen av

bidrag medlem. Förhållandetlemmar erhåller minst mellan dessaper
organisationerna erhållerde små gånger1,5är att pergrupper mer

medlem de mellanstora organisationerna och gånger2än mer per
organisationerna.medlem deän stora

Föreningsbidrag

organisationerna idag region-bidragsberättigade har omkring 3000De
öreningslivetlokalföreningar. på läns- och lokalnivå viktigoch F är en

folkrörelse.handikapprörelsen Grunden för folkrörelsendel somav en
och dennes möjlighet organisatio-dess bas; medlemmen påverkaår att

verksamhet förutsättningbeslut. Organisationernas lokala ärnens en
representativaför bevara den demokratin i organisationerna. Riks-att

förorganisationen har kostnader den lokala verksamheten bl.a. i form
utbildning funktionärer och förtroendevalda information tillsamtav av

region- och lokalföreningar. Utredningen denna del organi-attanser av
uppbära stöd i vad tidigaresationerna bör varit fallet.änmer som

Merkostnadsbidraget

bidraget har i den nuvarande fördelningsmodellenDenna del varitav
försök utjämna de kostnader organisationerna har för göraett att att

tillgängliga för funktionshin-organisationerna medlemmarna med sina
Utredningen merkostnadsbidraget principiellt viktigder. ärattanser en

del till handikapporganisationema och därför bör finnasbidragenav
fördelningsmodellen.ned i den framtida Olika organisationeräven

det funktionshinder medlemmarna olika kost-kan, till följd har, haav
full tillgänglighet för sina medlemmar. Merkostna-nader för skapaatt

demokratiskt.den organisationerna skall kunna fungeratill förär att
ochAlla skall kunna delta i sammankomster,medlemmar emotta ge

kunna delaktiga aktiviteterhformation, i alla övrigasamt vararesa,
bedriver.riksorganisationensom

nuvarande fördelningsmodellen förbunden iden har delats inI tre
där har de högsta merkostnaderna. Merkostnademas1grupper grupp

denandel stiger för varje år i femåriga fördelningsmodellen. kapitelI
har tidigare redovisas de olika vilken de5.2.2. samtgrupperna grupp
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tillhör. nuvarande skillnadenolika organisationerna den modellenI är
olikamellan destor grupperna.

merkostnader kompliceratberäkna de olika organisationemasAtt är
ställa olika funktionshinders svårigheterdå det i princip innebär att mot

principiella inställning detvarandra. Utredningens enbartär äratt orga-
harnisationerna inom handikapprörelsen tillräcklig kunskap attsom

enskild organisations merkostnader. Utredningen har där-bedöma varje
tilldela varje organisation för merkostna-för inte försökt att en summa

der.
beräkna merkostnadema skulle kunna låtaEtt sätt att attvara orga-

ansöka faktiska merkostnader. Utredningennisationerna varje år om
lämpligt tilldock sådant inte då detta skulleäratt ett system varaanser

nackdel för organisationer med ekonomi faktiska merkost-sämre vars
nader grad följd bristande faktiska be-i högre är änen av resurser av

bedömning organisationemas merkostnader ihov. Någon form avav
meningförväg därför enligt utredningensmåste göras.

Till följd resultatet den enkät skickats till organisatio-utsomav av
nema, utkristalliserats fyra olika merkostnaderhar ärtyper av som
aktuella organisationerna och därmed bör kunna berättiga tillför som
merkostnader. Utredningen föreslår följande modell för beräkning av
merkostnadema:

Personlig ledsagning vid underassistansservice, t.ex.som resor,
Uppstår för organisationer medlemmar har förflytt-möten etc. vars
orienteringssvårigheter.nings- och

Anpassningsåtgärder, särskilt medium t.ex. punktskrift, lättlästsom
för information och handlingar. för organisationermm Uppstår vars

har kommunikationssvårigheter,medlemmar mentala eller fysiska,
till exempel dövhet, utvecklingsstörning fl.m
Arbetsformer, längre tid krävs. Uppstår för organisationer vars
medlemmar har mentala svårigheter och i viss för medmån personer
rörelsehinder.

särskilda lokaler särskild förAliüöhänsyn, eller kost. Uppstår4. orga-
nisationer medlemmar har fysiska svårigheter avseende t.ex.vars
rörlighet eller kostintolerans.

Varje ovanstående merkostnader organisation kanFör typ av som en
organisationenha erhåller merkostnadspoäng. Utredningenanses

de olika merkostnader inte lika höga merkost-typernaattanser av ger
föreslårnader. Utredningen de viktas på skala enligt uppställ-att en

personligningen där service högst och miljöhänsynpoängovan, ger

55Bilaga 2.
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personlig serviceUtredningen föreslår 2lägst poäng,poäng. att ger
och miljöhänsynarbetsformer 1anpassningsåtgärder 1,5 poängpoäng,

0,5 poäng.
enskild organisation skall hamerkostnadspoäng varjeVilka anses

bedömas från fall till fall. Utredningenbehövatill kommerrätt att anser
första året övergångsmodellensorganisation vidvarje sökandeatt av

fylla i formulär och beskriva vil-få möjlighetintroducerande bör ettatt
nämnda fyraorganisationen har i deka merkostnader gruppernaovan

bedömningDärefter måstetillfällen dessa uppstår.vid vilkasamt en
dock endast organisa-bedömning behöver gång,Denna görasgöras. en

varjeinte gå igenom procedur år. Be-behöver såledestionerna samma
Socialsty-naturlig del i detdömningen kommer ingåatt som en ansvar

fördel-och lämna förslag tillför bereda ansökningarnarelsen har att
dock dettill regeringen. Utredningenningen statsbidragen attanserav

Socialstyrelsen använder det råd medvikt representan-är största attav
vidutredningen föreslagit skall inrättashandikapprörelsen,förter som

rådgivande vid bedömningen.Socialstyrelsen, För attorgan un-som
organisations merkostnadspoäng kanvarjederlätta bedömningen av

indelning olikaSocialstyrelsen tillsammansrådet och göra en grov av
merkostnadsområden. exempel kanorganisationers Som tasgrupper av

utredningen de troligtvis harrörelsehinderförbunden, där attanser mer-
personlig service, arbetsformer och miljöhänsyn.kostnader enligt typen

till exempel förbund medVidare utredningen att personeravanser
troligtvis har merkostnader enligtmentala svårigheter typen anpass-

diskuterasarbetsformenAndra frågor börningsåtgärder och som av
bedömningen varje enskilt förbunds merkost-för underlättarådet att av

funktionshindrade barndrivs föräldrar tillnader hur förbundär som av
funktionshindrade bedömas. Enligt utred-närstående till böreller av

de kost-sådana förbund mindre merkostnader dåningens mening har
demokratiskt naturligthar för kunna fungeranader organisationen äratt

icke-funktionshindrade medlemmar.organisationen drivsmindre då av
bedrivs funktionshindrade själva i visssådana organisationer såDå att

demokratiska har arbetsgruppermån deltar i den etcegnaprocessen,
arbetsformersådana organisationer merkostnader förbör dock föräven

erhållas.enligt punkt 3
merkostnadspoäng skallorganisation erhållitSedan varje en mer-

organisationensutredningens förslag relateras tillenligtkostnadema
för dock inte alltid direktMerkostnadema organisationenstorlek. är

vissa anpassningar organisa-medlemmarkopplad till antalet utan som
funktionshinder engångs-följd medlemmarnastionen till ärgör enav

bör därför inte läggas vidorganisationen. Alltför viktför storsumma
delasstorlek. Utredningen föreslår organisationernaorganisationens att

organisationer under medlemmar ochsmå 2 500i två storagrupper,
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organisationer med medlemmar därutöver. Merkostnadspoängen mul-
tipliceras med förtvå föreningar.stora

Som exempel hurpå merkostnadsdelen enligt förslaget skallett
framräknas rörelsehinderförbund. Sådana förbund kantas ett antas re-
dovisa merkostnader enligt personlig service, arbetsfonnergrupperna
och miljöhänsyn. Personlig service tvâ arbetsformerpoäng,ger en po-

Äroch miljöhänsyn halvt sammanlagt detäng 3,5poäng,ett poäng. ett
rörelsetörbund, medlemmar,2 500 blir den totala merkost-överstort

nadspoängen 3,5 2 7 mycket dettaHur sedan i merkost-poäng.x ger
nadsbidrag i naturligtvis relaterat till övriga organisationersärpengar
merkostnadspoäng övriga delar i fördelningsmodellen.samt

Sammanfattning

Sammanfattningsvis föreslår utredningen således fördelningsmodellen
med fyra delar; grundbidrag, medlemsbidrag, föreningsbidrag och mer-
kostnadsbidrag. Grundbidraget skall i framtiden fast be-utgöras ettav
lopp lika för alla organisationer. Under femårigär övergångspe-som en
riod skall dock grundbidraget bestå dels 80 vad organisa-procentav av
tionerna erhöll föregående år och dels fast belopp mini-ettav som en
migaranti. Sedan grundbidraget räknats fram fördelas resterande del av
anslaget i lika delar mellan medlemsbidraget, föreningsbidragetstora
och merkostnadsbidraget. delar fördelasDessa till organisationernaut
på följande Medlemsbidraget består belopp medlem. Bi-sätt. ettav per
draget medlem minskar successivt efter visst antal medlemmar.ettper
Föreningsbidraget består fast belopp lokal- eller regionföre-ettav per
ning. Merkostnadsbidraget består visst beloppettav per
merkostnadspoäng organisationen erhåller. Hur många varjepoäng
organisation skall få kommer beräknas i samband med organisatio-att

ansökningar bidrag första året den fördelningsmodellennemas om nya
tillämpas. Merkostnadsbidraget ökar beroende på organisationens stor-
lek.

För illustrera den fördelningsmodellen kan följande exempelatt nya
Åranvändas. 2000 fördelas bidragen mellan de olika delarna på följan-

de vid oförändrat anslag dvs totalt 126 748 000 exklusive bidragsätt
till kapitel fördelasHSO, 10. drygtFörst 100 600 000 till grundbi-se
draget. Därefter erhåller medlemsbidrag, merkostnadsbidrag och före-
ningsbidrag drygt 8 700 000 kronor vardera.

den enskilda organisationenFör innebär detta den erhålleratt ett
grundbidrag 80 1999 års bidrag eller minstär 250 000procentsom av
kronor. Därefter får den visst medlemsbidrag, merkostnadsbidragett
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och föreningsbidrag för varje medlem, merkostnadspoäng och förening
den har.

Undantag9.3.3

föreslagit föreligger särskildakapitel 8.3.4. detUtredningen har i att om
från statsbidrags-kunna vissa kraven påskäl ska undantag göras av en

etableringsperiod.handikapporganisation under treårigberättigad en
vil-anslutning till det aktuella kapitletuppkommer iFrågan ärnusom

skall till under etable-stöd utgå organisationerekonomisktket som
kan kom-organisationerUtredningenringsperioden. att nya somanser

erhålla mindre etable-period bör belopp,fråga under dennai ett ettma
enligt utredningen, 000 kro-rimlig nivå kan, 100ringsbidrag. En vara
och kronor Organisa-kronor år två 200 000 år000år 150 tre.ett,nor

enligtetableringsbidrag skall inte erhålla bidragerhållertionerna som
fördelningsmodellen.delarövriga i

föreslagit organisationeri kapitel 8.3.4.harUtredningen även att
årsärskilda skäl erhållit etableringsbidrag igrundpå atttre utansom av

statsbidragsberättigade organisationer iställs påalla de kravuppnå som
Utredningen dock det ierhålla fortsatt stöd.skallprincip inte attanser

efterfall kan finnas organisationerspeciellamycketvissa, ävensom
erhålla bidrag. kan Vissa, mycketbör Det ietableringsperioden även

bidragssystemenligt nuvarandefinnas organisationerspeciella fall som
speciella omständigheter organisa-och därstatsbidragerhåller gör att

erhålla statsbidrag, alla kravenbörfortsättningentionen i atttrotsäven
föreslagituppfyllda. Utredningen har därförför statsbidrag inte attär

uppfyllersynnerliga skäl ska organisationer intedet föreligger somom
handikapporganisationer kunnastatsbidragsberättigadekraven på er-

rimligtdessa fåtal fallUtredningen det istatsbidrag.hålla ärattanser
enlighet med hela fördelnings-erhåller statsbidrag iorganisationenatt

kriterier statsbidragsberättiga-enligt övrigamodellen, dvs samma som
handikapporganisationer.de

förslagKonsekvenser utredningens9.3.4 av

vid den fördelningsmodellens introduce-det,Utredningen att nyaanser
nuvarande bidrags-organisationer inom detrande, viktigt ävenär att

för de uppfyller de kraven för statsbi-granskas attsystemet se om nya
bidragsberättigadedrag. dagens 43 organisationer uppnårAv ettt.ex.

56Avsnitt 8.3.
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Åttaförbund för närvarande inte kravet på medlemmar.500 för-av
bunden klarar inte kravet läns-på minst eller lokalföreningar.10
Granskning bör ske alla de 43 föreningarna klararäven kravet påom

brett intressepolitiskt arbete inom 5-6 samhällsområden. Målet börett
dock inte enligt utredningen kasta dessa föreningar. De böratt utvara
därför under övergångsperiod få tillfälle arbeta för uppnå deatt atten
krav de för närvarande uppnår.inte Om de efter övergångsperioden inte
uppfyller kraven bör de dock såvida inte synnerliga skäl kan åberopas,

avsnitt 9.3.3 och 8.3.4. inte längre erhålla bidrag. Då organisa-se nya
tioner på grund särskilda skäl falli vissa kan erhålla etableringsbi-av
drag under period år kan det lämpligt de organisatio-tre atten av anses

uppfyllerinom inte kraven, får försöka uppnå dessasystemetner som
under Undertreårsperiod. denna period bör de, enligt utredningensen

förstamening, året erhålla bidrag föregående år där-samtsamma som
efter år två och erhålla föregående80 % års bidrag. En minstatre av
nivå bör dock kronor.200 000vara

Utredningen har genomfört antal beräkningar fördelningenett av av
bidragen mellan organisationerna enligheti med den fördelnings-nya
modellen. Konsekvenserna utredningens fördelningsmodell dockärav
till viss del beroende antal faktorer, såsom bl.a. förändringarett yttreav

antaleti anslagets storlek, statsbidragsberättigade organisationer, ök-
ningar eller sänkningar medlemsantaleti i organisationerna. Beräk-
ningarna därför endast preliminära.är

preliminära beräkningarnaDe baseras på det nuvarande antalet bi-
dragsberättigade organisationer, antalet 199859medlemmar i december
och antalet och lokalföreningar 1998.region- under Vidare har en
preliminär bedömning organisationemas merkostnadspoängav an-
vänts Utredningen har gjort beräkningar fördelningen medlenav av
mellan organisationerna vid såväl oförändrat anslag vid ökningarsom

anslaget. Utredningen har beräkningargjort avseende årett samtav
fördelningen underavseende femårsperiod. Då beräkningama endasten

preliminära har utredningen valt inte beräkning-är någraatt presentera
varje organisations bidrag. Följande generella slutsatser kan dockar av

dras.
historiska skäl finns skillnaderAv bidragsnivåeri mellan destora

olika organisationerna. Som beskrivits tidigare, i haravsnitt 9.3.2., ut-

57Medlemsantal i december 1998, enkät, Bilagase
58Antalet läns- och lokalföreningar baseras på frånuppgift organisationemas
ansökningar statsbidrag 1999.om
59Utredningens enkät, Bilaga
5° påBaserat organisationemas ansökningar statsbidrag för 1999.om
6 Se avsnitt 9.3.2.
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i dengrundbidragetfemårsperiod låtaundervaltredningen nyaatt en
bidragföregående årsfördelningsmodellen bestå procentsats avenav

fördelningen.nuvarandedendelbehållitindirektoch på så sätt aven
relativtdet skerberäkningarna storapreliminärade attvisardettaTrots

femårsperiod.underbidragorganisationersvissaiförändringar en
erhållerorganisationer störstvilkaundersökningVid pro-somaven

statsbidragensänkningprocentuellrespektive störstcentuell ökning av
i såframgickfördelningsmodellenmed denfemårsperiodunder nyaen

organisa-detgjortharutredningen ärberäkningar attsamtligagott som
gällervadmajoriteti1970-taletsedan ärerhållit bidragtioner somsom

organisationerVad gällersänkning.medorganisationer störst som er-
organisationerdetdärden äreffektenökning motsatta;håller ärstörst

denEnligtmajoritet.i sta-1990-taletsedan ärerhållit bidrag somsom
organisationerdetavsnitt 9.2.visat i ärutredningentistik som er-som

erhållerfördelningsmodelli dagens1970-taletsedanbidraghållit som
innebärmeningutredningensEnligtmedlem.bidragethögstadet per

omfördelningfördelningsmodell viss stats-utredningensdärför avnya
tilltidstatsbidrag längreerhållitorganisationerfrånbidragen ensom

omfördel-länge. Dennastatsbidrag såerhållitinteorganisationer som
utredningenberäkningardevidmindrenaturligtvis smärtsamtskerning

anslag.med höjtgenomfört
omfördelning ärvisssåledesUtredningen att resursernaavenmenar

finnsdefördelningrättvisuppnåförnödvändig somatt resurseraven
organi-minskningkan denundantagsfallnågotförfogande.till I enav

till enligtupphovfördelningsmodellendenbidragsations gernyasom
nöd-någontingtecken på ändock annatmeningutredningens envara

gäller Före-vadistället,kanMinskningenomfördelning. t.ex.vändig
organisationenföljdDövblinda, attSverigesningen genomavenvara

förkompenserasegentligenverksamhetallmännatill sinstatsbidragen
pådetgenomfört, i närmasteorganisationenuppdragsärskilda som

utredningenundantagsfall attsådantIuppdrag orga-ettstaten. anserav
kan kompenseras attlämpligenbidragminskadenisationens genom

uppdragslik-föranslagfrån någotbidragerhåller annatorganisationen
Utredningenhandikapporganisationema.iverksamhetnande avser

verk-visstillBidraganslag B4Socialdepartementetshärmed närmast
anslagetfrånStatsbidragenfunktionshinder.medförsamhet personer

drivasjälvamöjligheterorganisationemasöka attföravsedda attär
funktionshinder.medförbetydelseverksamhetervissa personerav

utgiftsomrâde 9 s.94.62 1998/99:1Prop.
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inomsamarbetettillstödStatligt10

handikapprörelsen

sammanfattningiforslagUtredningens10.1

organiseradestödja detskallUtredningen staten samar-attanser
statsbidrag.direktahandikapprörelsen medbetet inom

sökasskall kunnastatsbidragföreslår ettUtredningen att sam-av
bidragsberätti-demajoritetklararbetsorgan representerar avensom

börsamarbetsorganetUtredningenorganisationema.gade attanser
bidragsberättigadedetredjedelaromkring två orga-representera av

föreningideellskallSamarbetsorganet ävennisationerna vara en
partipolitisktochreligiöstuppbyggddemokratiskt samtärsom

obunden.
samordnandeuppdragtäcka detillutgåenbartStödet bör att av

uppdragExempel på sådana ärsamarbetsorganet.samhälletart ger
handikapprö-nomineringar frånrepresentation ochsamordning av
myndighetervidreferensgrupperutredningar,statligaolikairelsen

dettaförbörSamarbetsorganetremisshantering.samordningoch av
tvådvs knapptkronor,miljonererhålla 2,5samordningsarbete pro-

samarbetsorganetövriga arbeteanslaget. Detnuvarandedetcent av
medlemsorganisationernafrånbeslutefterutförakommakan att

själva.organisationernafinansierasskall av
skall varjestatsbidragsberättigade organisationernaenskildaDe
tillstatsbidragerhålletfemanvändaår minst procent samar-av

redovisningEnhandikapporganisationer.andramedbetsåtgärder
ilämnasskallomfattningderassamarbetsåtgärderutförda samtav

återrapportering.årligövrigsamband med
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10.2 Bakgrund
Utredningen skall, enligt sina direktiv, föreslå hur organiserat samar-
bete inom handikapprörelsen skall stödjas.

Som tidigare beskrivits i avsnitt finns4.4. inom handikapprörelsen
omfattande samarbete mellan de olikaett organisationerna. Samarbete

sker på olika områden och i olika organisatoriska konstellationer. Sam-
arbetet sker i Sverige på lokal, regional och riksnivå, det sker ock-men
så intemationellt. Samarbetet förändras i takt samhälletsamma som
förändras. Nya behov skapar former samarbete.nya av

förstaDe handikappförbunden bildades i slutet 1800-talet ochav re-
dan 1942 upplevde de behovet organiserat samarbete såett stort attav
den första samarbetsorganisationen bildades. Den organisationen heter
idag Handikappförbundens samarbetsorgan, HSO, och har 33 med-
lemsförbund tillsammans har drygt 400 000 medlemmar. En för-som
teckning medlemsförbundenöver i HSO finns i kapitel 4.4.

HSO organisatoriskt uppbyggtär följandepå Det högsta beslu-sätt.
tande årsmötetär styrelseorganet leda verksamheten.utser Påattsom
årsmötet drar medlemsorganisationema riktlinjerna förupp samar-
betsorganets arbete. Handikappförbundens samarbetsorgan finns, för-

på riksnivå, i såutom även samtliga län och i majoritetengott som av
landets kommuner. Varje led i organisationen helt friståendeär organi-

Årsmötetsatoriskt beslutar storlekensett. på medlemsavgiftenom som
för närvarande 1999 18 000 kronorär år 1.80 kronorsamtper per
medlem.

HSO har under lång tid erhållit statsbidrag. Som tidigare be-ett eget
skrivits i kap beslutades5.2.2. dock 1994, i samband med införandet av
Statens handikappråds femåriga fördelningsmodell, det direkta bi-att
draget till HSO skulle avvecklas. HSOs dåvarande bidrag, 7 506 000
kronor, skulle enligt beslutet avvecklas under fyraårsperiod meden
början 1995/96. Medlen frigjordes skulle de första åren delas tillutsom
medlemsförbunden i HSO och de sistatvå åren till alla bidragsberätti-
gade organisationer. sambandI med tillkomsten denna utredningav
kom dock den femåriga Ävenmodellen frysas på 1997 års nivå.att bi-
draget till HSO frystes därmed på 1997 års nivå. Detta innebär HSOatt
för närvarande har hälften det tidigare bidraget, dvs 3 753 000 kro-av

i direkt bidrag. Medlemsorganisationema i HSO har dock beslutatnor
direkt till HSO betala tillbaka deatt samarbetsmedel delats tillutsom

organisationerna 129 414 kronor organisation.per
HSO långt ifrån det endaär samarbetet mellan handikapprörelsens

organisationer, det naturligtvisäven samarbeteär har haftettom som
och har mycket vikt inom handikapprörelsen.stor Det finns t.ex. ett
samarbete i nätverksform mellan De Handikappades Riksförbund
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Riksför-och Sveriges DövasSRFRiksförbundSynskadadesDHR,
ochRörelsehindrade, DövaRDSkallasSamarbetetSDR.bund

Synskadade.
HSO-medverkandirekt är t.ex.,samarbeteförformer utanAndra

Handi-SvenskaSVCR,RehabiliteringförCentralkommitténSvenska
SI-IIABiståndsförening samtInternationella enkapporganisationers

Handik@pp.se.föreningenIT-frågorförening för gemensamma
november 1998denbildades 7regiiHSOsprojektföljdTill ettav

Förbundethandikappgrupper.kändamindreochsmåförRiksförbundet
hardemorganiserarföreningarförparaplyorganisation somsomär en

funktionshinder.ochdiagnosersällsynta
Sveri-inomenbartsamarbeteintedockbedriverHandikapprörelsen

världsomfattandeocheuropeisktnordiskt,även ettgränser utanges
Europe-samarbete EDF,sådant ärexempel påpågår. Ett ettsamarbete

handikappintemationalemasochvilket HSOi eu-Disability Forum,an
HNRsamarbete,nordisktideltarHSO ettdeltar. ävenropaorgan

ledamöterdär tvåoch harRådNordiskaHandikapporganisationemas
styrelsen.i

organisationertill de 72skickatutredningen ut somenkätdenI som
och/eller 19991998förverksamhetallmännasintillstatsbidragsökt

organisationernamellansamarbetetorganiseradedetställdes frågan om
de 69verksamhet. Avför sinstöddirektfåbör sva-HSO egetidag

i frå-instämde heltandeldet ingenorganisationerna storrande somvar
helt.instämmerdär 100-10,skalapå3.4medelvärdet varenvargan,

isär. 45vittfråga gåri dennameningarna pro-visadeDock attsvaren
fråganalls påinteinstämmersvaradeorganisationernacent somav

svaradeorganisationerna12HSO.till procentbidrag avegetom
bidrag.skall haHSOfrågan egethelt påinstämmer om

förslagutredningensRedovisning10.3 av

Inledning10.3.1

omfattandebeskrivits detharavsnitt 4.4.iavsnittettidigare samtdetI
handi-inomorganisationernaolikademellanbedrivssamarbete som

organisato-olikaoch iområdenolikasker påSamarbetekapprörelsen.
riksnivå iochregionallokal,sker påSamarbetetkonstellationer.riska

samhälletskanfaktumdettaUtifråninternationellt.ocksåSverige, men
oli-mycketnaturligtvishandikapprörelseninomsamarbetetstöd till se

Bilaga53 enkät,utredningensSe
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ka och innefatta olika formerut stöd till de olika områden därav sam-
arbete bedrivs.

Till börja med bör dock fråganatt ställas överhuvudtagetstatenom
bör bidrag till Ärsamarbetet inom handikapprörelsen. det riktigtge att

statsbidrag stimulerarstaten Ärsamarbete vissett ordninggenom av
det inte, principiella skäl, riktigare handikapporganisationemaattav
själva bestämmer och de villnär samarbetaom

Ett bidragssystem inte innehåller medel ärspecialdestine-som som
rade för samarbete blir naturligtvis administrativt enklare samtidigt som
organisationerna själva, styrning frånutan förstaten, tar eget ansvar om
samarbete vikt for dem.är av

Utredningen dock, den principiellt riktigatrots utgångspunk-anser
samarbetet börten att för organisationernaett själva,vara ansvar att

handikapporganisationemas samarbete viktär ochstörsta attav samar-
betet därför bör Staten har iuppmuntras. vissa falläven egenintresseett

till organiseratatt samarbete finns.att ett Staten harav vidse många
olika tillfällen behov kommunicera med handikapprörelsen.att Enav
sådan kommunikation naturligtvisär enklare och smidigare den kanom
ske via samarbetsorgan istället forett med antal enskildaett stort orga-
nisationer. Om det upplevs alltför komplicerat hålla kontaktattsom
med många olika organisationer finns risken myndigheter ochatt andra
avstår från kommunikation med handikapprörelsen. Det till nack-vore
del för alla Utan bidrag tillparter. samarbetsorgan finnsett dessutom
risk för det enbart de organisationernaatt är större med större resurser

har möjlighet sin hörd.att göra röst Ett bidragsom tillen samarbete
de icke-resursstarka organisationerna. Utredningengynnar därföranser

bör stödja samarbetetatt staten inom handikapprörelsen med direkta
bidrag.

Nedan i avsnitt 10.3.2. och 10.3.3. beskrivs utredningens förslag till
hur statsbidrag till samarbetsorgan bör utformas hur samarbetsât-samt
gärder mellan handikapporganisationema i övrigt bör uppmuntras.

10.3.2 Statsbidrag till samarbetsorgan

Utredningen således samarbetsorgan inomatt handikapprörelsenanser
bör stödjas ekonomiskt. Frågan uppkommer då hur stödet skall utfor-
mas.

Som nämndes har samhället behov samarbetsorgan iovan ettav
många fall. Viss del samarbetet kan till och med betraktasav som en
form uppdrag från exempelvisstaten, samordningav representationav
och nomineringar från handikapprörelsen i olika statliga utredningar,
referensgrupper vid myndigheter, samordning remisshantering Ietc.av
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helaförsamarbetsorganetåtuppdrar attsituationersådana staten agera
iinteifrågasättaskan statenoch deträkninghandikapprörelsens om

genomförande. Somuppdragetsförersättninglämnabördessa lägen
referensgruppnomineringutredningsdennaexempel kan nämnas av

intenomineringenskötteHSO,samarbetsorganet,nuvarandedetdär
organisatio-bidragsberättigadeför allamedlemmarsinaför utanbara

enbartHSOsriktigtdetifrågasättas är attnaturligtviskanDet omner.
arbete.sådantbekostabörmedlemmar ett

börsamarbetsorgantillstödekonomiskt ettUtredningen attanser
framtidenieventuelltuppgifterovanstående samtutföraförlämnas att

endastdockbörstödetstatligadirektauppgifter. Dettillkommande om-
till samarbetsorganetsstödövrigtuppgifter,samordnandefatta dessa

kanarbeteövrigtSådantsjälva.organisationernalämnasbörarbete av
juridiskserviceerbjudandearbeteintressepolitiskt samt somt.ex. vara

bi-ekonomiskadirektadetekonomiservice. Hur stortochrådgivning
exakt ochuppskattasvårtbör är attsamarbetsorganettilldraget vara
uppskattarbidragsnivâmed dagensvariera,kommakan attäven men

tvåknapptdvskronor,miljonercirkatill 2,5kostnadenutredningen
anslaget.procent av

samarbets-tillbidraglämnardå ettUtredningen statenattanser
utsträckningidettabör störrebeskrivitspå sätt organovansomorgan

nomine-ochsamordnings-sigåtamöjlighetnärvarande haför attän
enbartdvs inteorganisationer,bidragsberättigadeför allaringsuppdrag

organisationerbidragsberättigadesådanamedlemmar ävensina utan
enligtutvecklingsådanEnsamarbetsorganet.utanförstår vore,som

eftersträva.mening,utredningens att
uppstårsamarbetsorgantillskall lämnasbidragdirekt ettOm ett

idagsamarbetsorganetdefinieras. Detskall störstasådantfrågan hur ett
medlemsorga-med 33HSO,samarbetsorgan,Handikappförbundensär

formerandrafinnsavsnitt 10.2.i äventidigarenisationer. Som nämnts
Medhandikapporganisationer.olikamellansamarbeteorganiseratav

dvssamarbetsorgan, attstöd tillmedsyftet etttill un-statenshänsyn
dylikt,ochremissvarnomineringar,genomförandet anserderlätta av

till flerastöd lämnaslämpligtdetinte sam-utredningen att omvore
klartill representerarlämnasStödet bör ett enarbetsorgan. somorgan

Utredningenorganisationerna.bidragsberättigadede ansermajoritet av
detredjedelaromkring tvåbörsamarbetsorganet representera avatt

enbartbidraget. Atterhållaförorganisationernabidragsberättigade att
med-dånaturligtmedräknasorganisationerna ärbidragsberättigadede

statsbi-tillför anslagetfaller inomsamarbetsorganettilllen ramen
samarbetsorga-bidragsberättigadeorganisationer. Detdragsberättigade

statsbidragsberättigadedetredjedelartvåomkringhasåledesbör avnet
vidareskallSamarbetsorganetmedlemmar.organisationerna varasom
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ideell organisation demokratisktär uppbyggden religiöst ochsom samt
partipolitiskt obunden.

Som nämndes står det handikapporganisationema frittovan själ-att
välja de önskar samarbetsorganetatt skall erhållava om ytterligare me-

del för sitt arbete. Att handikapprörelsen samarbetsor-ettagerar genom
i intressepolitiska frågort.ex. eller använder siggan samarbetsorga-av

för administrativ servicenet för bättre utnyttja sinaatt någotärresurser
inte bör Utredningenstaten kan därförstyra. intesom påpekaän attmer

det från sida tordestatens önskvärt kommunikationenatt medvara
handikapprörelsen sker med samarbetsorganett så ofta det möj-ärsom
ligt och lämpligt.

Riksförbundet för små och mindre kända handikappgrupper

Som tidigare beskrivits har, efter flera års projektarbete, under hösten
1998 riksförbund för små ochett mindre kända handikappgrupper bil-
dats. Förbundet heter Riksförbundet för små och mindre kända handi-
kappgrupper. Förbundet erhöll fram till juni 1999 medel från Socialsty-
relsen och har därefter beviljats projektmedel från Allmärma arvsfon-
den under och halvt år. Fråganett ett Riksförbundetär för små ochom
mindre kända handikappgrupper, liksom samarbetsorganet HSO, skall
erhålla direkt statsbidrag för sin verksamhet samarbetsorgan.som

Frågan komplicerad.är Som nämnts det utredningensär prin-ovan
cipiella uppfattning statsbidrag tillatt samarbetsorgan bör lämnas till
endast samarbetsorganett detta skallsamt att representerarorgan stats-
bidragsberättigade organisationer. Utredningen dock detattanser ar-
bete Riksförbundet för små och mindre kända handikappgrupper utför
riktar sig till märmiskor behov mycketären Tidigaregrupp vars stora.
utredningar har visatäven människor medatt sällsynta diagnoser har
svårt erhålla den vård ochatt det stöd samhället de behöverav som
Socialstyrelsen har sedan 1994 haft i uppdrag förbättra infonnatio-att

små och mindre kända handikappgrupper.nen om Socialstyrelsen har
bl.a. byggt databaserad kunskapsbank kring små ochupp en mindre
kända handikappgrupper. Utöver nämnda uppdrag hade Socialstyrelsen
också i uppdrag under fyra åratt med början år 1994 fördela medel till
utveckling habilitering och rehabilitering. Vid fördelningenav skulle
Socialstyrelsen bl.a. verka för små och mindreatt kända handikapp-

6" SOU 1991:46 s.251ffoch 1992/931159 s.134ff.prop.
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tillfår tillgång kvalificerade stöd- och specialistresurser pågrupper re-
riksnivâ.gion- och

Frågan dock det anslag i denna utredning föremålär förärom som
diskussion, statsbidrag till handikapporganisationema, anslag förär rätt

samordningsorgan för små och mindre kända handikappgrupper.ett
Som tidigare diskuterats under kapitel det7 utredningens uppfattningär

det aktuella anslaget bör renodlas till bidrag tillfolkrörelseinrik-att ett
tade handikapporganisationer med brett intressepolitiskt arbete. Medett

folkrörelseperspektiv har utredningen det rimligtett ansett äratt att
ställa krav bidragsberättigadepå organisationer skall ha minst 500att
medlemmar. flesta RiksförbundetDe för små och mindre kändaav
handikappgruppers medlemsförbund har färre 500 medlemmar. Ettän
samarbetsorgan för organisationer faller utanför definitionen påsom
handikapporganisation i förordning bör därför inte enligt utredningen
stödjas med direkt anslag.ett

Utredningen har dock behov finns i Sverige förnoterat att ett stort
stöd till dessa människor. behov kan inteDetta endast för-grupper av
klaras med ökande splittring inom handikapprörelsen. Förklaringenen
ligger i minskade i landsting och kommuneräven isamtresurser nya
och förbättrade diagnostiserings- behandlingsmetoderoch inom sjuk-
vården. Utredningen har tidigare visat på fördelen med skilja på de-att
finitionen för statsbidragsberättigade organisationer respektive deñni-
tionen bidragsberättigade organisationer på landstings och kommu-av
nal nivå. sådan klarare rollfördelningEn mellan landsting, kommun och

skulle kunna förenkla för vissa icke-stat grupper av
statsbidragsberättigade handikapporganisationer har sin huvud-som
sakliga inriktning landstingsnivåpå erhålla bidrag från landstingen.att
Vad gäller Riksförbundet för små och mindre kända handikappgrup-

medlemsföreningar löses troligtvis inte problemen sådanpers av en
rollfördelning mellan landsting och kommun. Medlemmarna i des-stat,

föreningar tillhör mycket små handikappgrupper med kanske endastsa
enstaka medlemmar i varje län. endast landstingAtt skall sigpåett ta

för finansieringen dessa föreningars riksorganisationer kanansvaret av
orimligt och inte heller troligt. Utredningen vill påpeka des-är attanses

behovsmå har uppmärksammats i Danmark sär-ettsa gruppers genom
skilt anslag för KMS, Kontaktudvalget för Mindre Sygdoms- ochavsatt
Handicapforeningar. Eventuellt skulle detta möjlig gåväg attvara en

i Sverige.även

55 Socialstyrelsen l995:l3. Insatser för små och mindre kända handikapp-
grupper.
°° Statsbidrag för kapitel1999, se



1999:89handikapprörelsensamarbetet SOUStatligt stöd till138 inom

oför-utredningen, med de direktivSammanfattningsvis dock omser
möjlighet inrättautredningen har, ingenanslagändrat ett nyttattsom

mindre handikapp-för små och kändasamarbetsorgananslag för ett
föreligger några for-mening dock inteutredningensEnligtgrupper.

kända handi-Riksförbundet för små och mindremella hinder attmot
enskild handikapporganisation.bidragansökerkappgrupper somom

uppställs påuppfylla de kravnaturligtvisdock dåFörbundet måste som
organisation.statsbidragsberättigaden

samarbetsåtgärdertillStatsbidrag10.3.3

splittringendiskuterats mycket kringutredningens gånghar underDet
ökande antal organisationerhandikapprörelsen i forminom samtettav

minska splittringen.förslag bör syfta till Ettutredningens sätt attattatt
inom handi-medel för samarbetsprojektdet kunde avsättagöra attvara

organisationernasärskilt medel kundedessakapprörelsen. Från avsatta
inomsyftar till förbättra samarbetetprojektbidrag försöka attsom
dockmed handikapprörelsen harVid diskussionerhandikapprörelsen.

komplicera ochdettaorganisationernaframkommit att attatt anser vore
önskar hellreOrganisationernabyråkratisera samarbetet. egetta ansvar

Utredningenför det bidraget.samarbetsprojekt inomför egnaramen
samarbetsprojekt, föreslårsärskilt bidrag tillföreslår därför inte utanett

organisationerna.tillmedel fördelasistället dessa utatt
bidragdel organisationemasdå vissuppkommerFrågan en avom

ellerför samarbetsåtgärderenbart få användasavskiljas ochbör om
och viljade har möjlighetsjälva skallorganisationerna avgöra attom

handikapporganisa-samarbete. Utredningenmedel för attavsätta anser
vissvikt. markera detta börsamarbete Förtionemas störstaär att enav

förslagsvis fembidrag,organisationemas avsättasprocent,procent av
exempel påhandikapporganisationer. Somandraför samarbete med

samord-arbetsgrupper,samarbete kanformer nämnas gemensammaav
Även medlemsavgiftersamarbetsprojekt.ochremissvarning störreav

samarbetsmedlen. Exakt hurkan inräknas isamarbetsorganettill sam-
bör dockkonstellationer det skall bedrivasoch i vilkabörarbetet utse

sarnarbetsmedlensdärför inteUtredningeninte attstaten styra. anser
samarbete.till exempelvis organiserat Ut-användning bör begränsas

frihetdär organisationemasinte införaredningen önskar attett system
nödvändigt.samarbete inskränksorganisera sitt änmer

sin återrapportering enligt kapitel 12skall vidOrganisationerna re-
med andrasamarbetsmedlen för samarbetsåtgärderdovisa de använtatt

intemedlenpå vilket Harhandikapporganisationer sätt använts.samt
tillstatsbidrag organisationen erhållitdefem använtsprocent samar-av
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formbete med andra handikapporganisationer i någon skall organi-inte
sationen erhålla samarbetsmedel för nästkommande år.
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för ansökan, beredning och1 l Former
beslut

Utredningens förslag i sammanfattning11.1

Utredningen beslutande bör ha erfarenhet ochatt ettanser organ av
brett handikappfrågor, kunskapperspektiv på handikapporgani-om

kunskap folkrörelsearbete.sationemas arbete samt om
Utredningen dessa krav på beslutande föratt närva-anser organ

denrande tillgodoses nuvarande beslutsmodellen be-bäst attgenom
Socialstyrelsen bereder ansökningarna och lägger fram förslagstår.

fattartill beslut. Regeringen beslut i ärendet. Utredningen föreslår
i förordningen.följande utformning
bidrag7§ Ansökan enligt denna förordning skall görasom

till Socialstyrelsenskriftligen och lämnas in
§ Socialstyrelsen skall lämna förslag till bevil-8 regeringen om

bidrag. Beslut ifråga bidrag enligt denna förordningjande omav
meddelas regeringen.av

det beredandeUtredningen Socialstyrelsen, böratt organet,anser
öka samråd med organisationerna råd medsitt Ett representanter

handikapprörelsen bör inrättas. Rådetfrån kan tillföra kunskap om
handikapporganisationemas arbete och folkrörelsearbete. Rådetom
skall möjlighet till Socialstyrelsen framföra ochtankaräven attges
erfarenheter hur det bidragssystemet fungerar och hurom nya om

Rådet skall diskuteradet bör utvecklas. principer och riktlinjer för
enskilda organisationers bidrag.fördelningen, inte

möjliggöra erfarenhetsutbyte9§ fågorFör i röratt ett som
statsbidraget skall det hos Socialstyrelsen finnas råd medett repre-

för sådana och §§organisationer 4 5isentanter som avses
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Bakgrund1.21

tidigare i kapitel det Statens handikapprådbeskrivits 5.2.2.Som var
under perioden 1971 till och med 1994 hade förSHR ansvaretsom

statsbidrag för förslagansökningarna tillberedningen samt attomav
tillstatsbidragen lades fram regeringen för beslut.fördelning av

handikapputredning°7 aweckladesförslag från 1989 års SHREfter
inrättandet Handikappombudsmannen. Handi-medi samband1994 av

föreslog Socialstyrelsen skulle förkapputredningen övertaatt ansvaret
och förslag till beslut och i propositionenberedning ansökningar omav

Handikappombudsmannen instämde regeringen Sålun-i det förslaget.
handläggernärvarande Socialstyrelsen organisatio-da det förär som

utarbetar förslag till fördelning statsbidra-ansökningar och avnemas
fattar beslut isedan regeringen ärendet.Det är somgen.

tillställt organisationerna ställdesutredningen frå-den enkätI som
beredning och förslag respektive beslut statsbidragenhur omgan om

beredning och förslag till beslut ansågskall hanteras. Vad gäller om-
organisationerna det skallkring hälften idag, dvs attatt vara somav

och till beslut.Socialstyrelsens bereder ansökningarna lämnar förslag
istället Socialdeparte-tredjedel organisationerna ansågDrygt attaven

skall bereda ansökningar och lämna förslag på beslut. Vad gäl-mentet
skall fatta beslut till fördelningenler frågan vilken instans som avom

enigheten beslutet bör fattas regerings-statsbidragen påstor attomvar
beslutet bör fattas Socialsty-nivå. Endast cirka 10 ansågprocent att av

fick organisationerna på frågan hurrelsen. Slutligen även svara om
till införmed organisationerna skulle gå beslutet statsbi-samrådet om

organisationerna samråd skulle skedrag. tredjedelar ansågTvå attav
beredningen inför beslutet. Relativt få organisationersåväl inför som

vilket samrådet skall till. dehar på frågan på gå Avsättsvarat om som
tredjedelar varjeklar majoritet cirka tvåhar dock svarat attsvarat en

fram sak. Enbart organisationerorganisation måste få lägga sin treegen
tänka sig företräda organisa-har de kan att utses attsvarat att en grupp

tionema.
bidragen till föreningslivet enligt budgetpro-Vid genomgång aven

framgår det finns flertal olika former för be-positionen för 1999 att ett
statsbidrag föreningslivet." huvudsak kanbeslut tillredning och Iav

särskiljas fem olika former beslutsmodeller:av

67 S.360f.SOU 1992:52
68 1993/942219 5.21.Prop.
69 BilagaSe
7°Jfr s.3lf., där liknande indelningSOU 1993:71 görs.även
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Beslut efter beredning departementregeringen påav
Beslut efter beredning offentligregeringen myndighetavav
Beslut beredning offentlig myndighetoch av
Beslut och beredning organisation med myndighetsstatusav
Beslut och beredning organisation med stöd lagav av

Exempel på beslut efter beredning på departementregeringen ärav
anslaget verksamhet."till kvinnoorganisationemas centrala Beslutet
fattas efter beredning Kulturdepartementet.regeringen Bidrags-avav
bestämmelserna finns i förordningen 1982:865 statsbidrag tillom
kvinnoorganisationemas centrala verksamhet. Ett exempel ärannat an-
slaget till information och studier säkerhetspolitik och fredsbe-om

utveckling.främjande Regeringen beslutar efter yttrande bered-av en
ningsgrupp fördelningen bidragen. Beredningsgruppen utsesom av av
chefen för Utrikesdepartementet.

beslutExempel på efter beredning offentligregeringenav av myn-
dighet invandrares riksorganisationer.anslaget till Regeringen be-är
slutar efter förslag från Integrationsverket. Ett exempel ansla-ärannat

till handikapporganisationemas rekreationsanläggningar" därget rege-
ringen beslutar efter förslag från Socialstyrelsen.

Exempel på beredning och beslut ojfentlig myndighet anslagetärav
Bistånd folkrörelser och andra enskilda organisationer. SIDAgenom

ansvarig myndighet. Största delen bidraget lämnas dock tillär 13av
organisationer däribland SHIA, Svenska Handikapporganisatio-större

Internationella Biståndsförening vilka några fungerarners av som pa-
raplyorganisationer för mindre organisationer, vilket innebär överatt
200 organisationer erhållerenskilda bidrag år. exempelEtt ärannatper
anslaget pensionärsorganisationematill där Socialstyrelsen beslutar
enligt förordningen 1994:316 statsbidrag till pensionärsorganisa-om
tioner. Socialstyrelsen för beredninghar och beslut vadäven ansvar
gäller området.anslaget till organisationer det socialapå dettaInom
anslag bidrag till organisationer arbetar med förebygganderyms som
och vårdande inom alkohol-insatser och narkotikaomrâdet, insatser för

bam och familjerderas insatser skall motverka våldutsatta samt som
kvinnor. Bidragen för dessa organisationer har nyligen övermot setts

7 1998/99:1, utgiftsområdeProp. 14, anslag C3.
72 utgiftsområde anslag D2.a.a.
73 utgiltsområde anslag B3.a.a.
74 utgiftsområde anslag B4.a.a.
75 itgiftsområde anslag delpostA1.2a.a.
76 itgiñsområde anslag B5.a.a.
77 itgiñsområde anslag B10.a.a.
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Vad får vi för pengarna -Resultat-betänkandeoch i utredningens
organisationer inom det sociala områ-statsbidrag till vissastyrning av
borde för beredning och be-Socialstyrelsendet uttalades att ansvara

uppfattning.bidraget. sig till utredningensRegeringen anslötslut av
för beredning och beslutUngdomsstyrelsenSlutligen har omansvar

m.m.°internationell ungdomsverksamhetnationell ochbidrag till
med myndighets-beredning och beslutExempel på organisationav

trossamfund. Samarbetsnämnden för statsbidraganslaget tillärstatus
be-och beslutar statsbidraget. SSTberedertill trossamfund SST om

trossamfund i förordningenför de 3 §företrädarestår som angesav
kyrkan.till andra trossamfund svenskastatsbidrag1989:271 änom

stöd lagbeslut medberedning ochExempel på organisation avav
folkbildningen. beredning och beslut lig-föranslaget till Ansvaretär

finns företrä-Folkbildningsrâdet. Folkbildningsrådets styrelseIpåger
Folkbildningsförbundet, Rörelsefolkhögskolomas Intresseor-dare för

Landstingsförbundet. Enligt förordningenfrånganisation RIO samt
folkbildningen lämnar Folkbildningsrå-statsbidrag till1991:977 om

studieförbund.folkhögskolor ochdet statsbidrag till

utredningens förslagRedovisning11.3 av

Inledningll.3.1

former för be-avsnitt finns det olika huri 11.2.Som redovisats ovan
föreningsli-rörande fördelningen statsbidrag tillredning och beslut av

relatera dessa olika formerUtredningen härhanteras. attvet avavser
handikapporganisationema ochstatsbidraget tillbeslutsmodeller till
nackdelar. Utredningen där-modellemas för- ochdiskutera de olika tar

utredningen lämpli-vilken beslutsmodellefter ställning till som anser
handikapporganisationema.statsbidragen tillförgast

78SOU 1998:38.
79 utgiftsområde anslagl998/99:l, B10.Prop.
s° utgiftsområde17, anslagl998/99zl, M2.Prop.
3 utgiftsomrâde anslag Kl.1998/99:l, 17,Prop.
z utgifcsområdel7,och l998/99zl, anslag Ll1990/91:82Prop. prop. .
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för ansökan och beslutOlika former1 1.3.2 -
diskussion

efter beredning på departementBeslut regeringenav

efter förslag från Handikapput-tidigare det 1989 årsSom nämnts var
få förSocialstyrelsen kom beredningredning att ansvaret av an-som

och regeringen för beslutet. Handikapputred-sökningar statsbidragom
3alternativ för och besludiskuterade olika tänkbara beredningningen

Socialdepartementet bereder ansökningar och läggerbland annat att
fördelning. Eftersom detta skulle innebära regering-fram förslag till att

Handikapputredningensig myndighetsroll ansågiklädde att enen en
lämplig.sådan lösning inte var

Även ämnesområden har det olyckligt läggainom andra ansetts att
form beredning statsbidragsansök-myndighetsuppgifter, it.ex. av av

har inte lämpligt iklädaningar, på departementen. Det ansetts att rege-
ringen myndighetsroll. minska regeringskansliets arbets-Att storaen
börda anledning inte förlägga arbets-har det varit sådanaäven atten
uppgifter till departementen.

Sammanfattningsvis utredningen, med hänsyn till nämn-anser ovan
da ansökningarna inte bör liggaskäl, beredningen på departe-att av
mentsnivå.

med myndighetsstatusBeslut och beredning organisationav

har Samarbetsnänmden för statsbidrag tillSom tidigare nämnts t.ex.
trossamfund för fördelningen bidrag till trossamfunden. Ut-ansvar av

ingen organisationredningen finner dock anledning inrättaatt en ny
för fördela statsbidragen.med myndighetsstatus enkom att

med stöd lagBeslut och beredning organisationav av

för fördelningen statsbidragen tillöverlämnaAtt ansvaret av grupper av
bildar samverkansorgan har naturligtvis såväl för-organisationer som

delar nackdelar. Fördelarna med sådan beslutsmodell bl.a.är attensom
ochrollfördelningen mellan och organisationerna blir tydligarestaten

självständighet stärks organisationerna själva fårorganisationemas när
för bidragsfördelningen. sakkunnigDet äventa garanteraransvar en

bedömning de olika organisationerna. bara organisationernaDet ärav
verkligen bedöma varandras livskraft.själva kan verksamhet ochsom

83 s.358f.SOU 1992:52
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positivtVidare får det kontakten med statsmakterna kan fo-anses om
kusera verksamhetens mål, innehåll och resultatpå istället för på bi-
dragsteknik och beräkningsmodeller. Administrativ förenkling ocksåär

sådan beslutsmodell.för Som nackdelar kan bl.a. åbe-ett argument en
samarbetsansträngningar bör inriktas på för organisationernaattropas

iställetfrågor för på interna uppgörelser bidragsme-gemensamma om
del. lättare för organisationerna samverka de slipper stri-Det är att om

bidragsmedel, sig uppgiftender på fördela bidrag kan iatt ta attom
vissa fall splittra det finns risk förDet stagnation inomänmer enar.

svårigheter medlemmaroch i kretsen organi-systemet att ta upp nya av
sationer."

organisationerUtredningen bidrag till ideella föreslog i sitt be-om
tänkande Organisationemas bidrag, bl.a.1993:71, organisationeratt

erhöll statsbidrag skulle anförtros uppgiften gruppvis självaattsom
fördela verksamhetsområde.medel inom sitt Vad gäller bidraget till
handikapprörelsen dock utredningen, efter kontakter han-meduppgav
dikapprörelsen, handikapporganisationerna funktions-att representerar
hinder mycket varierande och svårighetsgrad. företräderDeartav
medlemsgrupper mycket olika storlek och med starkt skiftande be-av
hov. Utredningen fann det därför motiverat särskild hänsyn tillatt ta
dessa förhållanden det gäller fördela statsbidrag till handi-när sättet att
kapporganisationer.

handikapputredning gjorde sinNär 1989 års bedömning hurav
medlen skulle fördelas efter nedläggningen Statens handikapprådav

beslutsmodellutredningen där handikapporganisationemaattangav en
själva fördelningen mindrebeslutar lämplig denpå grundom var av
jävsituation organisationerna befinner sig Sålunda ansåg Handi-som
kapputredningen den omständigheten organisationerna haratt att eget
intresse i saken ägnad fördelningen statsbidraget mindreär göraatt av

rättvis.ändamålsenlig och
den enkät utredningen genomförtI organisationerna mycketärsom

tydliga i sin uppfattning de inte önskar förslagför tillatt att ansvaret
fördelning fördelningeneller beslut läggs på organisationerna själ-om

Endast 69 svarande organisationer ansåg för be-att ansvaretva. en av
redning ansökningar och förslag till fördelning borde läggas påav or-
ganisationema. de svarande organisationernaIngen ansåg attav ansva-

för beslut fördelning borde läggas organisationerna.påret om
Sammanfattningsvis instämmer utredningen i den bedömning som

gjordes i OrganisationemasSOU 1993:71, bidrag, gäller bi-detnäratt

" s.44f.SOU 1993:71
85SOU 1992:52 5.358.

utredningens enkät, BilagaSe
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drag till föreningslivet beslutsmodell där organisationerna självaär en
fallför fördelningen i de flesta föredra principiellaatttar ansvaret av

skäl. organisationerna beslutsmodellDetta för sådanatt genom en
stärks i sin självständighet och rollderas blir tydligare.gentemot staten
Handikapporganisationema har dock i dagsläget uttryckt starkt mot-
stånd beslutsmodell.införandet sådan Utredningen där-mot av en anser
för rimligt föreslådet för närvarande inte sådan form förär attatt en
beredning beslut.och

Beslut efter beredning ojfentlig myndighetregeringenav av

beslutsfonn dagens modell där beslutarDenna regeringenmotsvarar
efter beredning Socialstyrelsen. Fördelarna med modelldenna är attav
den organisationerna beslutandeinarbetad och kännerär att samt organ
till Vid utredningensdess spelregler. diskussioner med handikapprörel-

har framkommit det positivt beslutet fattasäven att attansessen som av
regeringen. har innebära markering handikappfrå-Detta ansetts atten

inte sociala frågor sträcker sigenbart alla områden iär överutangor
samhället. breda inriktningen på handikapprörelsens arbete kräverDen

bred kompetens hos beslutsorganet. handikapprörelsensFrån sidaen
har vikten beslutande har förståelse ochäven poängterats attav organ
kunskap folkrörelser och de villkor folkrörelsema arbetar under.om

det nuvarandeNackdelarna med det otillfredstäl-är ärsystemet att
lande beslutsmodell där instansermed två inblandade i besluts-ären
fattandet. sådan beslutsmodell kan falli vissa komma leda tillEn att
disparat hantering de olika inblandade instansema. Vid sådana till-av
fällen kan upplevas orättvist och oförutsägbart sökan-systemet som av
de Utredningen detorganisationer. mycket viktigt be-äratt attanser
slutsmodellen riktig rättvis,upplevs och de organisationerävensom av

nekas bidrag. beslutsmodell med två inblandade kaninstanserEnsom
därför lämplig.mindreanses

möjlig ändring i denna modell skulle kunna öka känslanEn som av
fördelningrättvis skulle kunna låta medatt ett representan-vara organ

för sköta beredning och förslag fördelning.organisationerna påter
till den modell in-Detta tillbakagång tillämpades tidigarevore en som

då handikappråd hanterade och lade1994, ansökningarnaStatensnan
fram förslag beslut till regeringen. dock ska-till Det inte önskvärtär att

nytt Handikappråd enbart för denna beredningsuppgiñ.Statensettpa
Nyligen har emellertid bildats Nationell Samordningskommitté be-en
stående statssekreterare för handikapprörelsen.samt representanterav

sanordningskommitté skall uppfylla de krav NationellDenna på Sam-
ordningskommitté för samordning handikappfrågor, ställs iav som
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människor funktionshinderför tillförsäkra medstandardreglerFN s att
jämlikhet. Enligt standardreglema bör kommitténdelaktighet och vara

svenska Nationella Samordnings-reglerad i lag.och Denpermanent
dock fortfarande under utveckling. Utredningenkommittén är attanser

samordningskommittén har, medsammansättning den svenskaden som
och frånfrån antal departement han-statssekreterare representanterett

handi-kommittén har brett perspektiv pådikapprörelsen, gör att ett
den framstår lämpligt berednings-kappfrågoma. Detta gör att ettsom

handikapprörelsen i kommitténfrån deltarAtt representanter serorgan.
myndig-positivt. Kommittén dock inte någonutredning mycket ärsom

interdepartemental arbetsgrupp.för närvarandehet arbetarutan som en
nuvarande form erhöll bered-kommittén i sininnebärDetta att om

ikläda myndighetsroll.skulle regeringen i princip signingsuppdraget en
detta enligt utredningens mening inte lämpligt.beskrivitsSom ärovan

Nationella Samordningskommittén så länge inteTill följd den änattav
dess utformningorganisatoriskt färdigutvecklad nuvarandeär samt att

beredningsuppgiften utredningen intelämplig förden mindregör anser
föridag bör erhålla uppgiften beredningsorgankommitténatt rege-som

ringen.
Sammanfattningsvis framstår nuvarande beslutmodell positivsom

med regeringen beslutande understrykerden,att organ,somgenom
handikappfrågor.perspektiv kompetensvikten brett på Att ävenettav

folkrörelseperspektiv finns hoshandikapprörelsens arbete etturom
som mycket positivt, iutredningen då detta liggerbeslutande organ ser

i tidigare kapitel. medlinje utredningens förslag Nackdelenmed nuva-
beslutsmodell beslutsmodell med instanser kanrande tvåär att ansesen

fall till disparat hantering delämplig då den i vissa kan ledamindre av
får vikt be-inblandade instansema.två Det yttersta attanses vara av

rättvis, de organisationerupplevs riktigt ochslutsmodellen ävensom av
nekas bidrag.som

offentligBeslut beredning myndighetoch av

endastfinns det naturligtvis fördelar meddiskuteratsSom ettattovan
besluten. innebär mindre administrationinblandat i Detär samtorgan

byråkratisering. hanterar bidraget innebärmindre Att även attett organ
finnsolika hantering bidraget i nuvarandeden risk för systemav som

Betydelsen och instans hanterar bidragenförsvinner. attav en samma
vikt.är storav

infördet inte lämpligt beredningsarbetet be-Som nämnts är attovan
då detta innebär regeringen ikläder sigslutet läggs departementetpå att

Vid såledesmyndighetsroll. beslutsmodell med instans börenen en
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inte beslutsfattandet ligga hos regeringen. heller såvälInte läggaatt
beredning beslutoch på samverkansorgan inom handikapprörelsenett
har, vad anförts tidigareenligt i avsnitt, i dagsläget lämp-ansettssom
ligt. instans skall hantera såvälOm beredning beslut bör dennaen som
instans således myndighet.vara en

då finnsFrågan uppstår det lämplig myndighet kan han-om en som
bidragsfördelningen till handikapporganisationema på bästatera sätt.

sådan myndighet bör enligt utredningensEn mening ha erfarenhet av
handikappfrågor, kunskap handikapporganisationemas arbete, ettom
brett perspektiv på handikappfrågor kunskap folkrörelsearbe-samt om
te.

Handikappombudsmannen har vissa organisationer framförtsav
bäst lämpad. Enligt lagen 1994:749 Handikappombuds-som om

har till uppgift bevaka frågorHO funktionshind-angårattmannen som
rättigheter intressen.rade och HO således i huvudsak in-ärpersoners

riktad individens intressen, inte organisationerspå intressen. Utred-
ningen därför inte Handikappombudsmannen lämpligärattanser myn-
dighet statsbidragen.hanteraatt

Socialstyrelsen har vissa organisationer framförtsav som en myn-
dighet skulle kunna hantera bidragen på lämpligt Social-sätt.ettsom
styrelsen erfarenhethar handikapprörelsen under antalatt ettav genom
år ha och lagt förslag fördelningberett på till regeringen. läggaMot att

Socialstyrelsenhantera bidragen på har från vissa håll inomansvaret att
handikapprörelsen hävdats myndigheten inte har tillräckligt brettatt ett
ansvarsområde vad gäller handikappfrågor endast har socialt-utan ett

haroch vårdperspektiv. funnits förOro Socialstyrelsen saknaräven att
kunskap folkrörelsearbete.om

Socialstyrelsen har enligt förordningen 1994:316 statsbidragom
till pensionärsorganisationer för fördelningen organi-dessaansvar av
sationers bidrag. Socialstyrelsen har vidare sedan december 1998 ett
utökat för bidragen till vissa organisationer inom det socialaansvar om-
rådet, förordning statsbidrag till vissa1998:1814 organisationerse om
inom det sociala området. Kunskap hur bidragssystem fungerar in-om

finnsandra områden således.om
Socialstyrelsen har fonnaliserat samarbete med handikapporga-ett

nisationema Socialstyrelsens handikappnämnd. Nämnden träf-genom
fas cirka fyra gånger år. Nämnden rådgivande och behandlar frå-ärper

övergripande och principiell betydelse för med funk-gor av personer
tionshinder och deras anhöriga.

finnsInom Socialstyrelsen långtgående planer lyfta frampåäven att
förstärka myndighetensoch arbete inom området omfat-socialt arbete

tande individ- och familjeomsorg, handikappomsorg de frivilligasamt
organisationernas sociala verksamheter. innebär Socialstyrel-Detta att
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område, bl.a. handikappom-arbete inom respektiveförstärker sittsen
frivilligt socialt arbete ifokusering läggs påökadäven attsorg, men

särskild enhet förhandikappfrågor innebär dettaallmänhet. För att en
bildas med för samord-troligtvis kommerhandikappfrågor att ansvar

Socialstyrelsen. Vidare kommer enheteninomhandikappfrågorning av
för frågor frivilligt arbete.hahandikappfrågorför även att omansvar

Socialstyrelsenspågående förändringen idenUtredningen attanser
Socialstyrelsens möjligheter hanterapositiv utifrånorganisation attär

dockhandikapporganisationema på bästa svårttill Detbidragen sätt. är
kraft.praktiska innebörd innan de iförändringarnas trättavgöraatt

utredningens mening, börvill enligt So-Utredningen poängtera att,
öka omfattning. Enligtsamråd med organisationerna icialstyrelsens

utvecklingsråd finns vad gäller organisationer-medden modell ett som
området råd med från han-sociala börinom det representanterettna

möjlighet SocialstyrelsenRådet skall tilldikapprörelsen inrättas. attges
fun-hur det bidragssystemettankar och erfarenheterframföra nyaom

viktig roll vid utformningen Socialstyrel-spelaRådet bör avengerar.
dock viktigtbidragssystemet. Dethantering det är att po-av nyasens

skall disku-skall fråga organisationernadet inte attängtera att omvara
enskilda Rådetstatsbidraget till organisationer.fördelningentera av

riktlinjer för fördelningenprinciper ochskall istället diskutera samt
rådgivande till Socialstyrelsen.fungera

utformas och dess sammansättning bör organisatio-skallrådetHur
viktigtkomma fram till.och myndigheten tillsammans Det är attnerna

viddlångt möjligt speglar densammansättningen så stora av orga-som
funktionshinder, organisationemasfinns i form olikanisationer som av

Troligtvis kan det be-ålder och medlemskap i HSOstorlek, ävenetc.
med expertkunskap folkrörelser.hövas tredje part omen

således utredningens principiellaSammanfattningsvis detär ut-
beredning beslut låg påmycket positivt ochgångspunkt detatt omvore

myndighet.olika skäl bör denna instans Eninstans. Av vara av enen
han-enligt utredningens mening ha erfarenhetmyndighet börsådan av

perspektiv påhandikapporganisationemas arbete, brettdikappfrågor, ett
folkrörelsearbete. Socialstyrelsenkunskaphandikappfrågor samt om

myndigheten för hantera bidraget.lämpadeframstår den attmestsom
handikapprörelsen finnsdet inom delarNackdelen är att stora en oroav

för i vissa fall inte har tillräckligtSocialstyrelsen närvarandeför ettatt
handikappfrågor och inte heller har till-ansvarsområde vad gällerbrett

Möjlighet finns dock dessafolkrörelsearbete.räcklig kunskap attom
med den förstärkning inomavhjälpas i sambandbrister kan komma att

styrelsen.handikappområdet folkrörelsearbete pågår inomsamt som

87 1998:38 s.148SOU
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Bristerna kan avhjälpas handikapprörelsen aktivt deltaräven attgenom
i det utvecklingsråd skisseratssom ovan.

l Slutsatser1.3.3

Av de olika modeller finns vad gäller beredning och beslutsom av
handikapporganisationemas ansökningar framstår, enligt utredningens
mening, i dagsläget två beslutsmodeller möjliga; behålla dagensattsom
beslutsmodell där Socialstyrelsen bereder ansökningarna och regering-

beslutar eller tillgå modell där såväl beredning be-överatten en som
slut läggs på Socialstyrelsen. Båda modeller har sina för- och nackde-
lar.

Positivt med behålla dagens beslutsmodell den, medatt är att rege-
ringen beslutande understryker vikten brett perspektivettsom organ, av
på handikappfrågor. kompetensAtt handikapprörelsens arbeteäven om

folkrörelseperspektiv finns hos beslutande utredningenettur organ ser
mycket positivt. Av utredningens enkät framgår även att storsom en

majoritet organisationerna den nuvarande modellen börattav anser
bestå. Nackdelen med nuvarande beslutsmodell enligt utredningensär,
mening, beslutsmodell med två instanser mindre lämplig dåatt ären
den i vissa fall kan leda till disparat hantering de inblandadetvå in-av

f°arDet vikt beslutsmodellenstansema. yttersta attanses vara av upp-
levs riktigt och rättvis, de organisationer nekas bi-ävensom av som
drag. två instanser involveradeAtt i beslutsprocessen innebärär även

administration och byråkratisering.mer mer
Positivt med gå till beslutsmodell där Socialstyrelsenöver så-att en

väl bereder beslutar detta innebär hela hanteringenär bi-att attsom av
draget faller på instans. Nackdelen det inom delarär att storasamma av
handikapprörelsen finns för Socialstyrelsen for närvarande iatten oro
vissa fall inte har tillräckligt brett ansvarsområde vad gäller handi-ett
kappfrågor och inte heller har tillräcklig kunskap folkrörelsearbete.om
Möjlighet finns dock dessa brister kan komma avhjälpas iatt att sam-
band med den förstärkning styrelsens arbete inom handikappområ-av
det folkrörelsearbete pågår inom styrelsen. Bristerna kansamt som

avhjälpas handikapprörelsen aktivt deltar i det utveck-även attgenom
lingsråd skisserats Vid överföring beslutanderätten tillsom ovan. en av
Socialstyrelsen utredningen det positivt utveck-även attanser vore om
lingsrådets roll successivt kunde öka till för bered-övertaatt ansvaret
ning ansökningar och lägga fram förslag till beslut.av

Sammanfattningsvis utredningen den bedömningen den på-gör att
gående förstärkningen inom handikapp- och folkrörelseområdet som
påbörjats inom Socialstyrelsen mycket positiv utifrån styrelsensär
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handikapporganisationema på bästabidragen tillhanteramöjligheter att
fortfa-inom SocialstyrelsenförändringsarbetettillMed hänsyn attsätt.

inom handi-det starka motståndetinledningsskederande i samtär ett
till myndigheten, kanbeslutanderättenläggakapprörelsen överattmot

nuvarandetill slutsatskomma någondock inteutredningen än attannan
föreslår såledesytterligare tid. Utredningenbeslutsmodell bör bestå en

Soci-beslutsmodell, vilken innebärnuvarandeändring iinte någon att
fram förslag till beslutansökningarna och läggerberederalstyrelsen

i ärendet.fattar beslutregeringensamt att
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påverkan, styrning12 Statens och
uppföljning

Utredningens förslag i sammanfattning12.1

har såväl handikapporganisationemaStaten gentemotett ansvar,
samhället i övrigt, ställa vissa krav på återrapporteringattsom upp

i förhållande till statsbidragoch uppföljning det lämnas till han-som
dikapporganisationema. bör dock utformas be-Kraven så statensatt
hov kontroll tillfredsställs samtidigt organisationemas obe-av som
roende respekteras.

möjliggöra uppföljning bör ställa mål och rikt-För att staten upp
linjer för vad vill uppnå med statsbidraget. Utredningenstaten anser

övergripande syfte med bidraget bör skrivas förordningenin iatt ett
bör därutöver besluta delsyften med bidra-Regeringen statensom

ställer dock endast mål och riktlinjer förStaten vadget. statenupp
vill uppnå med statsbidraget. Staten bör inte ställa mål för ellerupp

handikapprörelsens verksamhet.utvärdera börDetta görasegen av
själv.handikapprörelsen

Avseende organisationemas återrapportering föreslår utredningen
följande lydelse i förordningen.

handikapporganisation fått§ statsbidrag enligt denna11 En som
förordning månader efterskall två utgången bidragsåretsenast av
lämna Socialstyrelsen redogörelse för verksamhet. Redogö-sinen
relsen skall innehålla ekonomisk redovisning, andelbidragets av
den totala omslutningen, medlemsantal, samarbetsmedlens använd-

och förenklad verksamhetsberättelse rörande uppfyllelse dening av
delsyften för bidraget regleringsbrevet till Soci-angivitregeringen i
alstyrelsen.

löpande uppföljning föreslår utredningen bidragetUtöver att ut-
värderas långsiktigt tredje långsiktigaår. Den utvärderingenvartmer
bör innebära statsbidragets effekter handikappolitikens över-att ur
gripande välfärdsperspektiv bedöms.

6 19-1485statsbidragtill. . .
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Bakgrund12.2

Utredningen skall, enligt sina direktiv, redovisa hur statsbidraget till
jämförthandikapporganisationema hanteras med andra statliga bidrag till

föreningslivet förhållande tilli den statliga budgetprocessen och föreslå
eventuella ändringar ligger i linje med detta.som

Statlig påverkanochstyrning

olika och i olikaStaten påverkar och på grad den verksamhetsättstyr
finansieras med allmätma medel. vilken grad statlig styrningIsom av

statligt finansierad verksamhet bör förekomma metoderoch vilka för
finns har understatlig styrning längre tid varit under diskussion.som en

följande styrfonnerdiskussionerna brukar förekomma:I typer av

styrfonnRegelstyming. innebär förordningDenna lag elleratt0 en
skall och hur det skallreglerar vad göras görassom

form styrningResursstyming. Genom denna ekonomisk0 av anges en
för vilka ställs till verksamhets förfogande.resurser som enram

Organisationsstyming. Styrning skapa myndigheteratt0 genom nya
eller organisationsstrukturen.att ange
Personalstyming. Styrning till högautnämnaatt0 genom personer
tjänster.
Informell styrning. Styrningen sker underhandskontakter.genom
Indirekt styrning. Styrning sker uttalanden och via hand-attgenom

olika frågor.lingar markera sin påsyn
Upphandling. avtala upphandla viss förGenom eller tjänst ett0 vara
fastställt belopp.
Efterfrågestyming. sälja och tjänster med full kost-Genom att0 varor

varvid marknadennadstäckning får verksamhetenavgöra
och resultatstyming. StyrningMål- mål, ibland att0 genom genom

vilka resultat skall utifrån verksamheten ellerprecisera uppnås,som
resultat.organisationens tidigare uppnådda

statlig styrning förekommerolika former naturligtvis ofta iDessa av
med varandra.kombination

tioårsperioden formUnder den har den statlig styrningsenaste av
och resultatstymingkallas mål- införts och vidareutvecklats. Isom

samband förändringarmed de budgetprocessenstora av genom-som
förts har riksdagen vidunder tid flera tillfällen påpekat viktensenare av

all statlig finansierad verksamhet resultatstyrs. regeringens komp-Iatt

Ds 1997:36 s.16.
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1994 uttalade regeringen förändringar-letteringsproposition våren att
förstärka riksdagens styrningavseddai budgetprocessen även attvarna

totalaresultatstymingen skall omfattasakpolitiken statenssamt attav
till före-således statliga bidraginnebärverksamhet. Detta ävenatt

mål- och resultatstyra.möjliganingslivet har attansetts
föreningslivetresultatstyra bidrag tilldock inte sakDet är attsamma

offentliga medlen användsmyndigheter. deresultatstyra Näratt avsom
offentlig regiverksamhet bedrivs ihandlar detmyndigheter, somom en

of-sammanhangen det frågaoffentliga medel, dvs i demed äratt om
statliga till frivilli-det däremot gäller bidragfentlig konsumtion. När

Möj-de statliga bidragen den statliga sektorn.gorganisationer lämnar
begränsas därmed eftersomkontrollera verksamhetenligheten att en

regi inte kontrollerasinte bedrivs i kanverksamhet statenssom
regle-statlig verksamhet. Anledningen härtill ärsätt attsamma som en

styrinstrument vad gällerbegränsad verkanringsbreven har somen
verksamhet.frivilligorganisationers

Tidigare utredningar

resultatstymingens introducerande har bi-resultat mål- ochSom ett av
decenniet varit föremål förtill föreningslivet detdragen stortettsenaste

dessa utredningar har haft till uppgiftutredningar. Vissaantal att taav
iställetkring bidragen till föreningslivet och vissa harsamlatett grepp

bidragsgivningen inom särskilt område.fokuserat på ett
resultat°°betänkande "Mål och kon-Folkrörelseutredningen. sittI

saknades samlad på bidragsgiv-staterade utredningen detatt en syn
målen för bi-organisationer. Utredningen ansågningen till ideella att

formulerade och det svårtgånger oklartdragen många attattvar var
olika bidragen. Utredningen föreslog bl.a.utläsa effekterna de attav

bidragsgivningprinciper vägledande för all statligärsomgemensamma
fastställaföreningslivet skulle utformas riksdagen bordetill attsamt

för bidragen. Utredningenövergripande mål och ekonomiska ramar
framtida bidragsmodell borde bygga målbeskriv-också påansåg att en

detaljstyming.ningar, inte på
kartläggning föreslogföreningsstöd kartläggning.Statligt Ien en-

budget-bidragen inpassades i den resultatorienteradeStatskontoret att
bidra-pekade på behovet fördjupad prövningsamt en avavprocessen

bilaga1993/94:150, s.105.Prop.
90SOU 1988:39.
9 Statskontoret 1991:6.
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Även samordningbättre bidragen mellan olika statliga ochgen. en av
kommunala myndigheter efterfrågades.

Organisationernas bidrag. Utredningen bidrag till ideellaom orga-
nisationer föreslog i betänkandet Organisationemas bidrag följande.

statliga budgetprocessenDen skall tillämpas sådantpå sättett att0
särskild hänsyn till organisationemas särart.tas
Bidragen skall indelas i huvudkategorier: organisationsbidrag,tre0
uppdragsersättningar och projektbidrag.
Mål för verksamheten skall formuleras organisationerna själva0 av

skall utvärdera den statliga finansieringens betydelseäven isom
förhållande till målen.

skallStaten utvärdera statsbidragens betydelse och berättigande.
Klara anvisningar bör utformas departementen för redovisningar0 av
från centrala organisationer statsbidrag.mottarsom

Projektbidrag Statskontoret. I Projektstöd till ideellarapporten or--
ganisationer föreslog Statskontoret metodik föratt en gemensam
uppföljning utvärderingoch projektstöd inom olika samhällssektorerav
borde utvecklas. Vidare borde medel till myndigheter fördelas isom
form projektstöd samordnas bättre. De offentliga bidragsgivamaav
borde aktivt efter kontinuerlig samverkanäven och erfarenhets-sträva
utbyte i fråga fördelning projektstöd.om av

Resultatstyrning föreningsbidrag. Den utredningar därsenasteav av
samlat kring bidragen frivilligorganisationertillett tas ärgrepp

Resultatstyming föreningsbidrag Utredningen har två utgångs-av
punkter. det bidragenDen till föreningslivetär skallär attena som re-
sultatstyras inte organisationerna. Den andra föreningsbidragenär att-
kan resultatstyras i och mindre omfattning. Utredningen föreslårstörre

alla s.k. föreningsbidrag skall delas i organisations- verksamhets-att
eller projektbidrag. indelningDenna syftar till gradenbestämmaatt av
resultatstyming de olika bidragen.av

nämnda utredningarOvan har haft till uppgift samlatatt ta ett grepp
kring bidragen till föreningslivet. Under de åren har dock ävensenaste
utredningar bidragsgivningen inom särskilt avgränsaderör områ-som
den genomförts.

"Vad får förvi Resultatstyrning statsbidrag till vissapengarna av-
det områdetsocialaorganisationer inom Utredningen konstaterar att

för de allra flesta Socialdepartementets föreningsbidrag resultat-ärav

92SOU 1993:71.
93Statskontoret 1995:12.
94Ds 1997:36.
95SOU 1998238.
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fallet det saknastill varför såviktig orsak är ettlåg. är attstyrningen En
bidragsamhället lämnar dessavarförmål,formulerattydligt som anger

medåstadkommasamhället önskarvadochfrivilligorganisationematill
det varkentydligt mål går mäta nyttanbidragsgivningen. Utan attett

föreslåreffektivitet. Utredningenbedöma dess attellermed bidraget att
vil-bidragetmålet medövergripandedetskall samtförordning angeen

skall följasverksamhetsbidraget gentemot.insatsområdenka uppsom
myndighet,ansvarigregleringsbrev tillformuleras iVerksamhetsmål

lämnaskall varje årerhåller bidragOrganisationerSocialstyrelsen. som
organisa-andelbidragetsi dennaochredovisningekonomisk avange

uppnåddainformationskall lämnasDärtillomslutning.tionens re-om
organisatio-skalltredje årinsatsområdena. Vartolikadeinomsultat

inomuppnåttsvilka resultatredogörelse förlämnaäven somennerna
treårsperioden.den gångnaunderinsatsområdenade olika

Organisationerriksorganisationer,invandrarnasUtredningen om
invand-tillför statsbidragframtidaEttIntegrationMångfald system-

sammanhål-föreslårm.fl.".°° Utredningenriksorganisationer ettrarnas
verk-organisationsbidrag,fyra delar,innefattarlet bidragssystem som

organi-gälleretableringsbidrag. Vadochprojektbidragsamhetsbidrag,
egentlig mening.resultatstyming iföreslås inte någonsationsbidraget

bör knytasutredningen dettaföreslårverksamhetsbidragetAvseende att
integra-betydelse för demedinsatsområdenangivnavissa i förvägtill

effektmålformulerabör regeringenvidaremålen, samttionspolitiska
kvantitativa ochantalbörbidraget. DessutomVerksamhetsmål för ett

organisationerna.medtillsammansarbetas framresultatmåttkvalitativa
utredningenetableringsbidraget ansågochprojektbidragetVad gäller

verksamhetsbidragetanvänds iresultatmått ävenochmål-deatt som
etableringsbidragen.projekt- ochbedömningvidkan användas av

övergripandelivet"°7 föreslogför"Idrott MotionUtredningen ett
antaldetta ikonkretiseradeidrottsrörelsentill ettbidragetmål med samt

modell förmålen koppladesföreslagnaTill deVerksamhetsmål. upp-en
kortpåskall idrottsrörelsenmodellenEnligtutvärdering.följning och

ställtsVerksamhetsmålför deutfalletredovisalöpandesikt upp.som
utredningenställdeskall kunnaredovisningsådan görasFör att uppen

kopp-utvärderingarnalång sikt börPåresultatmått.mätbaravissa vara
dentill idrotten.stöd Iförövergripande målettill detlade statens pro-

regeringenbetänkande ansågIdrottsutredningensföljdeposition som
ochverksamhetmålen för sinfastsjälv bör läggaidrottsrörelsenatt

endast vis-mål med bidragetövergripandenågotdärför inte utanangav
överensstämdeistatsbidragetsyften medövergripande settstortsomsa

96 1998:73.SOU
97 1998:76.SOU



158 Statens påverkan, och uppföljningstyrning 1999:89SOU

med de utredningen föreslagna verksamhetsmälen. Vad gällerav mo-
dellen för uppföljning och utvärdering föreslog regeringen inga änd-
ringar i utredningens modell.

Arbetet inom regeringskansliet vidareutveckla resultatstyrningenatt
har bl.a. resulterat i det iregeringskansliets handledning föratt regle-
ringsbreven för år 1998 för första gången ingick rekommendationer för
hur föreningsbidrag kan resultatstyras. Samma rekommendationer åter-
finns 1999. Enligt handledningen skall töreningsbidragen resultatstyras
utifrån nivåer; organisationsbidrag, verksamhetsbidrag ochtre projekt-
bidrag. Dessa olika bidrags innebörd möjligheten resultatstyrasamt att
dem i med vad uttalatsöverensstämmer i den tidigare nämndastort som
utredningen Föreningsbidragsgruppen.av

Statsbidragen till handikapporganisationernas allmänna verksamhet

Som tidigare i avsnitt innebär5.2.2. detnämnts nuvarande bidragssys-
avseende statsbidraget till handikapporganisationematemet allmänna

verksamhet låg nivå påverkan och styrning från sida. Sta-statensen av
har inte i den nuvarande förordningenten 1994:951 statsbidrag tillom

handikapporganisationer formulerat något övergripande mål eller syfte
med bidraget. Vad gäller krav på organisationerna återrapporteringom
framgår § nämnda förordning7 bidragsberättigad handikappor-attav
ganisation två månader efter utgången bidragsåret skall lämnasenast av
Socialstyrelsen redogörelse för sin verksamhet. Organisationen ären

skyldig på begäranäven Socialstyrelsen och Riksrevisionsverketatt av
tillhandahålla det underlag behövs för dessa myndigheters gransk-som
ning. Enligt 6 förordning§ skall bidrag lämnats felak-ettsamma som
tigt eller med för högt belopp betalas tillbaka.

12.3 Redovisning utredningens förslagav

12.3. Inledningl

Staten har såväl handikapporganisationemaett gentemotansvar, som
samhället i övrigt, ställa vissa krav på återrapporteringatt ochupp upp-
följning i förhållande till det statsbidrag lämnas till handikappor-som
ganisationema. För möjliggöra uppföljning böratt ställa målstaten upp
och riktlinjer för vad vill uppnå med statsbidraget.staten mål ochDessa

98Prop. 1998/991107.
99Ds 1997:36.
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behovhandikapprörelsensdockoffentlighetskrav måste vägas mot av
fri och själv-Handikapprörelsen skalloberoende.integritet och vara

självständigttraditionföreningslivetsvenskaständig, detsåsom ärav
dettidigare i kap finns7utredningenfristående. Somoch poängterat ur

det fria och frivilligaslå vaktskäldemokratiaspekt goda att or-omen
grundpelarnafolkrörelsema. Enoch de svenskaganisationsväsendet av

ochobundenhetfolkrörelse dessvadi gentemot statärutgör ensom
till fri-bidrag lämnasförhållande till deikravkommun. Statens som

behov åter-utformas sådärmedvilligorganisationema bör statensatt av
oberoendeorganisationemassamtidigttillfredsställsrapportering som

respekteras.
medvetenhetbidragsbeviljande instansemasdeställs påkravStora

tillbidragde skall bådeaktuellaintegritetsfrågor blirde när gesomom
starktkanorganisationerverksamheten hosoch utvärdera varasom

för organisa-naturligtvis viktigtdetPåkritiska dem. sätt ärmot samma
ställningsin självständigadiskussiontiden förahelationerna att omen

bidragsgivare.förhållande till sinai
föreningslivet istatsbidragen tillde olikaväljer stör-Staten att styra

utredning-redovisaravsnittomfattning. Nedan, i l2.3.2.,och mindrere
statsbidra-börutredningenomfattningi vilken att staten styraanseren

verksamhet.handikapporganisationemas allmännatillgen
vilkastatsbidragethar valtomfattning avgörv:lkenI att styrastaten

avsnittaktuella.utvärdering blir Iuppföljning ochmöjligheter till som
statsbidragenvilketförslag till påutredningen sittredovisar12.3.3. sätt

och utvärderas.skall följashandikapporganisationematill upp

styrningNivå12.32 statensav

iföreningslivet delas instatsbidrag tillkantidigare treSom nämnts
projektbidrag.verksamhetsbidrag ochorganisationsbidrag,grupper;

styrninggradentill bestämmasyftarindelningDenna statensatt avav
statsbidragen.olikade

styrning.den lägsta nivån FörOrganisationsbidrag innebär 0r-av
syftet med bidragetkännetecknandeganisetionsbidragen är attär att

stödet.organisationerorganisation ellerstödjaden mottarsomgrupp av
målpreciseringarmotprestationer ochpåtydliga kravBidraget utanges

motprestation innebärmål och krav påAvsaknadenofta.sakna: attav
uppföljning och utvärderingarlöpandeställa krav pådet svårt att av

organisationsbidragetstödjer.bidraget Detvzrksamhetden renasom
inte helleregentlig mening ochi någonine resultatstyragår äratt av-

fCr det.sett
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Verksamhetsbidragen syftar till stödja föreningsdriven verk-att en
samhet. finns uttaladeHär mål tänkt motprestation. Där-som anger en
med finns också helt möjlighet löpande följa ochatten arman upp
ibland utvärdera bidraget används på sådant bidrardet tillsättett attom

målen för bidraget uppnås. Denna verksamhetsinriktade bi-att typ av
drag kan mycket väl inlemmas i den statliga budgetprocessen samtidigt

organisationernas kan beaktas.särartsom
Projektbidragen syftar också till stödja föreningsdriven verk-att en

samhet tillfällig och begränsad praktikenI handlar detnatur.men av
ofta försöks- och utvecklingsverksarnhet. För projektbidrag finnsom

regel mycket preciserade mål för det enskilda projektet och där-som
med möjligheterna goda för följa ochär utvärdera det enskildaatt upp
projektet. Projektbidragen låter sig därmed också inlemmas i den statli-

budgetprocessen.°°ga
denI Resultatstyming föreningsbidrag tidigarerapport om av som

refererats till klassades bidraget till handikapporganisationer ettsom
organisationsbidrag. Utredningen så fortfarande fallet. Nå-att äranser

tydligt övergripande mål finns inte i förordningen ochgot inte heller
några tydliga Verksamhetsmål går följa och utvärdera. Or-attsom upp
ganisationemas redovisning innehåller enbart inlämnande redogörel-av

sin verksamhet och ekonomi. förekommandeI fall organisatio-ärse av
skyldiga på begäran Socialstyrelsenäven Riksrevi-ochattnerna av

sionsverket tillhandahålla det underlag behövs för dessa myndig-som
heters granskning.

Utredningen det lämpligt synvinkelatt statens attanser vore ur er-
hålla något uppföljning bidragen sker istörre dag. Dockänen av som

utredningen det svårt genomföra sådan ökad styrningäratt attanser en
inkräkta på organisationernas integritet.utan Som tidigareatt nämnts

används projektbidrag i huvudsak för stödja verksamhet tillfälligatt av
och begränsad varför övergång till sådan form resultat-natur, en en av
styming inte tänkbar för det aktuella anslaget. Utredningenär attanser

övergång till verksamhetsbidragäven införa alltför långtgå-atten vore
ende styrning bidraget. Utredningen har därför istället valt närmaattav
sig frågan kopplingen mellan bidragen och behov nå-statensom av en

ökad uppföljning på mjukare Utredningen föreslårgot bi-sätt.ett att
draget alltjämt kommer organisationsbidragutgöras däratt ettav men
krav ändå ställs visspå ökad uppföljning i förhållande till nuvarande

och till vad brukligt vid organisationsbidrag.system ärsom

1°°Ds 1997:36 s.46ff.
m Ds 1997:36.
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Återrapportering, och utvärderinguppföljning12.3

till handikapporganisationemasåledes bidragetUtredningen attanser
omfattning. i vilkenendast i mindre Oavsettbör statenstyras om-av

övergripan-alltid uttalastatsbidrag börfattning staten ettettstyrstaten
övergri-varför stödet instiftat.bidrag, dvs Ettmedde syfte ärstatens

för formdefinieras någonbidraget måstesyfte medpande att av upp-
dock viktigtUtredningen detpåbörjas.skall kunnaföljning attanser

ställatill del skallbidragsgivare inte någonpoängtera statenatt som
verksamhet.handikapprörelsens Dettautvärderaför ellermål egenupp

själv. dethandikapprörelsen Däremotskall är statensgöras ansvarav
övrigt,samhället ihandikapporganisationemasåvälgentemotatt, som

statsbidraget.vad vill uppnå medtydlig i fråga statenomvara
syfteföreslagit övergripandetidigare i kapitelhar 7Utredningen ett

lydel-kringhandikapporganisationema. Förtillmed stödet resonemang
kapitel.syfte med bidraget nämnda Ut-övergripandestatens sesen av

följande:lydelsen, vilkenmed återgenöjer sig härredningen äratt
de-stödja handikapporganisationerstatsbidragetmed iSyftet är att

jämlikhet samhället fördelaktighet ochför full iarbete personerras
fimktionshinder.med

tankeviktigt medsyftet mycket Dettaövergripande ärDet är öppet.
bibehålla kreati-föreningar.till ideella Förstatsbidragpå det attröratt

viktigt inteorganisationemas arbete detfrivilligheten iviteten och är att
innehåll.verksamhetensstyra

syfte bidraget dockövergripande medenbart ärAtt statensuppge
möjlig-uppföljning önskas.modell där viss Förtillräckligt iinte atten

övergri-beskrivninguppföljning krävs såvälviss statensgöra en aven
delsyften.beskrivningmed bidragetpande syfte som av

till ansla-övergripande syftet knutnadetdelsyften liksomDessa är
skallUtredningen delsyftenadetaljerade.något attärget ansermermen

delsyftensyftet.övergripande Genomtill detanknyta att rege-ange ges
elleraktuella områdenprioriterade ochbetonaringen möjlighet atten

samverkan församarbete ochExempelvis skulleinslag.andra viktiga
handikapprörelsen kunna uttryckassplittring inommotverka ettatt som

regeringen.för anslagetdelsyftenFormuleringendelsyfte. görs avav
sank-inriktningen klart framgår. Någonpolitiskaviktigt denDet är att

mellan organisa-fördelningen bidragetinverkan påtion eller någon av
delsyftena.kopplad tillutredningen inte skalltionerna varaanser

kan dockofta varje år.bidraget kan ändras så DetDelsyften för som
eftersom ris-ofta varje årlämpligt ändra dessa såmindre att somvara

tankeblir ryckig. Med påbidraget dåfmns uppföljningenken attatt av
tidsintervall detvissakomma ändras medemellertid kansyftena äratt

i förordning-lämpligt skriva in demmening inteenligt utredningens att
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administrationen bidragen,När såsom utredningen föreslagit ien. av
kap ll ligger hos myndighet kan regeringen med fördel iställeten an-
vända myndighetens regleringsbrev för uttrycka delsyften.att

föreningsbidragAtt innebär inte enbart ställastyra att statensupp
syfte med bidraget det innebär riksdag och regering villutan även att
säkerställa avsedda mål och riktlinjer med bidragen uppnås. Sedanatt

syften med bidraget uppställts krävs naturligtvis organisatio-statens att
verksamhet följs och utvärderas. De olika nivåerna styr-nemas upp av

ning finns; organisationsbidrag, verksamhetsbidrag och projektbi-som
drag, resulterar i olika möjligheter till uppföljning och utvärdering.

tidigareSom utredningen bidraget till handikap-nämnts attanser
porganisationema bör organisationsbidragutgöras med någotettav mer
uppföljning vad tidigare förekommit och vadän vanligt förärsom som
organisationsbidrag. innebärDetta utredningen väljer föreslåatt att att
handikapporganisationemas âterrapportering skall bestå alla kompo-av

för uppföljning förekommernormalt vid organisationsbi-nenter som
drag vissa de komponenteräven normalt förekommersamt av av som
vid verksamhetsbidrag.

Utredningen för beviljas bidrag skall handikapporgani-att attanser
sation, tidigare erhållit bidrag, inkomma med ekonomisk redovis-som
ning, bidragets andel den totala omslutningen och medlemsantal.av
Detta ingen skärpning i förhållande till dagensutgör Vidare börsystem.
organisationerna krävas på redovisning sina insatser i förhållandeen av
till de regeringen utarbetade delsyftena med bidraget. Organisatio-av

bör således inkomma med förenklad verksamhetsberättelsenerna en
enbart diskuterar måluppfyllelse dessa delsyften. Utredningensom av

vill förtydliga det förutom denna redovisning givetvis kan kommaatt
inkrävas ytterligare uppgifter behövs för bedömaatt organisa-attsom

tionens ansökan i förhållande till de krav ställs för erhålla bi-attsom
drag, antal medlemmar, antal föreningar, bred verksamhett Ietc.ex en
kapitel har utredningen föreslagit10 fem de statsbidragatt procent av

organisationerna erhåller skall för samarbete med andraavsättassom
handikapporganisationer. redovisningDen krävs organisatio-som av

bör därför innehålla redovisning deäven att använtnerna av samar-
betsmedlen till samarbetsåtgärder med andra handikapporganisationer

på vilket medlensätt använts.samt
tilläggsdirektiv till utredningenI utredningen vidatt utar-uppges

betande sina förslag skall beakta organisationemas redovisningattav
bör baseras på kön. Utredningen har i den enkät till de 71sänts utsom
enskilda bidragssökande organisationerna för 1998 och/eller 1999 ställt

1 Regeringskansliets handledning för regleringsbrev år 1999 s.42.
m Dir 1999:41, Bilagase
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organisationerna. Uppgifterkönsfördelningen ivissa frågor kring om
saknasrespektive bland medlemmarna visade sigandelen kvinnor män

organisationer svaradeorganisationer. de utgjor-hos Av 44många som
Vad gäller könsfördelningen imedlemmama.de kvinnor 58 procent av

deförbundsstyrelser har 69 organisationer Avorganisationemas svarat.
könsfördelningen sådanorganisationernabidragsberättigade43 attvar

könsfördelning i förbundsstyrelsenhade jämnorganisationerna9 enav
respektive kön. organisationer hadeintervallet 17andelen i 45-55 av

andeli styrelsen och hade lägrekvinnor 17lägre andel 45 änän procent
svarande icke bidragsberättigadei styrelsen. de 26Av45 mänprocent

överviktdet organisationer hadeorganisationerna 6 mänsom avvar
styrelsen.kvinnor ihade överviktoch 20 avsom

tidigare redovisats i avsnitt 8.2enkäten ochframgårSom ärsomav
uppbyggda uppdel-organisationemas medlemsregistermånga utanav

tillmedlemmar. Vissa organisationerna har,olikaning typer avavav
medlemsregister överhuvudta-strategi, inte någraföljd medvetenav en

saknar datoriserade med-organisationernaYtterligare någraget. av
härtill iUtredningen med hänsyn det svårtlemsregister. är attattanser

organisationemas återrapportering skall innehålladagsläget kräva att
könsfördelningen mellan medlemmarna. Dockredovisning anserav

organisationernarimligt kräva iutredningen det kan att attatt vara
könsfördelningen i förbundsstyrelsen.samband med ansökan uppger

för tanken i framtiden,heller främmande detUtredningen inteär att
medlemsregister, kan bedö-modernisering organisationemasefter av

redovisning könsfördelningen mellanmöjligt krävaatt avvaramas
medlemmarna.

bör de långsiktiga effekter-löpande utvärderingendenFörutom mer
handikapporganisationema utvärderas med jämnatillbidragetna av

dess ef-tredje år. Stödet bör då utvärderas såmellanrum, attt.ex. vart
välfärdsperspektiv kan be-handikappolitikens övergripandefekter ur

det viktigt utvärderingen skerUtredningendömas. att av organanser
handikapporganisationemas arbete kunskapmed god kunskap samtom

medUtredningen det rådfolkrörelsearbete i allmänhet. attanserom
skallhandikapprörelsen utredningen förslagitfrånrepresentanter som

de lång-bör delta i diskussionerna kring hurSocialstyrelseninrättas vid
skall genomföras.utvärderingamasiktiga

° enkät Bilagautrednigens s.4.Se
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Kommittedirektiv

Dir.handikapporganisationertillStatsbidrag
1998:57

juni 1998.denregeringssammanträde 25vidBeslut

uppdragetSammanfattning av

statsbidragenuppdragmedtillkallas överutredare attsärskildEn se
särskildeverksamhet. Denallmännahandikapporganisationemastill

skallutredaren

handikapporganisationer,statsbidragsberättigadeförkriterierföreslå-
mellanfördelasskallbidragetför hurriktlinjerföreslå-

organisationerna,
skallhandikapprörelseninomsamarbeteorganiserathurföreslå-

stödjas,
organisations-påverkarstatsbidragetfall hursåoch iredovisa om-

handikapp-utvecklingen inomochfömyelsearbetetstrukturen,
åtgärder,eventuellaföreslåochrörelsen

Socialstyrelsenmodell därmed dagensnackdelarochför-redovisa-
beslutenfattaroch regeringenfördelasskallbidragethurföreslår

förändringar,eventuellaföreslåoch
hanterashandikapporganisationematillstatsbidragetredovisa hur- tillförhållandeföreningslivet itillbidragstatligaandramedjämfört

förändringar,eventuellaföreslåochbudgetprocessenstatligaden
handikapporganisationerbidragstatligavilkabeskrivaochredovisa-

verksamhetentill den allmänna samtbidragetsidanvidfår av
tillbidragetföreslå hurnovember 1998den 15senast-

1999.budgetåretfördelasskallhandikapporganisationema

juliden 1genomfördaÖvriga skalluppdraget senastdelar varaav
1999.
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Bakgrund

Ett demokratiskt samhällssystem och demokratiska arbetsformer
bygger på alla medborgares medverkan. Det innebär inte bara
rättigheter för den enskilde också skyldigheter medverkautan ochatt
bidra till förbättringar. Många medgemensamma personer
funktionshinder och deras närstående detta inomgör
handikapprörelsen, viktig delutgör de demokratiskasom en av
folkrörelsema i Sverige. handikapporganisationemaI finns unika
kunskaper och erfarenheter samlade handikapp ochom om
livsvillkoren för människor med funktionshinder och deras familjer.
Detta grunden för det breda intressepolitiskautgör arbete utförs isom
handikapprörelsen. Samspelet mellan organisationerna och
samhällsorganen har under årens lopp lett till betydande förbättringar
på det handikappolitiska området.

Staten sedan budgetåret 1972/73 ekonomiskt stöd till denger
allmänna verksamheten i ökande antal riksomfattandeett
handikapporganisationer. Flera dem får statsbidrag till olikaävenav
former föreningsdriven verksamhet och till projekt. Många läns- ochav
lokalföreningar får stöd landsting och kommuner.av

Statens bidrag till handikapporganisationemas allmänna verksamhet
ingår i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social anslagetomsorg,
B4 Bidrag till handikapp- och pensionärsorganisationer. Regeringen
beslutar anslagets fördelning. Socialstyrelsen lämnar förslag tillom
regeringen fördelning beloppet enligt bestämmelserna iom av
förordningen 1994:951 statsbidrag till handikapporganisationer.om
Bidraget till handikapporganisationer för år 1998utgör 129 248 000
kronor och betalas kvartalsvis med högst ñärdedelut beloppet.en av

Problem

Under årens lopp har allt fler handikapporganisationer bildats. Skälen
många och olika. Förfinadeär diagnosmetoder liksom och bättrenya

behandlingsmetoder har inneburit handikappgrupper haratt nya
uppstått. Några dem finns representerade enskilda medlemmarav som
eller inom organisationer funnits länge medan andragrupper som
handikappgrupper bildat organisationer. Det förekommernya att

bryter sig organisationer och bildar medan andra gårgrupper ur nya
Sedan mitten 1940-talet finns organiserat samarbetesamman. ettav

mellan handikappförbunden inom Handikappförbundens
samarbetsorgan HSO, år 1998 har 32 handikappförbundsom som
medlemmar.
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verksamhetallmärmahandikapporganisationemastillbidragStatens
antaletmedanoförändratvarit1992/93budgetårethan sedan

närvarande 44till förökatbidragetfått delorganisationer avsom
19ytterligareansökte1998budgetåretInförorganisationer.

föreslog 10Socialstyrelsenochbidrag atthaindikappförbund avom
årbidragetinnebarbeslutRegeringensstöd.beviljas attdem skulle

därmed ingenochföregående år attfördelades på sätt1998 somsamma
bidrag.beviljadesorganisationny

Uppdrag

statsbidragförKriterier

tillförslagutarbetauppdragmedtillkallasutredare attsärskildEn
handikapporganisationer. Detstatsbidragsberättigadeförkriterier

kärmetecknartill vadställningskallutredareninnebär ta enatt som
handikapporganisationvillkorvilkahandikapporganisation samt en

allmännatill sinstatsbidragförfrågaikommaföruppfyllaskall att
förordningengrund isinhargällerkriterierverksamhet. De som nu

i sinvilkenhandikapporganisationertill turstatsbidrag1994:951 om
handikappråd årfastställdes Statensriktlinjerfrån deutgår avsom

1990.

fördelningförRiktlinjer

riktlinjer förtillförslagutarbetauppdragetdel ärytterligare attEn av
organisationerna. Statensmellanfördelasskallbidragethur

fördelningsmodellfemårigår 1994beslutadehandikappråd somenom
Socialstyrelsen, närövertog ansvarettillämpatshuvudsak hari somav

skallutredarensärskildeavvecklades. DenhandikapprådStatens
gälla.skallhädanefterriktlinjervilkaföreslå som

handikapprörelseninomSamarbete

organiseradedetföreslå hurskallutredarensärskilde ävenDen
ekonomiskt. Förstödjasskallhandikapprörelseninomsamarbetet

till HSOstatsbidragetdirektadetavvecklingpågårnärvarande aven
handikappförbundentilldirektställetfördelas ibidragetdeloch en av

medlemsavgifter i HSO.det tillanvänderönskarde såsom om --
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Organisationsstruktur och förnyelse

I sammanhanget uppkommer frågan hur bidrag till den allmännastatens
verksamheten påverkar organisationsstmkturen och fömyelsearbetet i
handikapprörelsen. Stimuleras bildandet organisationerav nya
Uppmuntras fömyelsearbete i befintliga organisationer och påverkas
deras benägenhet diagnosgrupper Ellerta emot det såär tvärtomnya

splittring och/eller stillastående belönasatt En del utvecklings-stor av
och fömyelsearbetet inom handikapprörelsen sker i projektform med
stöd Allmänna arvsfonden, bidraget till denäven allmännaav men
verksamheten kan ha betydelse för utveckling, fömyelsearbete och
struktur inom handikapprörelsen. Den särskilde utredaren skall
redovisa och i så fall hur bidraget till allmän verksamhet påverkarom
och föreslå eventuella förändringar.

Former för beredning och beslut

Den särskilde utredaren skall redovisa fördelar och nackdelar med
dagens modell där Socialstyrelsen föreslår vilka organisationer som
skall få bidrag och hur bidraget skall fördelas, medan besluten fattas av
regeringen. särskildeDen utredaren skall analysera formernaäven för
samråd med handikapporganisationema i samband med fördelningen.
Om den särskilde utredaren bedömer ändrade former önskvärdaatt är
skall sådana föreslås.

Föreningsbidrag i den statliga budgetprocessen

Ett antal statliga utredningar har under det decenniet granskatsenaste
bidragen till föreningslivet. Flera utredningarna attav menar
statsbidragen till frivilligorganisationer skall i den statligatermerses av
budgetprocessen, dvs. de statliga föreningsbidragen böratt hanteras på

likartat övriga statligaett sätt medel i budgetprocessen. När densom
statliga budgetprocessen tillämpas på detta område det viktigt detär att
sker på sådant särskildett sätt hänsyn tillatt tas
frivilligorganisationemas särskildeDensärart. utredaren skall redovisa
hur statsbidraget till handikapporganisationema hanteras jämfört med
andra statliga bidrag till föreningslivet i förhållande till den statliga
budgetprocessen och föreslå eventuella förändringar ligger i linjesom
med detta.
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bidragAndra statliga

fårverksamhetenallmännabidrag till denFörutom statens
till andra ändamål.från Denbidraghandikapporganisationer staten

och kortvilka dessa bidragskall redovisautredarensärskilde är
beskriva dem.

budgetåret 1999Fördelning

tillföreslå hur bidragetdelrapportutredaren skall isärskildeDen en
Eftersomfördelas budgetåret 1999.skallhandikapporganisationema

mitten åravslutat förrän iinte kommerutredningsarbetet att avvara
tilllösning. förslagprovisorisk Ett sådantårför dettakrävs1999 en

november 1998.denredovisas för regeringen 15skallfördelning senast

Samråd

med demgång samrådaskall under arbetetsutredarensärskildeDen
SvenskaSocialstyrelsen,handikapporganisationer,främstberörs,som

Landstingsförbundet.kommunförbundet och

utredarens arbeteRamar för

den juli 1999.genomfört 1skallUppdraget senastvara
samtligadirektiv tillregeringensutredningsarbetet gällerFör

dir.regionalpolitiska konsekvenserredovisningkommittéer avom
åtaganden dir. 1994:23,offentligaprövning1992:50, omavom

ochkonsekvenser dir. 124jämställdhetspolitiska 1994:redovisning av
och detför brottslighetenkonsekvenserredovisning avom

1996:49.brottsförebyggande arbetet
för statliga sektornkostnadsneutrala såväl denskallFörslagen vara

samlade offentliga sektorn.för densom

Socialdepartementet
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Tilläggsdirektiv

1998:05 DirUtredningen StillTilläggsdirektiv
1999:41handikapporganisationertillstatsbidragom

maj 1999.regeringssammanträde den 27Beslut vid

Uppdrag

handikapporganisationertillstatsbidragS1998:05Utredningen om
handikapporganisationemastillstatsbidragenuppdraghar i överatt se

1998:57.verksamhet dir.allmänna
uttalade1998/99:S0303riksdagsmotion mot.anledningMed av en

detgodkända betänkanderiksdagensitt äriSocialutskottet attav
handikapporganisationema harhurredovisningfåvärdefullt att aven

särskildeochfördelat på kvinnor Denstatsbidragerhållna män.använt
med denfå tilläggsdirektivutskottet,därför, enligtbordeutredaren

1998/99:104.rskr.1998/99:SoU1,bet.innebörden
förslag beaktavid utarbetandet sinaskallutredarensärskildeDen av

anfört.harvad riksdagen
skall redovisa uppdragetUtredarenutsträcks.utredningenförTiden

september 1999.den 1till regeringen senast

Socialdepartementet
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på statsbidragetOrganisationernas ensyn -

enkätundersökning

Inledning
tillställtharhandikapporganisationematillstatsbidragetUtredningen av

deenkät hurstatsbidragsöktharorganisationersamtliga seromensom
presenteradefördelas. Enkätenoch hur det börorganisationsstödetpå
föroch problemfrågeställningaraktuellaområde attvarjeinom ge en

disku-organisationer inteförsärskilt viktigtbakgrund. Det är somnya
devissalika ingåendeochtidigareorganisationsbidraget avterat som

organisationerna.äldre
enkätfor-frånuppläggningenprincipföljer inedanRedovisningen

del-förfrån organisationerredovisastabellerflera tremuläret. I svaren
organisationer"bidragsorg, dehar bidragi dagDe somsomgrupper.

ochförslagsorgbidragfåSocialstyrelsenförslagpå att orga-avvar
i de tvåorganisationerejorg. Antaletbidrag,nisationer senareutan

kan dockmaterialet.totala Deti dettio 18litet,delgmppema är resp
olikamellan deskiljer sigintressenvad månivärdehaändå attett se

kategorierna.
vilkettotalt 71,enkäterinkomnapå 69byggerRedovisningen av

inteorganisationertvåsvarsfrekvens. De97,2 procents sommotsvarar
Social-föreslagnahelleroch intestatsbidragidag inteharsvarat avvar

bidrag.erhållastyrelsen att

Organisationerna
medlem-beträffandestorlek, bådeolika imycketOrganisationerna är

fågamla. Någramycket olikaockså ärekonomi. Desantal och är
handikap-nybildadeAntaletrelativtflestadegamla,mycket unga.men

varje årtionde.forochökarporganisationer mermer
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ÅrTabell I handikapporganisationemanär bildades. n71.

Bildade år Antal Procent
1949 9 13
1950-59 7 10
1960-69 7 10
1970-79 9 13
1980-89 17 24
1990- 22 31

Tabell Medlemsantal 31 december 1998. Antal. n68

Medlemsantal Bidragsorg Ej bidrag Samtliga
0-250 1 7 8

251-500 0 9 9
501-1000 4 5 9

1001-3000 9 3 12
3001-10 000 15 1 16

10 001-20 000 5 0 5
20 001- 9 0 9

Uppgift saknas endast för organisationer. Riksföreningentre Hepatit C
och NOBAB, inte har alls och för Kultursällskapetsvarat Lejonetsom

frågan inte aktuell för dem.att är Uppgifterna i tabellensom uppger är
därför betrakta så fullständiga.att gottsom som

Det framgår klart organisationer har bidragatt har fler med-som
lemmar de bidragsberättigade.än Antalet medlemmar i organisatio-

med bidrag 483 921 med medeltalär 11 254ett organisation.ner av per
Organisationerna bidrag har 16 491 medlemmar,utan vilket motsvarar
660 organisation.per

Uppgifterna hur många medlemmarna har funktionshin-om av som
der eller anhöriga i tillämpliga fall, vilket i fortsättningen inte påpekas
särskilt saknas i flera fall. Många organisationer har inte denna uppgift
i sitt register. Förordningens krav handikapporganisation skaatt be-en
stå med funktionsnedsättning har tolkats och tolkas olikaav personer
från olika håll. En vanlig uppfattning inom handikapprörelsen är att
endast med funktionshinder eller i tillämpligaeget fall anhö-personer
riga ska medräknas bidragsfördelningennär Se sid nedan.görs. 188

Av de uppgifter finns i materialet framgår något fler desom att av
organisationer inte har bidrag i högre utsträckning bestårsom av perso-

med funktionshinder. Av dem det tvåtredjedelarär harner änsom mer
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med funktionshinder. Bland de dag harmedlemmar i90 procent som
hälften har medlemmarbidrag det omkring 90änär procentsom mer

funktionshinder.med egna
betalandedet dock skillnad påflera organisationerInom är att vara

självklartröstberättigad medlem. De harmedlem och etttex senare
påverka organisationenoch möjlighet hurinflytande större attstörre

drivs.
medlemskaps-stadgarorganisationernas visargenomgångEn attav

med-olikautformad på huvudsak Antingeniparagrafen ärsätt.treär
funktionshinderöverhuvudtagetfritt, dvs ingetlemskapet helt sägs om

funk-medlemskap. tvåsamband med Kategoriieller diagnos är atten
starkastemedlemsparagrafen.i Deteller diagnosentionshindret nämns

medlemskappå fullvärdigtuttrycks kravdet ettär när som
funktionshind-aktuellahar detröstberättigad att en person

ret/diagnosen.
skriv-också olikastyrelsen har organisationernaparagrafenI om

huruvida ledamöter iskriver ingetorganisationerningar. Vissa sty-om
dettafunktionshinder, andra har krav.haskarelsen själva som

procentuell fördelning inomoegentligtDet göraär att grupperen
skullstatsbidrag, för enkelhetsde tvåantalmed litetså utan mensom

jämförelser.eftersom det underlättartabelleniundantaggörs ett
medanhöriga har jämställtsåterigenFramhållas ska att personer

ellerålderdärfunktionshinder de organisationerihar personer pgasom
föra sin talan.har svårtfunktionshindrets attart egen

med-skrivningarstadgar avseende organisationernasTabell Analys omav
n71förbundsstyrelse.lemskap och

SamtligaEjorgFörslagsorgBidragsorg

%% %%Medlemskap nnnn
564050 10 5658 525Inga krav
206 1410 l28 1th 12Nämner
241740 7 39på 14 4fh 6Krav

Styrelse
6356 4570 50 1030 5Inga krav

26 3730 50 8 44på th 13 5Krav

knappt hardet bara fjärdedelorganisationersamtligaAv ut-är en som
bli fullvärdiga medlemmar i organisatio-vilka kantalade krav på som

dag har statsbidragorganisationer i intefler deDet är somsomnen. av
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ställer krav på medlemmarnaatt utgörs med funktionshin-av personer
der.

När det gäller det i stadgarna ställs krav på vilka kanom som vara
styrelseledamöter i organisationerna finns det ingen signifikant skillnad
mellan organisationerna med respektive statsbidrag. Totalt detutan är
drygt tredjedel organisationerna ställer krav på förbunds-en av attsom
styrelseledamöter ska med funktionshinder.egetvara personer

Det dock viktigt framhållaär praxis i såatt samtligaatt gott som or-
ganisationer det skaär med funktionshinderatt egetvara personer som
ska styrelseledamöter stadgarna tillåteräven andra lösningar.vara om

Tabell Andel medlemmar med ftmktionshinder. Antal n57

Organisationer
Medlemmar med Bidragsorg Ej bidrag Samtliga
funktionshinder
under 50% 1 0 4
51-90% 15 8 22

90% 18över 15 3 O

Jämställdhet

Uppgifter andelen kvinnor respektive bland medlemmarnamänom
med funktionshinder saknas hos många organisationer. Uppgifter före-
ligger från 44 organisationer, sammanlagt 268rapporterat 072som om
medlemmar med funktionshinder. Av dem 155 kvinnor,130 vilketär

58 Totalt detmotsvarar 15 organisationer,ärprocent. dvs något änmer
tredjedel, har jämn könsfördelning andelen medlemmar in-en som en

intervallet 45-55 för kön. Det två organisationerprocent ärom resp
har färre 45 kvinnor,än det 25 harprocent är överviktsom men som en

kvinnliga medlemmar.av
jämnEn könsfördelning i sina förbundsstyrelser har nio organi-av

sationerna i dag har stasbidrag andelen i intervallet 45-5 5som av resp
kön. Lägre andel 45 kvinnor iän styrelsen harprocent 17 organisatio-

och lika många har fler kvinnor i sina styrelser.än Situationenmänner,
annorlunda i organisationernaär statsbidrag. Ingen organisationutan

hade jämn könsfördelning i styrelsen. Det organisationeren var sex
hade övervikt och 20 hademän övervikt kvinnor isom av som en av

styrelsen.
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Ekonomin

bidrag till verksamhet till olikastatsbidraget viss ochStaten utöverger
verksamhetsammanlagda statliga bidrag tillprojekt. Organisationemas

den totala omsättningen i redovisasförhållande till organisationernai
har statssbidrag bero-blir organisationernanedan. Självklart mersom

med detta beräknings-bidrag övriga organisationnerende statligt änav
omslutningen drygt 13läggas i genomsnittTill bilden kan attsätt. var

har bidrag, och endast drygtde organisationermiljoner kronor i som
organisationer.för övriga300 000

bidragsberoende starkt mellan organisationerna. DevarierarStatligt
heller beroende,har bidrag naturligtvis inte iinteorganisationer ärsom

ungefärdem har statsbidrag harden betydelse här Förvi avser. som
femtio medsin totala omsättninghälften organisationerna procent avav

statsbidrag, viss verksamhet, projektmedel.statliga medel

Procentuell andel total omsättning.bidragsberoende. An-Tabell Statligt5. av
tal.

Organisationer
SamtligaBidrag Ej bidragBeroende av

statliga medel
l4 00O %
2 2l19mindre 50 %än
4 262250-90 %
l 2l90%änmer

få bidragVilka ska

handikapporganisationer1994:951 statsbidrag tillförordningI om
Med handikapporganisation organisationstår det att: avses en av per-

funktionshinder betydande svå-följd varaktigatill mötersoner som av
ochdagliga livsföring eller anhöriga till sådanarigheter sini personer

de funktionshindrades livsvillkor och be-ändamål förbättraär attvars
Organisationerna har vad devaka deras intressen. påsvarat anser om

denna definition.
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Tabell Uppfattning den definition handikapporganisationav enom som
finns förordning.i nuvarande n69

Antal Procent
Mycket 19bra 28
Ganska bra 39 57

dåligVarken bra eller 6 9
Ganska dålig 5 7
Mycket dålig 0 0

Endast fem organisationer definitionen ganska dålig. Fleraanser orga-
nisationer kommenterat förordningen. Nedanhar redovisas några typis-
ka svar:

Vi handikapporganisation består funktionshindrade.attanser en av-
organisation till delen består anhörigaEn med-störstasom av som

intresseorganisation.lemmar bör benämnas
formuleringVi bredvid det nämndagärna ävenen somser anger-

samhället förändrassamt verkar för till i vid bemärkelse bliatt att
tillgängligt. både individuellt ochDvs generellt perspektiv.ett ett

närstående.anhörigByt mot-
ordet varaktiga tillVi vill byta bestående.ut-

Funktionshinder bör bytas fysiska eller psykiska funktionshin-mot-
der.
Stryka eller anhöriga. Medlemmar bör funktionshindrad.vara-

företrädareAnhöriga kan dylikt och hjälpa till- intevara men va-
medlemmar.ra

relateradeKriterierna till med funktionshinder.är yttrepersoner-
handikapp blirIcke synliga därmed icke beaktade det depå sätt som

förtjänar.
vad varaktiga funktionshinderDock, avgör ärsomvem-

Skilj mellan handikapp- funktionshinder, sjukdomstillstånd och an--
hörigorganisationer.
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Tabell Uppfattning definition handikapporganisationdenom av en
nuvarande fördelatfinns i förordning mellan organisationer medsom

statsbidrag. n69utanresp

Bidragsorg Förslagsorg Ejorg
Procent Antal Antal

Mycket bra 28 2 5
Ganska bra 63 7 5
Varken bra eller dålig 9 l 1
Ganska dålig 0 0 5
Mycket dålig 0 0 0

framgår tabellen samtligaDet de organisationer ansågatt attav som
definitionförordningens handikapporganisation ganska dåligärav en

organisationer inte får bidrag och inte heller på förslag fåär är attsom
bidrag.

förordningens definitionI funktionshindret ska betydan-sägs att ge
de svårigheter för i den dagliga livsföringen. naturligt-Det ärpersonen
vis svårt exakt vad betydande svårigheter, detavgöra äratt ärsom men

intresse undersökaoch denna relativt starka formulering harav om ac-
eller Vidare harinte. organisationerna tillfrågats hur de påceptans ser

kravet organisation ska rikstäckande för få bidrag. Utöveratt atten vara
dessa ställdes frågor kring organisationkrav hamåste visstettom en
minsta antal medlemmar för komma ifråga, bredden intresse-att om av
politisk verksamhet och organisationer organiserade utifrånärom som

ska kunna få bidrag.enstaka diagnos Organisationerna har tagiten
ställning till påståenden dessa krav.om

Tabell Uppfattning kraven för bidrag. harSvaren graderats påom en
skala från instämmer inte alls till instämmer10 helt. Medelvär-0
den.

Medelvärde Standardavvikelse
sjukdom/funktionsnedsättningEn

måste ha betydande omfattning 8.5 2.2 n68en

organisationEn måste vara
rikstäckande 8.1 3.2 n66

Stöd endast intressepolitikges om
samhällsområdendrivs inom flera 6.1 4.0 n69

Stöd först efter minstaatt ettges
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medlemsantal 3 000 uppnåtts 2.9 n683.7t ex

Stöd endastbör inte ges om personer
med särskild diagnos organiseras 2.1 n653.6en

sjukdom/funktionsnedsättningfinns för ska haDet acceptans attstor en
omfattning för medlemmarna för skabetydande organisationatt en vara

framgår kommentarer samtligahandikapporganisation. Det attaven
denjust organisationen bestårgjort sådana att avanser egna per-som

svårigheter.med storasoner
ska rikstäckande. Men,flesta organisationallraDe attanser en vara

församtidigt de flesta undantag kanviktigt,och det görasattär anser
mycket liten, för organisationerdär målgruppenorganisationer är nya

geografiskt betingat. följer detfunktionshindret Häraveller ärär attom
medpåstående bara bidrag till organisationerlogiskt nästa attatt om ge

får något stöd.medlemsantal interelativt stort
enighet frågan diagnostänkandet.också iråder iDet stort sett om

utifrån diagnos börenbart organiserar sig inteorganisationAtt enen
från statsbidrag.diskvaliñcera organisationen

och förtjänar analyseraskontroversiellt,påståendeEtt är attmer
verksamhet omfattar intressepo-på organisationsKrav attnärmare. en

detområden får inget stöd.på flera i Dettalitiska arbete ärstort sett
kring, denoenighet vilket framgårdet ocksåpåstående är mest avsom
olika dvsdå de delgrupperna,standardavvikelsen. Hurhöga omsvarar

statsbidrag dag.har eller har iinteorganisationerna

intressepolitik fördelat efter organi-Uppfattning kravet påTabell om
skalastatsbidrag. har graderats påSvarenmedsationer utan enresp

till helt. Medelvärden.alls 10 instämmerfrån inteO instämmer

Bidragsorg Förslagsorg org
intressepolitikpåKrav

1.67.6 6.5på flera områden

skiljer debetydande mellan delgrupperna. Särskilt sigSkillnaderna är
vilka medelvärdet och dedag, på skalan till 7.8,har bidrag i sättersom

har bidrag och heller förslag So-inte inte påorganisationer avsom var
detta påstående medelvärdetcialstyrelsen 1.4.som ger

pågående till ståndorsakerna till den utredningen kommitEn attav
handikappom-kraftiga ökningen antalet organisationerden inomär av
inkluderandedag organisationer har statsbidragrådet. i 44Det är som
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hadeHSO, och för 1999 70 organisationer sökt bidrag. Utvecklingen
går allt fler organisationer. kan liggaDet värde i bildandetmot ett av

förnyarorganisationer, och berikar utvecklingen. kan ock-Detnya som
bliså så många organisationer och blir mycket liten. Det äratt var en

intressant undersöka skälen till organisationsbildandet, och huratt or-
ganisationsbilden upplevs. Organisationerna har tagit ställning till vad
skälet till den organisationen bildades.att egnavar

Tabell Skälen för organisationsbildande.10. Medelvärden samtliga or-
ganisationer.

Medelvärde Standardavvikelse
Funktionshindret/sjukdomen

speciellså 9.6 1.1 n66är

farms ingen organisationDet som
hade verksamhet för vår 9.5 1.7 n69grupp

organisationernaExisterande var
inte intresserade arbeta medattav
våra frågor 8.5 n562.9

Existerande organisationerna
fungerade mindre bra 7.8 3.6 n52

få möjlighet sökaFör att att
statligt organisationsstöd 1.2 3.0 n56

Dessa frågor har flera de äldre organisationerna betraktats attav av som
de dåligt in på dem. skulle de naturligtvis instämmaIstämmer settstort
i fyra påståendena skäletde första det enkla det inte fanns någraattav
andra organisationer med liknande inriktning.

Så samtliga instämmer helt i de två första påståendena. Detgott som
pekar det finns värde för samtliga organisationermot att ett stort att
profilera liera sig med andra. återkommersig Tendensenän attsnarare

flera frågorna.vi ska påsom se av
Under 1990-talet har organisationerna22 bildats. Derasav svar

skiljer inte från siffroma i tabellen frånsig Svaren 90-avsevärt ovan.
tals organisationerna visar de i högrenågot grad instämmer iatt att ex-
isterande organisationer inte kunde företräda dem eller uppfattades som
intresserade.
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organisationsbildande. Medelvärden organisatio-Tabell Skälen för11.
1990-talet. n22bildade underner

Medelvärde Standardavvikelse
organisationfarms ingenDet som

verksamhet för vår 9.6 1.8hade grupp

sjukdomenFunktionshindret/ såär
speciell 9.5 1.4

inteExisterande organisationerna var
arbeta med våraintresserade attav

frågor 9.4 1.6

fungeradeExisterande organisationerna
mindre 8.8bra 2.6

statligtfå möjlighet sökaFör att att
organisationsstöd 1 3.0

tillfrågats det vid tillfället för organisationensOrganisationerna har om
diskussion organisera i befintligbildande fördes någon sigattom en

Totalt det cirka organisationernaorganisation. 20är procent av som
fört sådan diskussion. Frågan aktuell för de organisationerär mesten

nedanstående tabell därförbildats under år. ingår endastIsenaresom
bildade under och 1990-talet.organisationer 1970-, 1980- Det stora

dessa årtionden, helaorganisationer har tillkommit under 48antalet
därav under 1990-talen organisatio-stycken eller 1980-, 3968 procent

ner.

Tabell diskussion organisering i befintlig organisation.12. Farms om
Antal.

Diskussion Org grundad på
80-taletfördes 70-talet 90-talet

1 8Ja 5
Nej 5 7 13

2 2Vet 3

tycks det under 1980-talet vanligare fanns dis-detDet attsom om var
eventuellt organisera sig i organisa-kussioner redan befintligattom en
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tion. organisationer bildade under 1980-taletAv hade ungefär hälften
fört sådana diskussioner. Under 1990-talet, då det bildats fler organisa-
tioner under något årtionde, det bara fjärde organisa-än annat var var
tion fört liknande diskussion. Skillnaden ska dock inte överdri-som en

Resultatet blev både under 1980-talet och l990-talet detsamma,vas.
dvs. organisation bildades.att en ny

Organisationerna har ombetts tala vilken/vilka handikapporgani-om
sation/er de ligger dem själva. Alla inte någ-närmastsom anser uppger

närstående organisationer tycker de helt unika inom han-ärutan attra
tabellendikapprörelsen. nedan redovisas hurI många angivit noll,som

två respektive organisationer de ligger närmast.tre atten, som

Tabell Antal organisationer ligga13. närmastsom anses ens egen.
n69

Antal näraliggande
organisationer Antal Procent
Noll 20 29
En 15 22
Två 10 15
Tre 24 35

så andel 29 inteEn någon organisationstor procentsom anger annan
liggande närmast. Antalet organisationer där båda ömsesidigtsom

de ligger varandra lågt. Särskilt det fallet blandnära är ärattanser or-
ganisationerna i dag inte har statsbidrag, där endastgörs ömse-ettsom
sidigt sidanval. å andra ofta olikaDe organisationer medattanser
statsbidrag ligger den organisationen. Antalet val åt andranära egna

mycket få endasthållet två.är
Finns tilldet något intresse samverkan och i så fall till vilken grad

mellan organisationerna
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organisationer.Samarbete med närstående n56Tabell 14.

Antaltänka sig ProcentKan att:
organisation 2Gå ihop till 1en

statsanslag till hela verksamheten 5 9Dela på
funktioner 38vissa 21Ha gemensamma

inte tänka sig 24 43Kan gemensamma resurser
95Vet

tänkaorganisation kan sig gåendastDet att attär som svarar manen
organisationerorganisation. fåtal, fem, kanihop någon Ettmed annan

Relativt många kan tänka sig deladela på statsbidraget.tänka sig attatt
kanslifunktioner, 40 40på vissa Drygtnära procent. pro-gemensamma

i någon form.kan inte tänka sigcent resursergemensamma
internt bortfall på denna fråga. beror pårelativt DetDet ett storvar

organisationflera dem inte angivit någon närståendeatt somsomav
ingenfrågan. Tolkningen ligger organisation villinte på näraattsvarat

samverka till hands. betyder ytterligareheller inte Detnäraär attman
skulle de inte kan tänka sigorganisationer någon13 svarat att samver-

Slutsatsen blir under denna förutsättningkan avseende nå-attresurser.
hälften inte intresserade samarbete det slagnärmareän ärgot avmer av

frågatshärsom om.
för vilkaAvsnittet handlar kriterier organisationer skasomsom om

avslutades med fråga där organisatio-få del statsbidraget öppenenav
allmärma kommentarer. Några representativafick svar somnerna ge

skalan uppfattningar i frågan antalet organisationervisar hela av om
nedanstående:ska få bidrag ärsom

föreningarbättre med många små med specifika funktions-Det är-
den organisationen det männi-hinder få l lättärän stora. stora att

försvinner. måste finnas förening känner sigskan Det en som man
kontakta och få få imed, kan stöd, med någonpratatrygg som man

situation.samma
uppfyller kravet handikapporganisa-Alla organisationer som som-

rikstäckande. Små organisationer undertion. måsteDe tvara ex
medlemmar bör tillsammans med andra organisationer1000 små

samarbetsorganisation erhåller bidraget.kunna bilda Densomen
ska rikstäckande. totala statliga anslagetorganisationen Detvara

alla godkända organisationer bidrag.måste höjas så kan erhållaatt
kunskapsvärde inomfinns små och organisationerDet stort storaett

tillbör tassom vara.
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Restriktivitet tillämpasbör det gäller statsbidrag tillnär att ge nya-
organisationer och särskilt bör detta gälla utbrytarorganisationer.
För det ska kunna ske måste det uppenbart in-att attvara gruppens

inte kan tillgodoses i den ursprungliga organisationen.tressen
Demokratisk rättighet bilda organisationer. Se till förbundets in-att-

i samhället, utgiftstak. stället för bildaI förbundsats utan att ett nytt
kan det finns något närstående.man se om
För det viktigaste och den utmaningen och svårighetenär storaoss-
med små hålla ihop och utveckla vår organisation medattresurser
våra 20-talet delgrupper så det inte uppstår mängd organi-att en nya
sationer. Vår ambition också kunna integrera påär att nya grupper
vårt område i vår verksamhet.
Vi det redan idag allt för antal organisationeräratt ett stortanser-

omfattas anslaget.som av
Vi vill utveckla nätverken och därmed minska tendensen till splitt--
ring och kamp bidragen.om
Antalet organisationer måste behoven uppstår,styras av som men-
vissa kriterier måste uppfyllas för få statsbidrag. organisa-Nyaatt
tioner ska i första hand söka sig till befintliga.uppmuntras att

svårtDet visst antal vi detär säga minst likaatt ett ärattmen anser-
viktigt organisationer fårsmå statsbidrag till kansli och verksam-att
het. små organisationer företräderDessa ofta med ovanligapersoner
sjukdomar och de omfattas inte heller andra reformer och kanav
därför olika skäl bli missgynnade vanlig väl-gentemotav en mer
känd sjukdomsgmpp. viMen det mycket viktigt detäratt attanser
finns fonnnågon kontrollsystem kontrollerar vartav som pengarna
går och de används på rätt sätt.om
Organisationer kan uppvisa fungerande verksamhet och ärsom en-
rikstäckande, speciellt de organisationer måste kämpa för attsom
medlemmarna fåska vård, tillräcklig och behandling. finnsDeträtt
organisationer livräddar sjukvården brister.närsom

får inteDet så redan välbärgade organisationer fåskaatt ännuvara-
Kunskaper diagnoser och behandlingarmera resurser. om nya som

har vetenskapligt stöd det bildas organisationer och dessagör att nya
bör ha möjlighet till bidrag.samma
Antalet organisationer måste öka. Diagnosrelaterade organisationer-

konkurrenter sak, komplement till befintligaär utan ettom samma
funktionshinderorienterade organisationer. organisationerDessamer

uttryck för behov som konsekvens kunskapsut-är ett ett nytt en av
vecklingen.

med riktadeBättre små organisationer behovenmöter än storasom-
kanslier. kunnaBättre flexibel och arbeta processinriktat.vara

7 19-1485statsbidragtill. . .
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Antalet organisationer oväsentligt. Viktigt organisationen arbetaratt-
för förbättringar underlättar höjeroch livskvalitén för densom en-
skilda människan. medför ofta fördelarDetta för samhället, både
ekonomiska och andra.
Så många möjligt. lider inte mindreMan för ärattsom man en-
mindre eller för har ovanlig sjukdom. fallI vårtattgrupp, man en

befolkningen delar1.7 under sitt liv eller hela sitt liv.procent av av
vettiga började från nollDet med de handikappmest om man som-

vanliga stökiga/konstiga bam och vuxna. Tourettesrör men
ADHD/DAMP,syndrom, Asperges syndrom/högfungerande, au-

tism, panik. Och tvångssyndrom skapa Neuropsykiatriskt han-ett
dikappades riksförbund, historiska orsaker det svårt.ärmen av nog
Behövs i fall hjälp.så

mycket bidrag ska och fåHur var en

tillämpade fördelningsmodellenDen mycket teknisk och kompli-ärnu
cerad till sin innehåller fem delar,Den grundbidrag, medlemsbi-natur.
drag, merkostnadsbidrag, utvecklingsbidrag föreningsbidrag.och Vad

dessa delarni och vilka viktigast Grundbidragetäranser om som
till organisationer tidigareutgår de 93/94 hade statsbidrag. Bi-som

draget skulle successivt minska frånår år. Medlemsbidraget,2. dvs
bidrag medlem skulle öka under åren. Merkostnadsbidragetper avser

täcka de merkostnader funktionshindret upphov till föratt som ger or-
ganisationen. Utvecklingsbidrag4. del går till organisationerär en som

inte erhåller högsta merkostnadsdel. Föreningsbidraget utgårsom
efter antal lokala föreningar. organisationerNya f°ar under första året
bara grundbidrag och slussas sedan in i modellen. Organisationernaett
har tillfrågats devad nuvarande fördelningsmodell.anser om

Tabell Uppfattning nuvarande tördelningsmodell.15. Procent.om
n67

Nuvarande modell
fungerat Antal Procent
Mycket bra 0 0
Ganska bra 12 l 8
Varken bra eller dåligt l 1 16
Ganska dålig 17 25
Mycket dåligt 9 13
Vet 18 27
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förvånande det organisationernaKanske 20är nästan procent av som
ganskamodell för fördelning anslaget fungerar bra.dagensattanser av

dubbelt tredjenegativa dock ungefär såAndelen Nästanär stor. var
bidrag, fungerat.organisation, främst och de hur denvetutannyare

ställning till tänkbara alternativahar ombettsOrganisationerna ta
beräkningenanvändas för bidraget. Organisatio-faktorer ska avsom

faktorer efter skala instämmer inteolika 0har graderat sammanerna
tidigare. Medelvärden för tio olika fak-alls instämmer helttill 10 som

fallande ordning.redovisas här itorer

för olika faktorer beräkningsmo-Tabell Uppfattning vikt i16. om en
dell. Medelvärden.

Medelvärde Standardavvikelse
lika för alla,Grundbidrag,

organisationer 11:58bör till alla 7.9 3.2utgår

viktigtVerksamhetens omfattning är
bidrag organisationfor hur stort en

116sska erhålla 7.8 3.1

Endast med funktionshinder,personer
anhöriga ska medräknas 7.3 3.4 n68

viktigtResultaten uppnåtts ärsom
organisationför hur bidragstort en

ska erhålla 6.1 3.8 n64

förFöreningsbidrag viktigt hurär
erhålla 11564bidrag organisation ska 5.9 3.5stort en

Merkostnadsbidrag viktigt för hurär
organisation ska erhålla n66bidrag 5.7 3.5stort en

för hurUtvecklingsbidrag viktigtär
organisation erhållabidrag ska 5.6 3.5 n60stort en

för hurMedlemsantal viktigtär
bidrag organisation ska erhålla 3.7 n695.5stort en

Etableringsbidrag viktigt för hurär
organisation ska erhållabidrag 4.7 3.9 n60stort en
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Medlemsavgiften f°ar inte bara
symbolisk 4.6 3.5 n68vara

oundvikligviss form godtycklighet vidEn avgörandetär ettav om me-
skaladelvärde högt på denska här.använtstypavanses som en som

utvecklats värde åtta och högrePraxis har högt värdeatt ettanse som
Med denna bedömningsgrundoch och lägre lågt. ingetdetärtre som

påstående erhåller högt värde. Vid avrundning till heltalettsom en
påståendena grundbidragetskulle endast och verksamhetensom om-

efterfattning få höga värden. dessa kommerNärmast påståendet att
endast med funktionshinder ska medräknas vid fördelningpersoner av
medel till medlemsantal.hänsyn ska kan ingenNoteras fak-när tas att

ñck lågt värde.tor ett extremt
Skillnaderna mellan de olika delgruppema inte dramatiskaså påär

Grundbidragetdenna fråga. viktigt för organisationernaanses som mer
statsbidrag.idag inte har Medan organisationerna med statsbidragsom

Ävenverksamhetens omfattning högst. de idag har statsbi-sätter som
drag tycker det viktigt med grundbidrag. Dock böräratt ett noteras att
inget hur högt detta bidrag skaär sagt om vara.

det gäller endast medlemmar medNär funktionshinder ska räk-om
med i beräkningsmodell uppfattningen densamma hos organi-ärnas en

sationer har respektive inte har bidrag idag. allraDe äldsta förbun-som
den, bildade före fäster högre vikt vid1950, endast medlemmar medatt
funktionshinder ska medräknas. Det endast nio förbund och medel-är
värdet dvsderas 9.5, så samtliga instämmer helt.är gottav svar som

dessaNoteras kan 200 000 medlemmar tillsam-överatt representerar
mans

Organisationerna har också fått vilka alla faktorer deange av anser
viktigast. faktorer fickHögst En liten skillnad på-tre motvara anges.

ståendena här endast frågats medlemsantal viktigär ärattovan om en
faktor. Uppfattningen endast medlemmar med funktionshinder skaatt
medräknas inbakad i frågan.är

Tabell faktorernaViktigaste för fördelningen17. bidrag. Procent.av
Flervalsfråga. n68

Procent
Grundbidrag 71
Verksamheten 46
Medlemsbidrag 35
Merkostnadsbidrag 32
Föreningsbidrag 3 l
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28Utvecklingsbidrag
21Resultaten
15Etableringsbidrag

Medlemsavgiften 6

faktorfördelningen där varjemedhärFördelningen överensstämmer
hälftenflerdet enda bidragvisig. Här änvärderats för att somser

annorlunda i de oli-delvisRangordningengrundbidraget. ärnämner är
organi-företrädsi tabellen denOrdningenka delgmppema. är som av

därmed iflest ochbidrag. Dei dag harsationer settär stortgersom
högst,också grundbidragetbidrag harOrganisationernatotalen. utan

hälftendet enda hardemför rösterna.och det änär även mer avsom
merkostnadsbidrag, utveck-bidrag rankardeSkillnaderna är utanatt

i dag harorganisationerföreningsbidrag lägrelingsbidrag och än som
resultat.etableringsbidrag ochtyngdgengäld debidrag. I störreger

Merkostnader

merkostnadsbidraget nuvarandeiomdiskuterad punktsärskilt ärEn
bi-beräkningensig idag inte så ioch förimodell. Den tungtväger av
förtotala användsdet anslagetstorlek. 8,5draget Det är procent somav

fråganvissa organisationer. Detförmerkostnadertäcka äratt ommer
och hurmerkostnaderbeskrivning vadklarsaknasdet äratt somomen

lägger indärför organisationerna självaställdes vadde Fråganstora
följande åsikterfinnsmerkostnadsbidrag. enkätsvarenIbegreppeti

representerade:
mening i merkost-ingår enligtlöd: "VadställdesFrågan ersom

nadsbidraget

bidragtäcks andrafunktionshindret inteKostnader genomsompga-
eller på sätt.annat

merkostnads-organisationsstödet skadelVi stödjer utgöraatt aven-
skaStödetden nuvarande indelningen.vi ifrågasätterbidrag, men

merkostnader.förbundens faktiskagrunda sig pånaturligtvis
handikappet.kostnaderutrustning ochExtra pga-

vadfinnas bedömningenbidrag bör dåsådantVi ettatt avanser-
ingår ii dagalltför subjektiv.merkostnader Detär mestaär somsom

allergisaneringar,assistenter, hörselslingor,tolkar,bidraget som
bidragsgivareandrade flesta fallifärdtjänst ersätts avmm

landsting mmkommuner,
föreningslokaler, tolkhjälpHandikappanpassning etcav-
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viktigtDet klargöra merkostnadsbidragetär till föratt att är att or--
ganisationen ska kunna fungera demokratiskt. Vi har exempelvis

vår speciella karaktär omsättning förtroendevalda.påstorpga en
Föreningsengagemanget blir ofta relativt kortvarigt, vilket ställer

krav på utbildningsinsatser från förbundets sida.stora Vi har över
100 diagnoser representerade och integrerat sju arbetsgrupper för
olika diagnoser. Detta merkostnad,är där förbundet tagittypen av

för motverka ytterligare splittring inomett stort handi-attansvar
kapprörelsen.

handlarDet tillgänglighetsskapande åtgärder och demokrati närom-
följande behov ska tillgodoses: handledaregoda kan stödja för-som
beredelser inför i styrelsen, kommittén ochmöten arbetsgruppen.
Handledare måste rekryteras och utbildas successivt hasamt större
tillgång till teknik för delta tillsammans med den enskilde vidattny
kommunikation inom föreningslivet. Funktionen handledare täcks
inte in aktuell lagstiftning, jfr ledsagare, personlig assistent ochav
teckentolk. Arvoden till handledare och fortlöpande stöd till dem
blir ökande utgift. Många har behoväven avancerad utrust-en av
ning för alternativ kommunikation, också detta merkostnader. När

med utvecklingsstörning för sammanträdenmöts be-personer etc
hövs längre tid det följd funktionsnedsättningen.är Deten av upp--
står också merkostnader för logi, vid dessa Textermat möten.mm
måste tillgängliga översättas till lättläst;göras detta egentligenär
kostnader åvilar samhällsorgan som kommunensom men som
FUB måste stå för i allt omfattning, eftersom lättläststörre inte är
vanligt förekommande.
Vi hög korttidsfrånvaro bland personalenatt på grundmenar av-
funktionsnedsättningen måste del.vara en

merkostnadsbidragetI måste ingå medlemmarna f°a, starktatt är men-
ökande och spridda hela landet. Man måsteöver också till befint-se
lig organisation och de kostnader krävs för informera ochattsom
sprida kunskap.
Allt i vidaste mening blir tids-umgänge arbets- och kostnads-mer-
krävande. Behov tolkutrustning, långa telefonsamtalav
texttelefon, långa resavstånd etc.
Förstår inte varför det blir merkostnader för organisationen. Ligger-
inte detta i sakens natur

Enkätresultatet anledning till fyra slutsatser. viktigasteDet deär attger
allra flesta merkostnadsbidrag bör delatt i beräkningenanser vara en

bidragets storlek. Det varierar dock något hur viktigtav sagtsom om
det ska Det framgår vidare detta axplock vilka delar börvara. av som
beaktas vid beräkning merkostnader. Det framgår också mångaattav
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behovsärskiltorganisation harderasorganisationer stortatt avanser
rättvist.inte upplevsnuvarandeochmerkostnadsbidrag, att system som

beräknaenkeltinte finns någotdetSlutligen framgår sätt attatt mer-
kostnader.

det möjligtframkommerSynpunkterna gör att gruppera mer-som
i fyrakostnaderna grupper.

undervid assistansledsagningservice,Personlig t resor,exsom
förflyttningsmedlemmar harorganisationerförUppstårmöten etc. vars

orienteringssvårigheter.och
punktskrift, lättlästmediumsärskilt tAnpassningsåtgärder,2. exsom

organisationerUppstår förhandlingar.information ochförmm vars
fysiska,mentala ellerkommunikationssvårigheter,harmedlemmar ex

utvecklingsstörning fl.dövhet, m
organisationerUppstår förlängre tid krävs.3. Arbetsformer, attsom

svårigheter.mentalaharmedlemmarvars
förkost. Uppstårlokaler eller särskildsärskilda4. Miljöhänsyn, som

avseendefysiska svårighetermedlemmar harorganisationer t exvars
kostintolerans.ellerrörlighet

visarför merkostnaderfördelning bidragnuvarandeanalys attEn avav
och behovinformationkostnader för anpassningmedorganisationer av

huvud-Mellankategorinbidragen.det högstaledsagning har utgörsav
modifierade arbets-merkostnader förmedorganisationersakligen av

organisationerhar småbidragmiljöhänsyn. Lägstaformer och som or-
medicinska handikapp.olikamed främstganiserar personer

bidragsfördelningensynpunkter påYtterligare

medbörvad ocksådel förslag påharOrganisationerna tassomegnaen
frågaendastfördelas. dock ibidraget Deti beräkningen är settstortnär

tillfällefritt fåttOrganisationerna har ocksåförslag.enstaka attom
bidraget bör ske.fördelningenhurkommentera av

bidrag:beräkningförfaktorerYtterligare av

okända handikappfmansieringskällor, doldaövrigaOrganisationens-
organisationens målgrupp.och storleken påmerarbetekräver

också finnas.FoU-verksamhet börBaskostnadstäckningsbidrag för-
ochinom medlemsgruppenstorlek, antalet delgrupperMålgruppens-

verksamheten.finansieramöjligheterandra att
förhållanden;detta tvåborde finnas. Vi medSolidaritetsbidrag avser-

internationellt arbete.nationellt och



192 Bilaga 2 1999:89SOU

Invandrargruppemas särskilda behov bör beaktas vid fördelning av-
bidraget.
Handikappets omfattning, hur många behöver nå till inteutman- -
bara hur många redan nått.man

Allmänna kommentarer från organisationerna fördelningen bi-om av
drag:

fåFör bidrag ska organisationen för alla ställeratt öppenvara som-
på föreningens målsättning verka för bättre villkor för vissupp en

med funktionshinder. registreringIngen vilka medlemmargrupp av
har funktionshindret eller anhöriga. Föreningen ska rik-ärsom vara

stäckande. Hur många medlemmar eller hur många lokalavdelningar
förening har oväsentligt, det viktigt finnsdetär är är atten som en

kärna i föreningen, kansli tillgängligt för medlemmar ochett ärsom
andra vill ha information. Det måste ingå ideellt arbete för fåattsom
bidrag.
Bidraget bör fördelas med fast grundbidrag till alla godkändaett-
organisationer. Medlemsbidraget bör fördelas med fast belopp tillett
varje medlem med funktionshindret. F öreningsbidraget bör avse
kostnader för vis till två ombudsmän, lokaler med utrustning,ex en
styrelsekostnader, årsmöten, administration Detta bidrag börmm.
också fast belopp för alla godkända organisationer.ett Högavara
organisationsintäkter och förmögenhet ska reducera förenings-stor
bidraget i fallande skala tillen
Grundbidraget bör 1.5 miljoner för täcka kostnader för för-attvara-
bundsledning, administration information.och Organisationer som
har betydande belopp fonderi f°ar användas till forsk-änannatsom
ning ska erhålla reducerat stöd. Uppgift dessa fonder ska lämnasom
till bidragsgivande myndighet.
Fördelningen ska ske utifrån korrekta uppgifter från organisationer--

där beredd redovisa alla faktaär och underlag för sinattna man
verksamhet. skaDet verksamhet målinriktad ochärvara en som
framåtsyftande till fromma för medlemmarna.
Medlemsantalet inte den viktigaste avvägningen. förbund,är Ett litet-

bra insats, måste få ordentlig bas.gör Det viktigareär attsom en en
på hur många det finns med den funktionsnedsättningse personer

arbetar för.som man
Kommande modell måste gå lita på. Vi hade i den förra räknatatt ut-

den skulle ha visst utfall den följt mallenatt besluta-gett ett om som
des Så blev inte fallet.om -
En nystartad förening ska inte kunna få statsbidrag direkt detutan-
bör finnas några år och visa verksamheten utvecklas och före-att att
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ansökakomma igånglämpligtbehövs. Ett ärningen attsätt att om
arvsfonden.allmännaprojektmedel från

handikappgrupperstödjaviktigt smådetförbundVårt är attattanser-
minoritetsorganisationer.t ex

fordelningsnyckel.rättvismedViktigt en-

samarbetetorganiseradeDet

på tvåfinansieraskan i principhandikapprörelseninomSamarbetet
stödet tillförstatligt stöd inomdirektAntingen ettsätt. ramengenom

bekostasjälvaorganisationernaf°areller såhandikapporganisationema,
samarbetet,organiseradehar detegna medel. dagmed Isamarbetet

ochdet skaAvsikten dockstatligt stöd. attHSO, är att trappaseget ner,
ställ-enkätenorganisationerna. Ienskildaska till demedelsamtliga

delsanslag, ochska fåfråga HSOdirektdes dels etteget paromen
försvå-ellerså detska utformasstatsbidragetfrågor uppmuntrarattom

organisationer.nybildande avrar

handikappsamarbetet. Me-organiseradedetUppfattningTabell 18. om
delvärden.

StandardavvikelseMedelvärde
samarbetetorganiseradeDet
i dag HSOorganisationerna

n653.83.4stödbör få direkt eget

organisationsstödetUtformningen av
n67organisationer 3.73.7samgåendebör stödja av

stödet börUtformningen uppmuntraav
n663.83.5organisationerbildandet av

bi-för HSOhandikapprörelsenstöd inom egetfinnsDet attsvagt ge
relativtråderhög så detdock relativtStandardavvikelsendrag. är en

dvsorganisationer, 4529bild.splittrad Det procent,är svararsom
organi-medan åttabidrag,ska fåalls i HSOinteinstämmer egetatt

organisationerhelt. deinstämmer Av 29tolvsationer, dvs procent,
blandningbidrag finnsska hahelt i HSO inteinstämmer att avensom

bidrag,hari dag inteorganisationernatioorganisationer. Det är somav
ska hatycker inte HSOhar statsbidragi dag egetdemoch 19 attsomav
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bidrag. de åtta förbund absolut tyckerAv ska ha bi-HSOatt egetsom
drag de flesta bidragsberättigade och med i idag.HSOär

Organisationerna önskar inte heller varken utformningen stö-att av
det ska samgående mellan organisationerna elleruppmuntra att ny or-
ganisationsbildning ska Meningarna går dockhäruppmuntras. även
relativt mycket isär, och det finns företrädare för bådaextremvärden åt
håll båda påståendena.på

samarbetsfrågorUppfattningama i dessa ungefär densammaär
mellan organisationerna har respektive inte har statsbidrag. Densom
enda skillnaden ligger i depåtagliga inte har statsbidrag idagatt som

utformasstödet bör så det bildandetatt att uppmuntraranser av nya
organisationer. De medelvärde 7.2 Organisationer har stats-ger som
bidrag försteåliga skäl inte intresseradelika nyetableringar.är av av

medelvärdeDe 1.7ger
Organisationemas allmänna kommentarer till samarbetet:

organisationer önskar samarbeta bestämmerDe själva fi-översom-
nansieringen.
Handikappolitiskt samarbete bör stödjas. Bättre stimulera etablerade-
organisationer sig angränsande frågeställningaratt ta än attan nya
bilda förbund.nya

till för mycket,Trassla inte det vill samarbeta medman en annan-
organisation detså kan ska inte öronmärktaman, vara en massa

Kartellbildning blir säkert diskussioner, denpengar. en massa ener-
gin kan användas direkt i handikappverksamheten.
Vi mycket tveksamma till idén ska tvinga ihopär att staten-
samgående mellan redan etablerade organisationer.

fast belopp till varje godkändEtt organisation för samarbete bör-
kallafinnas, vi kan det samarbetsbidrag.

Utformningen bör stödja samarbete/kartellbildning. börNya grupper-
i första hand undersöka de kan ingå i organisation.om annan

samarbete för samarbetetsInte skull. delaAtt på bidrag kan leda till-
konflikter. bör få så liteHSO möjligt så det blir överattsom pengar
till för samarbete.annatoss
Samarbete avseende kanslifunktioner, administration bra,äretc men-
det ekonomiska får intestödet villkoras så förbunden tvingasatt
samarbeta i frågor de handikappolitiska frågorna.rör rentsom
Vi nätverksutveckling ej kartellbildning inomattanser-
moderorganisationen bör stödjas särskilt. Splittring, ytterligare
uppdelning, bör inte Vi samverkan inom han-uppmuntras. attanser
dikapprörelsen bör stimuleras främst bidrag till respektivegenom
organisation i någon mån till samlandeöverbyggnadsamt en som
HSO. vi börDet riktat till central nivå, efter-senare anser vara en
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underlättar riksdagens, regeringens,minst någotdet inte är somsom
medkontakter och utbyte handikapprörelsen.myndigheternas

Sedan ska medlemsförbunden be-bör till HSO.Grundbidrag utgå-
och samarbetet fårfrågor ska drivas hur mycketsluta vilka som

kosta.
Därefter föreningarnadirekt till föreningarna. skaStödet bör-

inte.vill i organisation eller Fö-de gåsjälva avgöra samman enom
skamedlemsavgift till den organisationfår då betalareningen som

företräda dem.
inblanda-önskar. ska betalas debra så DetSamarbete är man avom-

försök tillhar varit har vårt stöd motarbetatsde. detSom storaavnu
karteller.

fördelningenBeslut om

handlägger statsbidraget till organisa-Socialstyrelsendag detI är som
Socialdepartementet regeringen be-förslag till ochtionerna och lägger

slutar.

fördelning-Uppfattning dagens ordning kring beslutTabell 19. omom
n67statsbidraget.en av

ordning Antal ProcentDagens är
2 3Mycket bra

Ganska bra 16 24
dålig 24Varken bra eller 16

19 28Ganska dålig
Mycket dålig 14 21

den ordningtredje organisationknapptDet attär somsom anservar
tyckereller åtminstone ganska bra. Hälftendag mycket braråder i är

skillna-mycket dålig. ingaden ganska dålig eller Det ärär t storao m
hardelgruppema, de har respektive inteder uppfattning mellani som

finns fler de har bidragbidrag. tendensEn attatt av ansersomsvag
mindre bra.dagens ordning är

formerna för samrådenligt direktiven analyseraUtredningen ska
fördelningen. handlar alltsåi samband medmed organisationerna Det

till. bådeska ske och hur det ska Samrådet kansamråd röranärom
inför själva beslutet.beredningsfasen och
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Tabell Uppfattning20. beredning förslag till fördelning stats-om av av
bidraget. n67

Förslag bör läggas Antal Procentav
Socialdepartementet 25 37
Socialstyrelsen 33 49
Handikapprörelsen 1 2gemensamt
Annan 4 7
Vet 4 7

Hälften organisationerna det ska idag Social-att attav anser vara som
styrelsen förslagetbereder fördelning bidraget. Drygt tredje-om av en

Övrigadel vill flytta beredningen till Socialdepartementet. alternativ f°ar
endast spridda Alternativet har dem angivit dettasvar. annan av som
föreslagits Handikappombudsmarmen.vara

Tabell Uppfattning21. beslut fördelningen statsbidraget.om om av
n67

Beslut ska Antal Procenttas av
Regeringen 36 54
Socialdepartementet 21 3 1
Socialstyrelsen 7 10
Handikapprörelsen 0 0gemensamt
Annan 1 2
Vet 2 3

Samstämmigheten regeringen eller Socialdepartementet självtattom
ska fatta beslut statsbidraget 85 vill beslutetär stor, procent att tasom
på denna nivå.

Tabell Uppfattning samråd22. ska ske inför fördelningnärom av
statsbidraget. n64

Antal Procent
Inför både beredning och beslut 40 63
Enbart inför beredningen förslag 21 33av
Enbart inför beslut 3 5
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be-både iskeorganisationerna börsamråd medvilltredjedelarTvå att
Organisationer-inför beslut.ochfördelning,tillförslagetredningen av

be-påverkasedan kunnaoch ävenförslaget,påverkaalltså förstvillna
organisatio-enligtpåverkan skesamverkanskafrågan. Hurslutet i

nema
samrådet ska gåpå hurhälften,färrefå,relativt svaratänDet är som

tvåtredje-majoritet caklarframhållerhardemtill. Av svarat ensom
medsin sak. Deframfå lägga ärorganisationen måstedelar egenatt

organisationernaföreträderformför någonandra ord inte somgruppav
tänkade kanorganisationerendast attsamrådet.i Det är tre svarasom

ihandikapprörelsenföreträderHSOsig utsertatt somen gruppex
samrådsprocessen.

slutsatserSammanfattande

i någrafrån enkätemaresultatenviktigastedesammanfattagårDet att
hur skafå bidrag,organisationer skavilkaKämpunktemapunkter. är

hurochstödjassamarbetethur skabestämmas,bidragetstorleken på
beslutsprocessenska ut.se

Organisationsbildandet

1970-,1980, 1990-Underförbund.endast niobildadestill 1950Fram
äldstanioorganisationerna. De äralladvs 68talet kom 48, procent av

tillsammans.medlemmar000har 200och överstora
funktions-bildadesorganisationenvarförfrågan attPå uppgesom

organisationenbildadespeciellsåhindret/sjukdomen är att en egenman
förorganisationfarms någondet inteoch att gruppen.

diskussionfördeorganisationernaprocentfemte 20Var omenav
bildadedesig i innanorganiseraorganisationnågondet fanns attannan

dis-förde1980-taletbildades pådehälftensin Nästan ensomavegen.
Å andra sidan1990-talet.gjorde det påfjärdedelbarakussion, enmen
bildades.organisationdvs.resultatet detsamma, att egenenvar

bidragska fåVilka

nuvarande för-finns ihandikapporganisationDefinitionen somenav
påta-endaDenmånga 84tycker såbraordningen procent.är mersom

begreppetdel förbundföreslås ärförändring attliga av ensom
närstående.anhöriga byts ut mot
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Formuleringarna kring funktionshindret ska betydandeatt svå-ge
righeter tycker så samtliga ska stå kvar.gott som

Likaså finns stöd för kravet på organisation ska rikstäck-att en vara
ande. Men många kan tänka sig undantag for funktionshindergmpper

små.ärsom
Att organisationen bedriver intressepolitik på flera områden anses

inte viktigt.så skiljerHär dock väldigt mycket mellan organisationer
har bidrag och de inte på förslag från Socialstyrelsen.som som ens var

De vill absolut inte ha krav på intressepolitisk verksamhet,senare me-
dan de förra tycker detta krav viktigt.är

Hur mycket bidragi

Nästan 20 tycker nuvarande modell för fördelningprocent ganskaär
bra. Ungefär dubbelt så många tycker dock den ganska elleratt är
mycket dålig.

Faktorer enligt organisationerna bör in vid fördelningenvägassom
bidraget, och kan få relativtsägas stödstort är:av som

Grundbidrag, främst favoriseras små organisationer.som av nya-
Verksamhetens omfattning, främst favoriseras de etable-som- av
rade.
Endast med funktionshinder ska räknas bidragnärpersoner- per
medlem ska beräknas, stöds ungefär lika mycket alla organi-som av
sationer.

Dessa de enda fårär rejält stöd.tre faktorerDeett där-nämnssom som
efter merkostnadsbidrag ochär föreningsbidrag, de har sagtmen som
lite stöd.svagare

Samarbete

Det 30är intenära någonprocent organisationsom anger annan som
liggande Ungefär hälftennära minst två liggerattens näraegen. anser
den Antalet ömsesidag val, dvs två organisationer bådaatt tyckeregna.

de ligger varandra inteatt nära så högt.är Detta gäller särskilt bland
organisationerna inte har statsbidrag. Dessa organisationersom anger
däremot ofta bidragsberättig organisation näraliggande.en som

Endast organisation DHR de kan tänka sig gå ihopatten attsvarar
med Fem kan tänka sig dela på statsanslag. Delvisatten annan. gemen-

administrativa kan 21 organisationer tänka sig, och 24samma resurser
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kringsamverkatänka sigkande inte attorganisationer resur-säger att

ser.
statsbidrag.habör intesamarbete,organiserade egetdagensHSO,
gällerDet ävenorganisationerna.fråntydligtrelativtDet är svarenav

bra,SamarbeteHSO.med i äridag ärorganisationer menmånga som
vanligastedet svaret.villkor,på äregna

beslutfattaskaVem

bör be-Socialstyrelsenenig.punktenhär rättden ärpåUppfattningen
Enorganisationerna.hälften storungefär grupp,förslagetreda avanser

handläg-självt börSocialdepartementettredjedel att varadrygt anseren
såeller departementet gottregeringenfattasskaBeslutgande. anserav

samtliga.som
Socialstyrel-meddvsförslaget,införbådehade flestavillSamråd

fårSamrådetinför beslut. gärnamed departementetsedan igenochsen
sak.sinframläggafårallaske så att
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handikapp-Statsbidragsberättigade
år och 1999organisationer 1998

1 626 000Afasitörbundet i Sverige

100 000i SverigeAlzheimerföreningen

5 724 000AllergiförbundetochAstma-

499 000riksorganisation 1Bröstcancerföreningarnas

11 725 000RiksförbundHandikappadesDe

1 586 000blödarsjuka i SverigeFörbundet

Funktionshindrade Med ochLäs-Förbundet
767 000skrivsvårigheter
494 000Neurosedynskadadeför deFöreningen

358 000Bildskärrnsskadadeför E1- ochFöreningen

4 130 000DövblindaFöreningen Sveriges

000300Dyslektiska barnFöräldraföreningen för

753 0003Handikappförbundens samarbetsorgan

rehabiliteringHjämkrañ-Riksföreningen för av
680 000skallskadade
500 000Hjärtebamsföreningen

000Riksförbund 3 877LungsjukasHjärt- och

0008 606RiksförbundHörselskadades

000stomiopererade 2 431förbund förSvensktILCO

717 000SchizofreniförIntresseförbundet

Riksförbund 356 000Handikappades 5Neurologiskt

0006 639Reumatikerförbundet
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Riksförbundet Cystisk ibrosF 1 505 000

Riksförbundet för Blodsjuka 364 000

Riksförbundet för dementas rättigheter 721 000

Riksförbundet för döva, hörselskadade och
språkstörda barn 1 856 000
Riksförbundet för HIV-positiva 384 000

Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka 2 160 000

Riksförbundet för Njursjuka 2 225 000

Riksförbundet för Rörelsehindrade ochBarn
Ungdomar 4 708 000
Riksförbundet för Social- och Mental hälsa 5 020 000

Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade 5 455 000

Riksförbundet för Utvecklingsstörda Bam,
Ungdomar och Vuxna 7 279 000
Riksföreningen Autism 1 334 000

STROKE-Riksförbundet Hjämansmot
Kärlsjukdomar 828 000
Svenska Celiakiförbundet 1 655 000

Svenska Diabetesförbundet 4 872 000

Svenska Epilepsiförbundet 2 244 000

Svenska Laryngförbundet 1 435 000

Svenska Migränförbundet 300 000

Svenska Parkinsonförbundet 273 000

Svenska Psoriasisförbundet 0003 721

Sveriges RiksförbundDövas 7 258 000

Sveriges Stamningsföreningars Riksförbund 780 000

Synskadades Riksförbund 11 223 000

Tandvårdsskadeförbundet 780 000

SUMMA 129 248 000
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Övriga ochårorganisationer 1998sökande

999l

Riksförbundet BamBamplantoma antatoc ea mpor me-
RiksförbundsyndromEhlers-Danlos

och liknande diagnoser:för AMCFöreningen

med FamiljerHörselskadade och Barnför DövaFöreningen

och Gemenskapämlikhet, AssistansFöreningen JAG, J

Iktyosföreningen

Riksförening i SverigeInfertilasIRIS-

LejonetKultursällskapet

Behov i SverigeSjukaFörening för BamsNordisk

OrganisationImmunbristPrimärPIO

Prostatabrödema

för AmputeradeKoalitionRiksföreningen -
AnankeRiksföreningen

BulemiAnorexi ochRiksföreningen

Adrenogenitalt SyndromförRiksföreningen

Hepatit CRiksföreningen

FibromyalgiRiksföreningen Mot

Vuxendöva i SverigeRiksföreningen

DysmeliföreningSvensk

TouretteföreningSvensk

AlopeciföreningenSvenska

för Tuberös SklerosFöreningenSvenska

PaniksyndromsällskapetSvenska
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Svenska Retinitis Pigmentosa föreningen

Sverigefmska Synskadeförbundet

Sveriges Fibromyalgiförbund

TalI-Iandikappades riksFörening

Överviktigas riksförbund

Organisationen århar ansökt endast 1999
Organisationen har åransökt endast 1998
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tillstatsbidrag1994:951Förordning om

handikapporganisationer

handikapporg-tilllämnasförordning fårdennaenligtstatsbidragl § en
anisation.

bestårorganisationhandikapporganisationMed perso-avsomavses en
svårig-betydandefunktionshindervaraktiga möterföljdtill avsomner

ochtill sådanaanhörigaellerlivsföringdagligai sinheter varspersoner
bevakaochlivsvillkorfunktionshindradesdeförbättraändamål är att

deras intressen.

demokratisktfå bidragförskallhandikapporganisation attEn vara
förankratlokaltmedorganisationriksomfattande ettuppbyggd, ha en

fö-detOmreligiöst obunden.ochpartipolitisktföreningsliv samt vara
riksomfat-kravet påfrånfår undantagskälsärskilda görasreligger en

föreningsliv.förankratlokaltmedorganisationtande ett

i tör-kvartalsvisbetalassänderiför år utBidrag lämnas2 § ett men
december.januari--den 31dentiden 1omfattarbidragsårskott. Ett

1995:506.Förordning

Social-tillinoch lämnasskriftligenskallbidragAnsökan göras§3 om
början.bidragsåretsföremånaderstyrelsen senast tre

beviljanderegeringentillförslaglämnaskallSocialstyrelsen4 § avom
början.bidragsåretsmånad förebidrag senast en

Social-Bidraget betalasregeringen.beviljas utStatsbidraget§5 avav
styrelsen.

be-skallbeloppmed för högtellerfelaktigtlämnatsbidrag6 § Ett som
tillbaka.talas
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7 § En handikapporganisation fått statsbidrag enligt denna förord-som
ning skall två månader efter utgången bidragsåretsenast lämna So-av
cialstyrelsen redogörelse för sin verksamhet.en

Handikapporganisation i första stycket skyldig på be-är attsom avses
Socialstyrelsen ochgäran Riksrevisionsverket tillhandahålla detav un-

derlag behövs för dessa myndigheters granskning.som

8 § Socialstyrelsen får meddela de föreskrifter behövs för verk-som
ställigheten denna förordning.av

Övergångsbestämmelser

1994295 1

Denna förordning träder i kraft den juli1 1994 och tillämpas första
gången bidragpå avseende bidragsåret den juli1 1995--30 juni 1996.

1995:506

Denna förordning träder i kraft den juli1 1995.

förstaDet bidragsåret efter denna förordnings ikraftträdande skall om-
fatta perioden den juli1 1995--den 31 december 1996.
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litteraturförteckningochKäll-

Litteratur

tryckOffentligtA. m. m.

handikappolitik1996/97: 120. OmskrivelseRegeringens
folkbildning.1990/91:82. OmProposition

statsbudgetentill slutligFörslag1992/93: regering150.Proposition av
kompletteringsproposition.1993/94,för budgetåret m. m.

funktionshind-tillstöd och1992/932159. Om service vissaProposition
rade

statsbudgetenslutligFörslag till1993/94: 150. regeringProposition av
kompletteringsproposition.1994/95,för budgetåret m. m.

Handikappombudsman.1993/94:219.Proposition
arbets-diskrimineringförbud i1997/982179. LagProposition motom

funktionshinder.medlivet personerav
för 1999.Budgetpropositionen1998/99:Proposition

Folkhälsa,2000-talet.idrottspolitik för1998/99:107. EnProposition
underhållning.ochfolkrörelse

handikappadeförsocialtjänst1970:64. BättreSOU
åt alla.Kultur1976:20.SOU

stödetstatligaför detoch resultatMål principer1988:39.SOU nya-
föreningslivet.till

MaktDemokrati och Sverigei1990:44.SOU
VälfärdHandikapp Rättvisa1991:46.SOU
för alla.samhälle1992:52. EttSOU

bidrag.Organisationernas1993:71.SOU
infra-demokratiskvillkormedborgarnasPå1996: 162.SOU en-

demokratiutvecklingskommittén.till betänkandeBilagastruktur. av
statsbidrag tillResultatstymingför pengarnafår viVad1998:38. av-

området.socialadetorganisationer inomvissa
framtidaMångfald Integration-EttOrganisationer1998:73.SOU sys-

mfl.riksorganisationertill invandrarnasstatsbidragförtem
idrottsrörelsenstöd tillför livet. StatensIdrott Motion1998:76.SOU

och jriluftslivets organisationer.
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Ds 1992:46. Statliga bidrag motiv, kostnader, effekter-
Ds 1997:36. Resultatstyrning Föreningsbidrag.av

Övrig litteraturB.

Axelson, Sigbert ThorleifPettersson, red. Mot denna framtid-
Stockholm 1992.

Berggren, red.Rune På ben så kan organisationsstödet refor-egna -
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Blomdahl, Ulf. Folkrörelserna och folket. Stockholm 1990.
Bäck, Mats Möller, Tommy. Partier och Stockholmorganisationer.-

1997.
Civildepartementet. Folkrörelserna-hur dom framtideni Rapp-utser

från framtidsseminariumregeringens folkrörelsema.ort 1991.om
Finansdepartementet. Regleringsbrev för 1999. handledningEn för

Regeringskansliet.
Handikapphistoriska föreningen Handikapphistoriska föreningen pre-

Del år10 också historia. Del bästasenterar: är Det handi-ur
kapprärelsens historia. Stockholm 1997.

Handikapprörelsens samarbetsorgan 1996. Handikapprörelsen och
forntiden debattskrifi handikappolitik välfärden, diskrimi-en om-

och E U. Stockholmnering 1996.
Hedquist, Gabrielle. Förnyad samverkan handikapprörelsen.i En ar-
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Micheletti, Michele. civilaDet samhället och Medborgarsam-staten.
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Nordiska nämnden for handikappfrågor NNH 4/97. Handikappolitik i

Norden. Strategier för likaställningsarbetet de nordiskai länderna.
4/97.NNH Stockholm 1997.

Persson, Margareta m.fl., HCK-5 0 år. Handikapprörelsen isamverkan-
då, och framtiden. Stockholmi 1992nu

Putnam, Robert. Den füngerande demokratin medborgarandans-
Italien. Stockholmi 1996.rötter

Ransemar, Erik. Handikapprörelsen fram. Stockholmväxer 1981.
Riksrevisionsverket dnr 1985:89. Statens handikappråd och styrelsen

för vårdartjänst. Revisionsrapport.
Sköld, Bertil. Så här vill vi organisera oss Stockholm 1999yngre
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för små och mindre kända handi-Socialstyrelsen l995:13. Insatser
kappgrupper-

Granskning bidrag till fyra handi-Socialstyrelsen 1996. statensav
kapporganisationer.

Statligt föreningsstöd kartläggning.Statskontoret 199126. en-
Projektstöd till ideella alltStatskontoret l995:12. organisationer n

till skutstöd.från fostran barnav

Källor

Handikappförbundens samarbetsorgan. Smågrupper 1996-1998. Ett
projektet för mindre kända handi-nyhetsbrev från HSO små ochom

kappgrupper.
Handikappförbundens samarbetsorgan. Stadgar för Handikappförbun-

Fastställdadens samarbetsorgan. årsmötet 1997-05-22.av
StadgarHandikappförbundens samarbetsorgan. för riksförbundet för

och mindre kända handikappgrupper.små Antagna 1998-11-07.
Fördelning statsbidrag mellan handikapporganisa-Riksarkivet. av

handikappråd, protokoll 2/94 3/94.Statens ochtioner.
handikapporganisationer.Riksarkivet. Riktlinjer för bidrag till Statens

handikappråd, dnr 493/89
RegeringsbeslutSocialdepartementet. 1998-01-29 nr.

ansökningarSocialstyrelsen. Organisationernas statsbidrag bud-om
7251/98.getåret 1999. Dnr

Centralbyrån Politiska och aktiviteterStatistiska SCB. 1978-resurser
Stockholm 1999.1994. nr.90.Rapport

material de bidragssäkande Inlämnat72Diverse organisationerna.om
till organisationerna i samband med utredningensutredningen av

med organisationerna i december 1998.möten
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